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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
ÈÎ‡מּבית מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' »…ƒְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

אנכי,1עבדים לׁשֹונֹות, ג' נאמרּו זה ּבפסּוק הּנה . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ
והענין למּטה. מּלמעלה מדריגֹות ג' ׁשהם ,אלקי ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהוי',

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמעלה, ׁשם הּוא ּדאנכי אנכי2ּבזה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּבּזהר וכּדאיתא אתרּמיז3הרֹואה, ּדלא ׁשאנכי מי אנכי ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ּכפי וקֹוץ אֹות ׁשּגם הינּו קֹוץ, ּבׁשּום ולא אֹות ּבׁשּום ְְְְְְִֶַַֹֹלא
מּזה. למעלה הּוא אנכי הּנה נעלה, הּיֹותר ּבאֹופן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא

ויהיה הוה היה ּפרּוׁשֹו למעלה4הוי' ׁשהּוא ּכאחד, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּיֹותר ּבאֹופן ׁשהּוא ּכפי הּטבע ענין ׁשּגם והינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמהּטבע,
הוה היה להיֹותֹו מּזה, למעלה הּוא הוי' הּנה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנעלה,
נעלה הּיֹותר ּבאֹופן הּזמן מּׁשּנּוי למעלה ּכאחד, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָויהיה
ׁשאין ּכאחד ׁשהּוא לֹומר ׁשּצרי ּגּופא מּזה אמנם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדזמן.
ׁשאינֹו לֹומר ּדעּת סלקא ׁשּיׁש מּובן הרי ׁשּנּוי, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹו
לפי והינּו ּכאחד, ׁשהּוא אֹומרים זה ועל ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָּכאחד,
הּממּצע הּוא ׁשאצילּות אצילּות, על הוי' קאי ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻׁשּבכללּות
הּוא האצילּות ׁשענין הינּו לּנבראים, סֹוף אין אֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבין
אבל להּבריאה, צּו זי טראגט מען וואס צּוטראג ְְְְֲִִֶֶַָָָָָּדער
הּצּוטראג מּצד ולכן ּבפֹועל, הּבריאה קֹודם עדין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
חס ׁשּנּוי איזה ׁשּפֹועל לחׁשֹוב אפׁשר היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהּבריאה
ּכאחד, ויהיה הוה היה ׁשהּוא אֹומרים זה ועל ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹוׁשלֹום,
ּכח הוא ואלקי וׁשלֹום. חס ׁשּנּוי ׁשּום ּבֹו ְֱֲִֵֶֶֶַָֹֹׁשאין

הּטב5וחּיּות ּבגּמטרּיא ּדאלקים הגּבלת6ע, ענין ׁשהּוא , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּגבּורה מּדת הּוא אלקים ׁשּׁשם וזהּו ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹהעֹולמֹות,
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ב.1) כ, ע'2)יתרו ח"א תקס"ד אדה"ז מאמרי וראה יז. א, דברים ספרי שם. עה"פ ויל"ש שמואל מדרש וראה יט. ט, שמואלֿא

א.3)יד. יא, ח"ג ב. קסז, ח"א זהר וראה ד. לא, ראה פ' שם ב. פ, פינחס לקו"ת שער4)ראה פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער ראה.5)א ר"פ לקו"ת ס"ה. או"ח שו"ע (שער6)ראה יב שער פרדס

רפ"ו. שעהיוה"א תניא ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות)

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' ובכ"מ.7)לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא

    
˙ÈaÓ ÌÈˆÓ ı‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡»…ƒ¬«»¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒƒ≈

ÌÈ„Ú1,'ÈÂ‰ ,ÈÎ‡ ,˙BBLÏ '‚ eÓ‡ ‰Ê ˜eÒÙa ‰p‰ . ¬»ƒƒ≈¿»∆∆∆¿¿»…ƒ¬«»
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰ÓÏ ‰ÏÚÓÓ ˙B‚È„Ó '‚ Ì‰L ,EÈ˜Ï‡¡…∆∆≈«¿≈ƒ¿«¿»¿«»¿»ƒ¿»»∆

e˙kL BÓk ,‰ÏÚ‰ ÌL ‡e‰ ÈÎ‡cעל הנביא שמואל שאמר ¿»…ƒ≈««¬»¿∆»
‰B‡2‰עצמו: ÈÎ‡ .»…ƒ»∆

(שם): הפסוק (כלשון [=הנביא.

לפנים יקרא היום לנביא "כי

‰faהרואה")] ‡˙È‡cÎÂ ,¿ƒ¿ƒ»«…«
"אנכי": לשון על -3ÈÓ ÈÎ‡»…ƒƒ

ÈÎ‡Lהיודע הוא אני [=(רק) ∆»…ƒ
שאני] Ï‡מי ÊÈ˙‡ ‡Ïc¿»ƒ¿«ƒ…

ÌeLa ‡ÏÂ ˙B‡ ÌeLa¿¿…¿
ıB˜ולא נעלמה [=דרגה

אות בשום רמוזה שאינה מושגת

באותיות תג, (כעין ב'קוץ' ולא

התורה)] שבספר אשורית ,כתב
ÈÙk ıB˜Â ˙B‡ ÌL eÈ‰«¿∆«¿¿ƒ
˙Bi‰ ÔÙB‡a ‡e‰L∆¿∆«≈

ÈÎ‡ ‰p‰ ,‰ÏÚשם' שהוא «¬∆ƒ≈»…ƒ
כנ"ל ÏÚÓÏ‰המעלה', ‡e‰¿«¿»

.‰fÓ:הפסוק "‰ÈÂ'"והמשך ƒ∆¬«»
‰Â‰ ‰È‰ BLe ≈»»…∆

‰È‰ÈÂ4„Á‡kלמעלה - ¿ƒ¿∆¿∆»
ועתיד הוה עבר הזמן, מגדרי

בשווה ÏÚÓÏ‰אצלו ‡e‰L ,∆¿«¿»
ÔÈÚ ÌL eÈ‰Â ,Ú‰Ó≈«∆«¿«¿∆«ƒ¿»
ÔÙB‡a ‡e‰L ÈÙk Ú‰«∆«¿ƒ∆»∆

‰ÏÚ ˙Bi‰הטבע שורש - «≈«¬∆
בריאה בעולמות שהוא כפי

הרוחניים עשי' ‰p‰יצירה ,ƒ≈
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'ÈÂ‰¬«»¿«¿»ƒ∆
‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ B˙BÈ‰Ïƒ¿»»…∆¿ƒ¿∆
ÈepMÓ ‰ÏÚÓÏ ,„Á‡k¿∆»¿«¿»ƒƒ
‰ÏÚ ˙Bi‰ ÔÙB‡a ÔÓf‰«¿«¿∆«≈«¬∆

ÔÓÊcיש העליונים בעולמות גם ƒ¿«
הוא הוי' שם אך 'זמן', ֵמעין

שהואלמעלה כפי גם מהזמן

אלו fÓ‰בעולמות ÌÓ‡ .»¿»ƒ∆

ÔeÓ È‰ ,ÈepL Ba ÔÈ‡L „Á‡k ‡e‰L ÓBÏ CÈvL ‡Ùe»∆»ƒ«∆¿∆»∆≈ƒ¬≈»
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
ÈÎ‡מּבית מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' »…ƒְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

אנכי,1עבדים לׁשֹונֹות, ג' נאמרּו זה ּבפסּוק הּנה . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ
והענין למּטה. מּלמעלה מדריגֹות ג' ׁשהם ,אלקי ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהוי',

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמעלה, ׁשם הּוא ּדאנכי אנכי2ּבזה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּבּזהר וכּדאיתא אתרּמיז3הרֹואה, ּדלא ׁשאנכי מי אנכי ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ּכפי וקֹוץ אֹות ׁשּגם הינּו קֹוץ, ּבׁשּום ולא אֹות ּבׁשּום ְְְְְְִֶַַֹֹלא
מּזה. למעלה הּוא אנכי הּנה נעלה, הּיֹותר ּבאֹופן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא

ויהיה הוה היה ּפרּוׁשֹו למעלה4הוי' ׁשהּוא ּכאחד, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּיֹותר ּבאֹופן ׁשהּוא ּכפי הּטבע ענין ׁשּגם והינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמהּטבע,
הוה היה להיֹותֹו מּזה, למעלה הּוא הוי' הּנה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנעלה,
נעלה הּיֹותר ּבאֹופן הּזמן מּׁשּנּוי למעלה ּכאחד, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָויהיה
ׁשאין ּכאחד ׁשהּוא לֹומר ׁשּצרי ּגּופא מּזה אמנם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדזמן.
ׁשאינֹו לֹומר ּדעּת סלקא ׁשּיׁש מּובן הרי ׁשּנּוי, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹו
לפי והינּו ּכאחד, ׁשהּוא אֹומרים זה ועל ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָּכאחד,
הּממּצע הּוא ׁשאצילּות אצילּות, על הוי' קאי ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻׁשּבכללּות
הּוא האצילּות ׁשענין הינּו לּנבראים, סֹוף אין אֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבין
אבל להּבריאה, צּו זי טראגט מען וואס צּוטראג ְְְְֲִִֶֶַָָָָָּדער
הּצּוטראג מּצד ולכן ּבפֹועל, הּבריאה קֹודם עדין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
חס ׁשּנּוי איזה ׁשּפֹועל לחׁשֹוב אפׁשר היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהּבריאה
ּכאחד, ויהיה הוה היה ׁשהּוא אֹומרים זה ועל ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹוׁשלֹום,
ּכח הוא ואלקי וׁשלֹום. חס ׁשּנּוי ׁשּום ּבֹו ְֱֲִֵֶֶֶַָֹֹׁשאין

הּטב5וחּיּות ּבגּמטרּיא ּדאלקים הגּבלת6ע, ענין ׁשהּוא , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּגבּורה מּדת הּוא אלקים ׁשּׁשם וזהּו ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹהעֹולמֹות,

.7והּצמצּום ְְִַ
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ב.1) כ, ע'2)יתרו ח"א תקס"ד אדה"ז מאמרי וראה יז. א, דברים ספרי שם. עה"פ ויל"ש שמואל מדרש וראה יט. ט, שמואלֿא

א.3)יד. יא, ח"ג ב. קסז, ח"א זהר וראה ד. לא, ראה פ' שם ב. פ, פינחס לקו"ת שער4)ראה פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער ראה.5)א ר"פ לקו"ת ס"ה. או"ח שו"ע (שער6)ראה יב שער פרדס

רפ"ו. שעהיוה"א תניא ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות)

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' ובכ"מ.7)לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא
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דרגה‡ÈÎשונות: שאנכי, מי -

נרמזת שאינה ביותר גבוהה

בארבעת לא גם וקוץ, אות בשום
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ו  

CÈˆÂהּלׁשֹונֹות ג' נאמרּו ּתֹורה ּׁשּבמּתן מה להבין ¿»ƒְְְְִֶֶֶַַַַָָ
ּתֹורה. למּתן זה ענין ּׁשּי מה ,אלקי הוי' ְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאנכי
אׁשר הּכתּוב, ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּגם
זה ענין ּׁשּי מה עבדים, מּבית מצרים מארץ ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהֹוצאתי

רּׁש"י ּובפרּוׁש ּבּמכילּתא והּנה, ּתֹורה. איתא1למּתן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
עדין אבל לי. מׁשעּבדים ׁשּתהיּו ההֹוצאה היא ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֻּכדאי
מּבית הֹוצאתי אׁשר לֹומר מסּפיק זה ּדלפי מּובן, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָאינֹו
על זה לפרׁש יׁש א מצרים. מארץ נאמר ולּמה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבדים,

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה מדינה8ּפי היתה מצרים ׁשארץ ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
מקֹום ּומּכל מׁשם, לברֹוח יכֹול אחד עבד ׁשאין ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָקׁשה
ולכן רמה, ּביד יׂשראל ּבני רּבֹוא ׁשּׁשים מּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָיצאּו
מדינה ׁשהיתה ּדאף מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנאמר
על היא זֹו והֹוצאה מּׁשם, הֹוצאתי מקֹום מּכל ְִִִִֵַָָָָָָָקׁשה,
צרי לּמה להבין, צרי אמנם הּתֹורה. את ׁשּתקּבלּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָמנת
ּכדי עבדים מּבית מצרים מארץ הֹוצאתי ּדאׁשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּטעם
נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה ׁשּבמּתן ּדמאחר הּתֹורה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיקּבלּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגּלּוי9ּביֹותר, והיה סיני, הר על הוי' וּירד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
זהמתם ּופסקה ׁשאנכי, מי אנכי קֹודם10ּדבחינת ּכמֹו ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻ

הּוא ּכׁשּלעצמֹו ּתֹורה ּבמּתן שהיה הּגּלּוי הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהחטא,
לטעם צרי מה ּומּפני הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו מסּפיק ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָטעם
ואם עבדים. מּבית מצרים מארץ הֹוצאתי ּדאׁשר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנֹוסף
ּגֹו' הֹוצאתי אׁשר ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר אפׁשר אי הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכן
ׁשהענין אם ּכי הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו טעם רק ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּוא

ּכאן.ּדיציאת מזּכירֹו ולכן ּתֹורה, למּתן ׁשּי מצרים ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ
ׁשאמרֹו ּבּמכלּתא ּׁשּכתּוב מה ּפי על ּגם הּנה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובאמת
צרי הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו טעם הּוא גֹו' הֹוצאתי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָאׁשר
ׁשהרי ּתֹורה, למּתן ׁשּי מצרים ּדיציאת ׁשהענין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלֹומר
הּוא והּכל הזּדּמנּות, ׁשל ענין ׁשּום ׁשּי לא ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹלמעלה
טעם הּוא מצרים ּדיציאת ׁשהענין וכיון ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבכּונה,
ּבדר זה אין הרי הּתֹורה, את לקּבל צרי זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבׁשביל
להענין מביא מצרים ּדיציאת ׁשהענין אם ּכי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָהזּדּמנּות,
ּדיציאת להענין ׁשּי ּתֹורה ּדמּתן והענין ּתֹורה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָּדמּתן
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ט.8) שם, בפרש"י הובא יא. יח, יתרו כ.9)מכילתא יט, ב.10)יתרו קכו, ב. נב, זח"א ואילך. ב קמה, שבת ראה

    
שם של לזמן.‰ÈÂ"‰האותיות שייכות עם אך הזמן, מגדרי ‡ÍÈ˜Ïשלמעלה

העולמות. הגבלת עם קשור וחיותך, כוחך -
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ּדיציאת הענין ׁשּיכּות להבין וצרי .ה ּדהינּו ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָמצרים,
ּתֹורה. למּתן ְְִִַַַָמצרים

ּׁשּנתּבארÔÈ‰Ïeב) מה ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ולא11לעיל ּדוקא, לּנׁשמֹות נּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹ

קֹודם ׁשהם ּכמֹו לא עצמם ולּנׁשמֹות הּׁשרת, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלמלאכי
ּבגּופים ׁשּמלּבׁשים ּכמֹו אם ּכי ּבגּופים, ְְְְְְִִִִִִֶַָָֻהתלּבׁשּותם
למעלה, אֹותם העלּו לא עצמם ּבגּופים ּונׁשמֹות ְְְְְְֱִֶַַַָָָָָֹּדוקא,
ּוׁשמי הּׁשמים ׁשהרּכין סיני, הר על הוי' וּירד אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכי

עליהם וירד ההר ּגּבי על והּציען ונתּבאר12הּׁשמים . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹומדים, נקראים ׁשהּמלאכים 13ּבזה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

עצי לעֹולם, לעד עֹומדים14וּיעמידם ׁשהם15ׁשּטים לפי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
חיל אל מחיל ׁשּילכּו ּדאף והינּו, והגּבלה, ,16ּבמדידה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מה הּמדרגה, ּבאֹותּה הם ׁשּלהם העלּיֹות ּכל מקֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּכל
ּכ ּבּנׁשמֹות ּכן וענין17תיבּׁשאין גֹו'. מהלכים ל ונתּתי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

מּצד ׁשהרי עצמם, מּצד אינֹו מהלכים הם ׁשהּנׁשמֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָזה
ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹומדים, הם הּנׁשמֹות ּגם הוי'18עצמם חי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

ּבירידת ּדוקא אם ּכי לפניו, עמדּתי אׁשר יׂשראל ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאלקי
ׁשהרי הפכים, ב' חּבּור ׁשל ענין ׁשהּוא ּבגּוף, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּנׁשמה

ּבמחׁשבה עלּו הּנבראים,19הּנׁשמֹות מּכל למעלה ׁשהם , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּנבראים, מּכל למּטה ׁשהּוא ּדֹומם, ּבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהּגּוף
ּביֹותר. נעלה ּגּלּוי נמׁש הפכים ב' חּבּור ידי על ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָהּנה
ועֹוסקת למּטה יֹורדת ׁשהּנׁשמה ידי שעל הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהעּקר
את מׁשלימה היא הרי ּגׁשמּיים ּבענינים ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָּבתֹורה
ּכל מתּבּטלים זה ּומּצד הרצֹון, ּופנימּיּות הּכּונה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָּתכלית
הּתֹורה ׁשּנּתנה וזהּו .מהּל ּבבחינת ונעׂשת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָההגּבלֹות,
למּטה הּתֹורה ׁשּנתינת ּדוקא, למּטה ּבגּופים ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָלנׁשמֹות
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ז      

ּדיציאת הענין ׁשּיכּות להבין וצרי .ה ּדהינּו ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָמצרים,
ּתֹורה. למּתן ְְִִַַַָמצרים

ּׁשּנתּבארÔÈ‰Ïeב) מה ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ולא11לעיל ּדוקא, לּנׁשמֹות נּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹ

קֹודם ׁשהם ּכמֹו לא עצמם ולּנׁשמֹות הּׁשרת, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלמלאכי
ּבגּופים ׁשּמלּבׁשים ּכמֹו אם ּכי ּבגּופים, ְְְְְְִִִִִִֶַָָֻהתלּבׁשּותם
למעלה, אֹותם העלּו לא עצמם ּבגּופים ּונׁשמֹות ְְְְְְֱִֶַַַָָָָָֹּדוקא,
ּוׁשמי הּׁשמים ׁשהרּכין סיני, הר על הוי' וּירד אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכי

עליהם וירד ההר ּגּבי על והּציען ונתּבאר12הּׁשמים . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹומדים, נקראים ׁשהּמלאכים 13ּבזה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

עצי לעֹולם, לעד עֹומדים14וּיעמידם ׁשהם15ׁשּטים לפי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
חיל אל מחיל ׁשּילכּו ּדאף והינּו, והגּבלה, ,16ּבמדידה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מה הּמדרגה, ּבאֹותּה הם ׁשּלהם העלּיֹות ּכל מקֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּכל
ּכ ּבּנׁשמֹות ּכן וענין17תיבּׁשאין גֹו'. מהלכים ל ונתּתי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

מּצד ׁשהרי עצמם, מּצד אינֹו מהלכים הם ׁשהּנׁשמֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָזה
ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹומדים, הם הּנׁשמֹות ּגם הוי'18עצמם חי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

ּבירידת ּדוקא אם ּכי לפניו, עמדּתי אׁשר יׂשראל ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאלקי
ׁשהרי הפכים, ב' חּבּור ׁשל ענין ׁשהּוא ּבגּוף, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּנׁשמה

ּבמחׁשבה עלּו הּנבראים,19הּנׁשמֹות מּכל למעלה ׁשהם , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּנבראים, מּכל למּטה ׁשהּוא ּדֹומם, ּבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהּגּוף
ּביֹותר. נעלה ּגּלּוי נמׁש הפכים ב' חּבּור ידי על ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָהּנה
ועֹוסקת למּטה יֹורדת ׁשהּנׁשמה ידי שעל הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהעּקר
את מׁשלימה היא הרי ּגׁשמּיים ּבענינים ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָּבתֹורה
ּכל מתּבּטלים זה ּומּצד הרצֹון, ּופנימּיּות הּכּונה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָּתכלית
הּתֹורה ׁשּנּתנה וזהּו .מהּל ּבבחינת ונעׂשת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָההגּבלֹות,
למּטה הּתֹורה ׁשּנתינת ּדוקא, למּטה ּבגּופים ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָלנׁשמֹות
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לנשמות התורה שניתנה הטעם בוקר) לפנות השבועות בחג השנה באותה

למלאכים), (ולא דווקא ישראל

(ולא גשמי בגוף נמצאים כאשר

למטה), הנשמות ירידת קודם
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,ÌÓBc ˙ÈÁa ‡e‰ Ûe‰Â¿«¿ƒ«≈
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ÔBˆ‰ ˙eiÓÈÙe ‰ek‰««»»¿ƒƒ»»
- רצונו ופנימיות יתברך שכוונתו
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הגשמי בעולםֿהזה - בתחתונים'
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ח  

ּובני רֹומי ּדבני חּבּור הפכים, ב' חּבּור ּכן ּגם ְְֲִִִִִֵֵֵַָהּוא
לּבֹורא,20סּוריא נברא ערֹו אין ׁשהרי ונברא, ּבֹורא , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָ

הּנׁשמֹות עבֹודת ידי ועל נתּיחדּו. ּתֹורה ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָּובמּתן
ּופנימּיּות הּכּונה מׁשלימֹות ּומצֹות ּבתֹורה ְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשעֹוסקֹות
ההגּבלֹות. ּכל מתּבּטלים הרצֹון ּפנימיּות ּומּצד ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָהרצֹון,

ּבּזהר21העניןe‡eג) איתא ּדהּנה קׁשרין22, 23ּתלת ≈ְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
ּבאֹוריתא יׂשראל ּבדא, ּדא ְְְְְְִִִֵַַָָָָמתקּׁשרין
מקּׁשרת ׁשהּתֹורה הינּו, הּוא, ּברי ּבקדׁשא ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֻואֹוריתא
ּׁשּנתחּדׁש מה ׁשּזהּו הּוא, ּברי ּבקדׁשא יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻנׁשמֹות

ּבר וקדׁשא אֹוריתא ׁשּיׂשראל ּתֹורה מּתן ידי הּואעל י ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
חד ּכתיב24ּכּלא ּבּתֹורה ּדהּנה, אמֹון,25. אצלֹו ואהיה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

על קאי אצלֹו, ואהיה ּׁשּכתּוב ּדמה הפכים, ב' ּבזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
הּיֹותר האֹופן ׁשּגם והינּו מאֹור, ׁשּלמעלה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעצמּות
ּׁשּכתּוב ּומה מזה, למעלה הּוא אצלֹו הּנה ּדאֹור ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָנעלה

רז"ל ּכמאמר הּוא אּמן,26אמֹון אּלא אמֹון ּתקרי אל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֻ
הּקּב"ה. ׁשל אּמנּותֹו ּכלי הייתי אני אֹומרת ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּדהּתֹורה
ׁשהּתֹורה לפי הּוא אּלּו הפכים ב' ּבּתֹורה ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהּטעם
היא כן ּוכמֹו ועֹולמֹות, סֹוף אין אֹור ּבין ממּצע ְְְִִֵֵֵָָֻהיא
ּתלת וזהּו יׂשראל. ונׁשמֹות סֹוף אין אֹור ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָֻממּצע
נׁשמֹות מקּׁשרת ׁשהּתֹורה כּו', ּבדא ּדא מתקּׁשרין ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָקׁשרין

סֹוף. אין ּבאֹור ְְִֵֵָיׂשראל

ÌÓ‡ענין ּדהּנה, מתקּׁשרין, הּלׁשֹון אמרֹו להבין צרי »¿»ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
ׁשהם דברים ּבׁשני ּדוקא ׁשּי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָההתקּׁשרּות
מה יחּדיו, מתקּׁשרים הם כן ּפי על ואף מּזה זה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנפרדים
לׁשֹון זה על נֹופל אין אחד, ּדבר הם אם ּכן ִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּׁשאין
ּומאֹור, אֹור ּוכמֹו ּדבקּות. לׁשֹון אם ּכי ְְְְִִִֵַָָהתקּׁשרּות,
מציאּות ׁשּכל ּדכיון ּבּמאֹור, האֹור ּדבקּות הּוא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּלׁשֹון
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ג.20) פי"ב, ע'21)שמו"ר ח"א תער"ב המשך ראה – לקמן בהבא

התוועדויות – מנחם (תורת תשי"א עקב והי' ד"ה גם וראה ואילך. שנו

ואילך). 277 ע' א.22)ח"ג עג, כח23)ח"ג ע' תרנ"ז סה"מ ראה

שליט"א. אדמו"ר כ"ק בהערת 61 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה24)בשוה"ג.

ע' (לעיל השבועות דחג א' דליל כו' התורה נתינת ענין להבין סד"ה

וש"נ. ל.25)307). ח, ועוד.26)משלי בתחילתו. ב"ר

    
 eaÁ‡Èe Èe ÈÓB Èc eaÁ ,ÌÈÎ‰ 20במדרש כמובא ƒ¬»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈¿»

ירדו לא רומי בני ואמר שגזר למלך "משל מתןֿתורה: של החידוש על משל

ואמר גזר העולם את הקב"ה כשברא כך לרומי, יעלו לא סוריא ובני לסוריא

שהקדושה היתה המלך גזירת - אדם" לבני נתן והארץ לה' שמים השמים

מתןֿ לפני ולכן למעלה, תישאר

אלקות המשכת היתה לא תורה

נתבטלה תורה ובמתן בעולם,

עליונים חיבור ונעשה הגזירה

חיבור,ותחתונים ≈Ba‡שזהו
BÚ ÔÈ‡ È‰L ,‡Â¿ƒ¿»∆¬≈≈¬
ÔzÓe ,‡BaÏ ‡ƒ¿»«≈¿««
È„È ÏÚÂ .e„Ái˙ ‰Bz»ƒ¿»¬¿«¿≈
˙BÓLp‰ ˙„BÚ¬««¿»
˙BˆÓe ‰B˙a ˙B˜BÚL∆¿¿»ƒ¿
‰ek‰ ˙BÓÈÏLÓ«¿ƒ««»»
„Óe ,ÔBˆ‰ ˙eiÓÈe¿ƒƒ»»ƒ«
ÔBˆ‰ ˙eÈÓÈ¿ƒƒ»»
˙BÏa‚‰‰ Ïk ÌÈÏha˙Óƒ¿«¿ƒ»««¿»
משלימים בניֿישראל כאשר

פנימיות בכוח הנה יתברך, רצונו

במעשיהם הנשלם רצונו

ההגבלות כל .מתבטלות
פעולת יבאר הבאים בסעיפים

וכן ישראל, בבני התורה לימוד

בני (של התורה לימוד פעולת

בתורה. ישראל)

ÔÈÚ‰ e‡e ‚21‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰a ‡˙È‡22˙Ïz ƒ»«…«¿»

ÔÈL˜23‡c ÔÈM˜˙Ó ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»
‡˙ÈB‡a Ï‡È ,‡„a¿»ƒ¿»≈¿«¿»
Èa ‡L„˜a ‡˙ÈB‡Â¿«¿»¿À¿»¿ƒ

‡e‰קשרים [=שלושה

ישראל בזה, זה מתקשרים

בקדושֿברוךֿ והתורה בתורה

Bz‰L‰הוא] ,eÈ‰ ,«¿∆«»
Ï‡È ˙BÓL ˙M˜Ó¿«∆∆ƒ¿ƒ¿»≈
e‰L ,‡e‰ Èa ‡L„˜a¿À¿»¿ƒ∆∆
ÔzÓ È„È ÏÚ LcÁ˙pM ‰Ó«∆ƒ¿«≈«¿≈««
‡˙ÈB‡ Ï‡iL ‰Bz»∆ƒ¿»≈«¿»
‡lk ‡e‰ Èa ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒÀ»

„Á24התורה [=ישראל, »
אחד] דבר .והקדושֿברוךֿהוא
È˙k ‰Bza ,‰p‰c25 ¿ƒ≈«»¿ƒ

LiL ,ÔBÓ‡ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â»∆¿∆∆¿»∆≈
‰Êaהפסוק,ÌÈÎ‰  »∆¬»ƒ

‰È‰‡Â e˙kM ‰Óc¿«∆»»∆¿∆

˙eÓˆÚ‰ ÏÚ È‡˜ ,BÏˆ‡יתברך ומהותו עצמותו -B‡Ó ‰ÏÚÓlL ∆¿»ƒ«»«¿∆¿«¿»≈
האלוקי ה'אור' דרגות מכל למעלה 'אצלו' היא בשורשה eÈ‰Âהתורה ,¿«¿

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "BÏˆ‡" ‰p‰ B‡c ‰ÏÚ ˙Bi‰ ÔB‡‰ ÌL∆«»∆«≈«¬∆¿ƒ≈∆¿¿«¿»
e˙kM ‰Óe ,‰ÊÓ:הפסוק Ï"Êבהמשך Ó‡Ók ‡e‰ "ÔBÓ‡"26 ƒ∆«∆»»¿«¬»««

‡l‡ ÔBÓ‡ È˜z Ï‡«ƒ¿≈»∆»
˙ÓB‡ ‰Bz‰c ,Ô‡À»¿«»∆∆
B˙e‡ ÈÏk È˙ÈÈ‰ È‡¬ƒ»ƒƒ¿ƒÀ»

‰"aw‰ ÏLשמסתכל כפנקס ∆«»»
כך בית, בונה כאשר האומן בו

הסתכל הקדושֿברוךֿהוא

אםֿכן, העולם. את וברא בתורה

היא בתורה: הפכיים קצוות ב'

הנעלה אפילו 'אור' מכל למעלה

התורה זאת עם וביחד ביותר,

הקדושֿ של אומנותו' 'כלי היא

התהוות שעלֿידה ברוךֿהוא

LiLהעולמות ÌÚh‰Â .¿«««∆≈
el‡ ÌÈÎ‰  ‰Bza«»¬»ƒ≈
‡È‰ ‰Bz‰L ÈÏ ‡e‰¿ƒ∆«»ƒ
B ÔÈ‡ B‡ ÔÈa ÚÓÓ¿À»≈≈

˙BÓÏBÚÂהתורה עלֿידי ¿»
והתהוות בריאת נעשית

‰È‡העולמות ÔÎ BÓÎe ,¿≈ƒ
B ÔÈ‡ B‡ ÔÈa ÚÓÓ¿À»≈≈

Ï‡È ˙BÓLÂשעלֿידי ¿ƒ¿ƒ¿»≈
עם בניֿישראל מתקשרים התורה

איןֿסוף Ïz˙אור e‰ÊÂ .¿∆¿»
‡c ÔÈM˜˙Ó ÔÈL¿̃»ƒƒ¿«¿ƒ»
‰Bz‰L ,eÎ ‡„a¿»∆«»
Ï‡È ˙BÓL ˙M˜Ó¿«∆∆ƒ¿ƒ¿»≈

.B ÔÈ‡ B‡a¿≈
BÓ‡ ÔÈ‰Ï Èˆ ÌÓ‡»¿»»ƒ¿»ƒ»¿
,‰p‰c ,ÔÈM˜˙Ó ÔBLl‰«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈
iL ˙eM˜˙‰‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿«¿«»
Ì‰L ÌÈ„ ÈLa ‡˜Âc«¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈
ÏÚ ‡Â ‰Ó ‰Ê ÌÈ„ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿««
ÌÈM˜˙Ó Ì‰ ÔÎ Èƒ≈≈ƒ¿«¿ƒ
Ì‡ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÂÈcÁÈ«¿»«∆≈≈ƒ
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,˙eM˜˙‰ ÔBLÏ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ¿«¿
.˙e˜c ÔBLÏ Ì‡ Èkƒƒ»¿≈

L ,B‡Óe B‡ BÓÎeאינו ¿»∆
'התקשרות' הלשון בזה שייך

ממקורו נפרד אינו שהאור מפני

אלא ‰e‡המאור, ÔBLl‰«»
,B‡a B‡‰ ˙e˜c¿≈»«»
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הּלׁשֹון זה על נאמר לכן מהּמאֹור, היא ּבגּלּוי, ּגם ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאֹור,
מציאּות ׁשּכל ׁשּזה להֹורֹות היא ּבזה והּכּונה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדבקּות.
מהּמאֹור האֹור מציאּות אֹופן הּנה מהּמאֹור היא ְִִִֵֵֵֶַַָָָָהאֹור
הּוא זה וכל ּדבקּות. ּבדר אם ּכי התחּדׁשּות, ּבדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָאינֹו
מציאּות ואינֹו מהּמאֹור, היא מציאּותֹו ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָּבאֹור
לׁשֹון אבל ּדבקּות. הּלׁשֹון עליו נאמר לכן ּכלל, ְְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָָלעצמֹו
על ואף לעצמֹו מציאּות ׁשהּוא ּדבר על מֹורה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָהתקּׁשרּות
לׁשֹון נאמר ואֹוריתא ׁשּביׂשראל וכיון כּו'. מתקּׁשר כן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפי

נפרד'. 'מציאּות ׁשהם מּובן הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַָָהתקּׁשרּות,

Ú‰ÂÔÈיצירה לבריאה ירדּו הּנׁשמֹות ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִֵַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו היא27עׂשּיה, טהֹורה כּו' נׁשמה ְְְֲִִֶָָָָָ

עׂשּיה יצירה לבריאה ירידתם ּומּצד כּו', בראתּה ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָָאּתה
היא ׁשהּנׁשמה ּדהגם נפרד, מציאּות ּבבחינת ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָנעׂשּו

מּמׁש מּמעל אלקּה אלקּות28חלק זה הרי מקֹום, מּכל , ֱֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבּיׁש אֹויסגעׁשטעלט) זי האט עס (ווי ׁשּבא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּכפי
וכּמה ּבכּמה צֹור יׁש למּטה ּבירידתּה ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּנברא,
ׁשהּנׁשמה וכיון כּו', הּמניעֹות להסיר ּכדי עבֹודה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעניני
לׁשֹון ּבזה נֹופל לכן נפרד, מציאּות ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָנעׂשת
ׁשהּתֹורה הּתֹורה, ידי על היא וההתקּׁשרּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהתקּׁשרּות.
והּנה, ּכּנ"ל. הּוא ּברי ּבקדׁשא יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻמקּׁשרת
קׁשרים ב' להיֹות צרי קּימא ׁשל קׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבכדי
הּנׁשמה ּבעבֹודת כן ּוכמֹו קׁשר. ּגּבי על קׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּדוקא,
ּדׂשכר העבֹודה, ענין ּכל ׁשּזהּו ּבאלקּות, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלהתקּׁשר

מצוה וחּבּור29מצוה צוּתא האֹופן30מּלׁשֹון הּנה , ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ּבאהבה להיֹות צרי המצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָּדלּמּוד
היא זה ידי ׁשעל ּכפּול, קׁשר הּוא ׁשאז ּדוקא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָויראה
ׁשּבאפׁשרּות הּטעם והּנה הּוא. ּברי ּבקדׁשא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמתקּׁשרת
לפי הּוא, הּוא, ּברי ּבקדׁשא להתקּׁשר ְְְְְְְִִִֵַַָָָֻהּנׁשמה
מּמׁש מּמעל אלקּה חלק אלקּות, היא הרי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּבׁשרׁשּה
וכיון הּנברא), יׁש ּבבחינת יֹורד ׁשהאלקּות ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ(אּלא
ּדלּמּוד העבֹודה ידי על לכן אלקּות, היא ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּבׁשרׁשּה
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ÔÎÏ ,B‡n‰Ó ‡È‰ ,Èel‚a  ,B‡‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏkL ÔÂÈÎ¿≈»∆»¿ƒ»«¿ƒƒ≈«»»≈

‰Ï ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰Â .˙e˜ ÔBLl‰ ‰Ê ÏÚ Ó‡‰L ˙BB ∆¡««∆«»¿≈¿««»»»∆ƒ¿∆∆
B‡‰ ˙e‡ÈˆÓ ÔÙB‡ ‰p‰ B‡n‰Ó ‡È‰ B‡‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ»ƒ≈«»ƒ≈∆¿ƒ»

,˙eLÁ˙‰ C„a BÈ‡ B‡n‰Óזו אין מהמאור האור מאיר כאשר ≈«»≈¿∆∆ƒ¿«¿
שבא חדש דבר של יצירה

C„aמהמאור, ‡ Èkƒƒ¿∆∆
˙e˜,במאור דבוק האור ¿≈

מאיר ממילא מאור ישנו כאשר

B‡aהאור ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .¿»∆»
‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒƒ
˙e‡ÈˆÓ BÈ‡Â ,B‡n‰Ó≈«»¿≈¿ƒ
Ó‡ ÔÎÏ ,ÏÏk BÓˆÚÏ¿«¿¿»»≈∆¡«
Ï‡ .˙e˜ ÔBLl‰ ÂÈÏÚ»»«»¿≈¬»
‰BÓ ˙e˜˙‰ ÔBLÏ»ƒ¿«¿∆
˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L  ÏÚ«»»∆¿ƒ
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â BÓˆÚÏ¿«¿¿««ƒ≈
ÔÂÈÎÂ .eÎ ˜˙Óƒ¿«≈¿≈»
‡˙ÈB‡Â Ï‡ÈaL∆¿ƒ¿»≈¿«¿»
,˙e˜˙‰ ÔBLÏ Ó‡∆¡«»ƒ¿«¿
˙e‡ÈˆÓ ‰L ÔeÓ È‰¬≈»∆≈¿ƒ

.„Ùעל לומר שייך וכיצד ƒ¿»
מציאות שהם וישראל התורה

יתברך? ממנו אלא,נפרדת

והן התורה הן להלן, כמבואר

מאוחדים עצמם מצד ישראל

בתכלית יתברך בו ודבקים

למטה בירידתם ורק הדביקות,

עד מציאות בבחינת נעשו

'התקשרות'. הלשון בהם שתיתכן

‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
e„È ˙BÓLp‰מעולם «¿»»¿

התחתונים לעולמות האצילות

,‰iÚ ‰ÈˆÈ ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
e˙kL BÓk27‰ÓL ¿∆»¿»»

בי ‰È‡שנתת ‰B‰Ë eÎ- ¿»ƒ
ואחרֿ האצילות, בעולם בהיותה

eÎכך d˙‡ ‰‡- «»¿»»
למטה vÓe„בירידתה ,ƒ«

‰ÈˆÈ ‰‡ÈÏ ˙„ÈÈ¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙ÈÁa eÚ ‰iÚ¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«
‚‰ ,„Ù ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿»«¬«
˜ÏÁ ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ≈∆

LnÓ ÏÚnÓ d˜Ï‡28- ¡…«ƒ«««»
אלקות היא הנשמה ,מהות
‰Ê È‰ ,B˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈∆
ÒÚ ÈÂÂ) ‡aL ÈÙk ˙e˜Ï‡¡…¿ƒ∆»ƒ∆

ËÏÚËLÚ‚ÒÈB‡ CÈÊ Ë‡‰[(עצמו (הלביש ש'הופיע' Lia[=כמו ( »ƒ¿∆¿∆«≈
ÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nÎa CBˆ LÈ ‰ÓÏ d˙„ÈÈa ÔÎlL ,‡p‰«ƒ¿»∆»≈ƒƒ»»¿«»≈∆¿«»¿«»ƒ¿¿≈

eÎ ˙BÚÈn‰ ÈÒ‰Ï È„k ‰„BÚמהותוהדברי על המסתירים ם ¬»¿≈¿»ƒ«¿ƒ
ÔÎÏהנשמה ,„Ù ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa ˙Ú ‰ÓLp‰L ÔÂÈÎÂ ,¿≈»∆«¿»»«¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»»≈

ÔBLÏ ‰Êa ÏÙB≈»∆»
˙e˜˙‰הנשמה לחבר ƒ¿«¿

בעולםֿ נפרד מציאות שנעשתה

לאלקות ולקשרה .הזה,
È„È ÏÚ ‡È‰ ˙e˜˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
‰B‰L ,‰B‰«»∆«»
Ï‡È ˙BÓL ˙˜Ó¿«∆∆ƒ¿ƒ¿»≈
.Ïpk ‡e‰ CÈa ‡L„˜a¿¿»¿ƒ««
L˜ ‰È‰iL È„Îa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆∆
 ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡Ói˜ ÏL∆«»»»ƒƒ¿
ÏÚ L˜ ,‡˜Â ÈL¿̃»ƒ«¿»∆∆«

L˜ Èaבענין כמבואר - «≈∆∆
בשבת, האסורה 'הקושר' מלאכת

לזמן [=קיים קיימא' של 'קשר

ב' עושה כאשר הוא ארוך]

זה עלֿגבי זה BÓÎeקשרים .¿
‰ÓLp‰ ˙„BÚa ÔÎ≈«¬««¿»»
e‰L ,˙e˜Ï‡a ˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆¡…∆∆
Î ,‰„BÚ‰ ÔÈÚ Ïk»ƒ¿»»¬»ƒ¿«

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ29ÔBLlÓ ƒ¿»ƒ¿»ƒ»
eaÁÂ ‡Âˆ30ידי על «¿»¿ƒ

האדם נעשה המצוה עשיית

לאלקות ומחובר ‰p‰קשור ,ƒ≈
‰B‰ „enÏ ÔÙB‡‰»∆¿ƒ«»
CÈˆ ˙BˆÓ‰ ei˜Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÈ‰Ïהן קשרים: בב' ƒ¿
Â ‰‰‡aהן,‡˜Â ‰‡È ¿«¬»¿ƒ¿»«¿»

,ÏeÙk L˜ ‡e‰ Ê‡L∆»∆∆»
È„È ÏÚLהנשמה עבודת ∆«¿≈

˜˙Ó˙באופן ‡È‰ ‰Ê∆ƒƒ¿«∆∆
‰p‰Â .‡e‰ CÈa ‡L„˜a¿¿»¿ƒ¿ƒ≈
˙eLÙ‡aL Ú‰«««∆¿∆¿»
˜˙‰Ï ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ¿«≈
,‡e‰ ,‡e‰ CÈa ‡L„˜a¿¿»¿ƒ
‡È‰ È‰ dLLaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»¿»¬≈ƒ
d˜Ï‡ ˜ÏÁ ,˙e˜Ï‡¡…≈∆¡…«
‡l‡) LnÓ ÏÚnÓƒ«««»∆»
˙ÈÁa „BÈ ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…≈ƒ¿ƒ«
ÔÂÈÎÂ ,(‡p‰ LÈ≈«ƒ¿»¿≈»
,˙e˜Ï‡ ‡È‰ dLLaL∆¿»¿»ƒ¡…
‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ÔÎÏ»≈«¿≈»¬»
ei˜Â ‰B‰ „enÏ¿ƒ«»¿ƒ
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ט      

הּלׁשֹון זה על נאמר לכן מהּמאֹור, היא ּבגּלּוי, ּגם ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאֹור,
מציאּות ׁשּכל ׁשּזה להֹורֹות היא ּבזה והּכּונה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדבקּות.
מהּמאֹור האֹור מציאּות אֹופן הּנה מהּמאֹור היא ְִִִֵֵֵֶַַָָָָהאֹור
הּוא זה וכל ּדבקּות. ּבדר אם ּכי התחּדׁשּות, ּבדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָאינֹו
מציאּות ואינֹו מהּמאֹור, היא מציאּותֹו ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶַָָָּבאֹור
לׁשֹון אבל ּדבקּות. הּלׁשֹון עליו נאמר לכן ּכלל, ְְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָָלעצמֹו
על ואף לעצמֹו מציאּות ׁשהּוא ּדבר על מֹורה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָהתקּׁשרּות
לׁשֹון נאמר ואֹוריתא ׁשּביׂשראל וכיון כּו'. מתקּׁשר כן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפי

נפרד'. 'מציאּות ׁשהם מּובן הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַָָהתקּׁשרּות,

Ú‰ÂÔÈיצירה לבריאה ירדּו הּנׁשמֹות ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִֵַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו היא27עׂשּיה, טהֹורה כּו' נׁשמה ְְְֲִִֶָָָָָ

עׂשּיה יצירה לבריאה ירידתם ּומּצד כּו', בראתּה ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָָאּתה
היא ׁשהּנׁשמה ּדהגם נפרד, מציאּות ּבבחינת ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָנעׂשּו

מּמׁש מּמעל אלקּה אלקּות28חלק זה הרי מקֹום, מּכל , ֱֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבּיׁש אֹויסגעׁשטעלט) זי האט עס (ווי ׁשּבא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּכפי
וכּמה ּבכּמה צֹור יׁש למּטה ּבירידתּה ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּנברא,
ׁשהּנׁשמה וכיון כּו', הּמניעֹות להסיר ּכדי עבֹודה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעניני
לׁשֹון ּבזה נֹופל לכן נפרד, מציאּות ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָנעׂשת
ׁשהּתֹורה הּתֹורה, ידי על היא וההתקּׁשרּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהתקּׁשרּות.
והּנה, ּכּנ"ל. הּוא ּברי ּבקדׁשא יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻמקּׁשרת
קׁשרים ב' להיֹות צרי קּימא ׁשל קׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבכדי
הּנׁשמה ּבעבֹודת כן ּוכמֹו קׁשר. ּגּבי על קׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּדוקא,
ּדׂשכר העבֹודה, ענין ּכל ׁשּזהּו ּבאלקּות, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלהתקּׁשר

מצוה וחּבּור29מצוה צוּתא האֹופן30מּלׁשֹון הּנה , ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ּבאהבה להיֹות צרי המצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָּדלּמּוד
היא זה ידי ׁשעל ּכפּול, קׁשר הּוא ׁשאז ּדוקא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָויראה
ׁשּבאפׁשרּות הּטעם והּנה הּוא. ּברי ּבקדׁשא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמתקּׁשרת
לפי הּוא, הּוא, ּברי ּבקדׁשא להתקּׁשר ְְְְְְְִִִֵַַָָָֻהּנׁשמה
מּמׁש מּמעל אלקּה חלק אלקּות, היא הרי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּבׁשרׁשּה
וכיון הּנברא), יׁש ּבבחינת יֹורד ׁשהאלקּות ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ(אּלא
ּדלּמּוד העבֹודה ידי על לכן אלקּות, היא ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּבׁשרׁשּה
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י  

לקּׁשרּה אפׁשר ויראה ּבאהבה הּמצֹות וקּיּום ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהּתֹורה
הּוא. ּברי ְְְִָֻּבקדׁשא

BÓÎeּבבחינת נעׂשית ׁשהיא ּבּתֹורה, ּגם יּובן כן ¿ְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו היא הּתֹורה ׁשהרי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמציאּות,

ערֹו ּובאין מציאּות, ּבבחינת היא לאֹורוהחכמה לגמרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו סֹוף, ׁשהחכמה31אין עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻ

ּכעׂשּיה ּבחכמה32היא ולא חּכים הּוא אנּת ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ
היא33ידיעא הרי ידיעא חכמה ּבבחינת ׁשהיא והּתֹורה , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

ּובאּור נפרד. מציאּות ּבבחינת והיא ּכלל, ערֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָּבאין
וחכמה רצֹון ּבין ההפרׁש ּדר על יּובן ּבקצרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהענין
ּכלל, לעצמֹו מציאּות ׁשּום אינֹו ׁשהרצֹון האדם, ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָּבנפׁש
ולכן הנפׁש, והּטית מרּצת רק הּוא הרצֹון מציאּות ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּדכל
ׁשאינֹו לפי מציאּות, ׁשּום נׁשאר לא מּלרצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָֹּכׁשּפֹוסק
ּכן ּׁשאין מה הנפׁש, מּבלעדי ּכלל לעצמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמציאּות
ּדר ועל להּנפׁש. ׁשּמחּוץ ּכח מציאּות ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבחכמה,
וכיון מציאּות, ּבבחינת היא ׁשהחכמה למעלה יּובן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָזה
נפרד, מציאּות היא הרי חכמה, ּבחינת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּתֹורה
על היא וההתקּׁשרּות ּדהתקּׁשרּות. הּלׁשֹון ּבּה ׁשּי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָולכן
יׂשראל ׁשּנׁשמֹות זה ידי ּדעל יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָידי
ּבקדׁשא ּדאֹוריתא הּקּׁשּור הם ּפֹועלים ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻעֹוסקים

רז"ל ּכמאמר הּוא, הּקּב"ה34ּברי וׁשֹונה הּקֹורא ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ
ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכׁשם ּכנגּדֹו. וׁשֹונה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָקֹורא
לפי היא הּוא ּברי ּבקדׁשא ׁשהתקּׁשרּותן ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֻהּנׁשמֹות,
ׁשהּטעם ּבּתֹורה, ּגם הּוא כן ּכמֹו אלקּות, הם ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבׁשרׁשם
הּוא, הּוא, ּברי ּבקדׁשא להתקּׁשר הּתֹורה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻׁשּבאפׁשרּות
עם ּביחּוד ׁשהם ותענּוג, רצֹון ּבחינת היא ׁשּבׁשרׁשּה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָלפי
ּבאפׁשרּותּה ולכן ּבחכמה), ׁשּירדה (אּלא ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָהעצם
מתקּׁשרין קׁשרין ּתלת וזהּו הּוא. ּברי ּבקדׁשא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻלהתקּׁשר
הּוא, ּברי ּבקדׁשא ואֹוריתא ּבאֹוריתא יׂשראל ּבדא ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻּדא
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כד.31) קד, רפ"ט.32)תהלים שעהיוה"א בהגהה. פ"ב תניא ב).33)ראה (יז, בהקדמה רפי"ח.34)תקו"ז תדא"ר

    
‡e‰ Èa ‡L„a Ï LÙ‡ ‰‡ÈÂ ‰‰‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¬»¿ƒ¿»∆¿»¿«¿»¿À¿»¿ƒ
ועלֿידי נפרד' 'מציאות נעשתה למטה ירדה הנשמה שכאשר נתבאר, כאן עד

ישראל לנשמות והאפשרות לקדושֿברוךֿהוא. מתקשרת ומצוות התורה קיום

שכמו יבאר להלן 'אלקות'. היא בשורשה שהנשמה לפי לאלקות להתקשר

כביכול, לומר, שייך כן בנשמות,

בבחינת שהיא בתורה: גם

נשמות'מצי ועלֿידי אות',

ומתעלית. מתקשרת ישראל

,‰Bza Ì ÔeÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»««»
˙ÈÁa ˙ÈNÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈ƒ¿ƒ«
‰Bz‰ È‰L ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¬≈«»
,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»∆«»»
˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»ƒƒ¿ƒ«

˙e‡ÈˆÓהתורה הגדרת - ¿ƒ
כבר שהיא כך על מורה 'חכמה'

BÚמציאות ÔÈ‡e ,¿≈¬
,B ÔÈ‡ B‡Ï ÈÓÏ¿«¿≈»≈

e˙kL BÓk31:רבו מה ¿∆»
ה' ÓÎÁa‰מעשיך ÌlkÀ»¿»¿»

˙ÈNÚעשית מעשיך [=כל »ƒ»
של),בחכמה] (הפנימי ופירוש

‰È‡הפסוק ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ
‰iNÚk32כולם" כתוב אין - «¬ƒ»

"עשית", אלא חכמת" בחכמה

נחשבת ההתחכמות שעצם כיון

כעשיה יתברך È‰Lאצלו ,∆¬≈
‡ÏÂ ÌÈkÁ ‡e‰ z‡«¿¿«ƒ¿»

‡ÚÈ„È ‰ÓÎÁa33אתה=] ¿»¿»¿ƒ»
הידועה בחכמה ולא חכם הוא

לחכמה (הכוונה והגלויה,

האצילות)] Bz‰Â‰שבעולם ,¿«»
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«»¿»
ÔÈ‡a ‡È‰ È‰ ‡ÚÈ„È¿ƒ»¬≈ƒ¿≈
˙ÈÁa ‡È‰Â ,ÏÏk BÚ¬¿»¿ƒƒ¿ƒ«
e‡e „Ù ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿»≈
ÏÚ ÔeÈ ‰ˆa ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»»»«
ÔBˆ ÔÈa LÙ‰‰ c∆∆«∆¿≈≈»
,Ì„‡‰ LÙa ‰ÓÎÁÂ¿»¿»¿∆∆»»»
ÌeL BÈ‡ ÔBˆ‰L∆»»≈
,ÏÏk BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿¿»

LÙ‰ ˙È‰Â ˙Ó  ‡e‰ ÔBˆ‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏÎcשל עניינו ¿»¿ƒ»»«¿À«¿«»««∆∆
מסוים דבר אל ו'רצה' נוטה שהנפש הענין עצם הוא ÔÎÏÂהרצון כיון, ָָ¿»≈

הנפש הטיית אלא לעצמו מציאות אינו Ï‡שהרצון ˙BˆlÓ BLk¿∆≈ƒƒ¿…
ÏÏk BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,˙e‡ÈˆÓ ÌeL ‡Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»
Ák ˙e‡ÈˆÓ ‡È‰L ,‰ÓÎÁa Ôk ÔÈ‡ ‰Ó ,LÙ‰ È„ÚÏaÓƒ«¿¬≈«∆∆«∆≈≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ…«

LÙp‰Ï ıeÁnLנשארת זו מחכמה מסתלקת כשהנפש גם שלכן, ∆ƒ¿«∆∆
משפיע כאשר וכן ההשכלה,

ההשכלה נשארת לזולתו השכל

הזולת Ê‰אצל c ÏÚÂ ¿«∆∆∆
‰ÓÎÁ‰L ‰ÏÚÓÏ ÔeÈ»¿«¿»∆«»¿»

‡È‰,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
‡È‰L ‰Bz‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»∆ƒ
‡È‰ È‰ ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»¬≈ƒ
iL ÔÎÏÂ ,„Ù ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿»¿»≈«»
˙e˙‰c ÔBLl‰ a»«»¿ƒ¿«¿
ברוך הקדוש עם התורה לקשר

‰È‡הוא ˙e˙‰‰Â ¿«ƒ¿«¿ƒ
,Ï‡NÈ ˙BÓL È„È ÏÚ«¿≈¿»ƒ¿»≈
˙BÓLpL ‰Ê È„È ÏÚc¿«¿≈∆∆ƒ¿
,‰Bza ÌÈBÚ Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ«»
ew‰ Ì‰ ÌÈÏÚB¬ƒ≈«ƒ
Èa ‡L„a ‡˙ÈB‡c¿«¿»¿À¿»¿ƒ

Ï"Ê Ó‡Ók ,‡e‰34Ïk ¿«¬»««»
‰"aw‰ ‰BLÂ ‡Bw‰«≈¿∆«»»
Bck ‰BLÂ ‡B≈¿∆¿∆¿
ÏÈÚÏ ‡a˙pL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»≈¿≈
,˙BÓLp‰ ÔÈÚa¿ƒ¿»«¿»
‡L„a Ô˙e˙‰L∆ƒ¿«¿»¿À¿»
ÈÙÏ ‡È‰ ‡e‰ Èa¿ƒƒ¿ƒ
,˙eÏ‡ Ì‰ ÌLLaL∆¿»¿»≈¡…
,‰Bza Ì ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈««»
˙eLÙ‡aL ÌÚ‰L∆«««∆¿∆¿»
‡L„a ˙‰Ï ‰Bz‰«»¿ƒ¿«≈¿À¿»
ÈÙÏ ,‡e‰ ,‡e‰ Èa¿ƒ¿ƒ
˙ÈÁa ‡È‰ LLaL∆¿»¿»ƒ¿ƒ«
Ì‰L ,eÚ˙Â ÔBˆ»¿«¬∆≈
‡l‡) ÌˆÚ‰ ÌÚ „eÁÈa¿ƒƒ»∆∆∆»
ÔÎÏÂ ,‰ÓÎÁa ‰„iL∆»¿»¿»¿»¿»≈
˙‰Ï ˙eLÙ‡a¿∆¿»»¿ƒ¿«≈
e‰ÊÂ ‡e‰ Èa ‡L„a¿À¿»¿ƒ¿∆

הזוהר: לשון «¿Ïz˙פירוש
‡c ÔÈ˙Ó ÔÈL¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

,‡e‰ Èa ‡L„a ‡˙ÈB‡Â ‡˙ÈB‡a Ï‡NÈ ‡„aבתורה שגם ¿»ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»¿À¿»¿ƒ
לקשר) שצריך נפרד דבר על (שנאמר "מתקשרין" הלשון נאמר בישראל וגם
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ידי על א נפרד, מציאּות הם הרי ּבגּלּוי ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָּדּכמֹו
יׂשראל ּפֹועלים ויראה, ּבאהבה הּתֹורה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָלּמּוד
ההתקּׁשרּות ּפֹועלת והּתֹורה ּבהּתֹורה, ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָההתקּׁשרּות

ְְִֵָּביׂשראל.

ההתקּׁשרּותp‰Â‰ד) ּפֹועלת (ׁשהּתֹורה אּלּו ענינים ב' ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
ההתקּׁשרּות ּפֹועלים ויׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָּביׂשראל
לּמּוד ענין והּוא מיחדים, זמּנים ּבב' הם ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻּבהּתֹורה)
הּתפּלה. ׁשאחרי הּתֹורה ולּמּוד הּתפּלה ׁשקֹודם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה
ּבאּפֹו נׁשמה הרי הּתפּלה קֹודם ּדהּנה, ּבזה, ,35והענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבהתעּלמּות הם האלקית ּדנפׁש ׁשהּכחֹות ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹוהינּו,
ונפׁש הּגּוף רק הּוא ּׁשּבגּלּוי ּומה ְְְִֶֶֶַַַַָ(פארׁשלאפן),
ּבעבֹודת עבֹודתֹו לעבֹוד יּוכל אי ּכן, ואם ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַַָהּבהמית,
העמידה לבחינת עד ּדהֹודאה מהּבחינה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהּתפּלה,

מרּה קּמה הּתֹורה36ּכעבּדא לּמּוד להיֹות צרי ולזאת . ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ
רז"ל אמרּו זה ׁשעל הּתפּלה, עביד37ׁשּקֹודם ּכי מעּקרא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ידי על נפׁשֹו לקּׁשר ּכדי עביד, קא ּדנפׁשּה אּדעּתא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָאינׁש
ענינים, ב' ּבֹו לפעֹול צריכה ׁשהּתֹורה והינּו, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּבהמית, הּנפׁש את ּולהּתיׁש האלקית, הּנפׁש את ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלגּלֹות

עֹוז38ׁשּזהּו נקראת לנפׁש40ותּוׁשּיה39ׁשהּתֹורה עֹוז , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
הרמ"ח ּבכל ּתתּפׁשט ּבאּפֹו נׁשמה ׁשּמּבחינת ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאלקית,
ׁשהרי הּבהמית, לּנפׁש ותּוׁשּיה ּגידים, וׁשּס"ה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאברים
את ּתקּבל הּבהמית נפׁש ׁשּגם הּוא העבֹודה ענין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתכלית
הּבהמית, לּנפׁש תּוׁשּיה היא הּתֹורה ולכן האלקי, ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאֹור
את לקּבל מכׁשרת ּתהיה היא ׁשּגם עד אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשּמזּככת
ׁשּקֹודם הּתֹורה ּבלּמּוד הּוא זה וכל האלקי, ְְֱִִֶֶֶַָָָָֹהאֹור
הּתֹורה לּמּוד אמנם ּדנפׁשיּה. אּדעּתא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּתפּלה,

הּתֹורהׁשאחר לׁשם לׁשמּה, הּתֹורה לּמּוד הּוא הּתפּלה י ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּופעל ּבּתפּלה עבֹודתֹו ׁשעבד ׁשלאחרי והינּו, ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמּה.
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א.35) יד, ברכות וראה כב. ב, א.36)ישעי' יו"ד, שבת ב.37)ראה סח, ובכ"מ.38)פסחים ואילך. א סז, יתרו תו"א ראה39)ראה

ג. ח, עה"פ תהלים מדרש (ג). ג פ"ב, (א). ג פ"א, ד.40)שהש"ר ה, בראשית (מהנ"ע) חדש זהר

    
„enÏ È„È ÏÚ C‡ ,„Ù ˙e‡ÈÓ Ì‰ È‰ Èel‚a Ì‰L BÓk∆¿∆≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ¿»««¿≈ƒ

‰‡ÈÂ ‰‰‡a ‰Bz‰("קיימא של Ï‡È("קשר ÌÈÏÚBt , «»¿«¬»¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»≈
Ï‡Èa ˙eM˜˙‰‰ ˙ÏÚBt ‰Bz‰Â ,‰Bz‰a ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿«»¿«»∆∆«ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
התורה, עלֿידי היא - הקדושֿברוךֿהוא עם הנשמות התקשרות לסיכום,

הקדושֿ עם התורה והתקשרות

עלֿידי היא - ברוךֿהוא

יבארהנשמות. הבא בסעיף

(ֿבחינות) זמנים שני שישנם

התורה לימוד התורה: בלימוד

המסייע התפילה, שקודם

(התעוררות התפילה לעבודת

שאור בתפלה), ויראה אהבה

ויוכל בנפשו יאיר התורה

התורה ולימוד כראוי. להתפלל

לימוד שבכוח התפילה, שאחר

וגם בתורה, אור תוספת מאיר זה

האדם בנפש מאיר זה אור

הלומד.

Ú  ‰p‰Â („el‡ ÌÈÈ ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈
˙ÏÚBt ‰Bz‰L∆«»∆∆
Ï‡Èa ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
ÌÈÏÚBt Ï‡ÈÂ¿ƒ¿»≈¬ƒ
Ì‰ (‰Bz‰a ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿«»≈
‡e‰Â ,ÌÈ„ÈÓ ÌÈpÓÊ a¿¿«ƒ¿À»ƒ¿
‰Bz‰ „enÏ ÔÈÚƒ¿»ƒ«»
„enÏÂ ‰lÙz‰ Ì„B˜L∆∆«¿ƒ»¿ƒ
‰lÙz‰ È‡L ‰Bz‰«»∆«¬≈«¿ƒ»
Ì„B˜ ,‰p‰ ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆
‰ÓL È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»¬≈¿»»

Bt‡a35רק היא (הנשמה ¿«
בו (המקום האדם של "באפו"

באפיו "ויפח הקב"ה: נפחה
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יי      

ידי על א נפרד, מציאּות הם הרי ּבגּלּוי ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָּדּכמֹו
יׂשראל ּפֹועלים ויראה, ּבאהבה הּתֹורה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָלּמּוד
ההתקּׁשרּות ּפֹועלת והּתֹורה ּבהּתֹורה, ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָההתקּׁשרּות

ְְִֵָּביׂשראל.

ההתקּׁשרּותp‰Â‰ד) ּפֹועלת (ׁשהּתֹורה אּלּו ענינים ב' ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
ההתקּׁשרּות ּפֹועלים ויׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָּביׂשראל
לּמּוד ענין והּוא מיחדים, זמּנים ּבב' הם ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻּבהּתֹורה)
הּתפּלה. ׁשאחרי הּתֹורה ולּמּוד הּתפּלה ׁשקֹודם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה
ּבאּפֹו נׁשמה הרי הּתפּלה קֹודם ּדהּנה, ּבזה, ,35והענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבהתעּלמּות הם האלקית ּדנפׁש ׁשהּכחֹות ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹוהינּו,
ונפׁש הּגּוף רק הּוא ּׁשּבגּלּוי ּומה ְְְִֶֶֶַַַַָ(פארׁשלאפן),
ּבעבֹודת עבֹודתֹו לעבֹוד יּוכל אי ּכן, ואם ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַַָהּבהמית,
העמידה לבחינת עד ּדהֹודאה מהּבחינה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהּתפּלה,

מרּה קּמה הּתֹורה36ּכעבּדא לּמּוד להיֹות צרי ולזאת . ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ
רז"ל אמרּו זה ׁשעל הּתפּלה, עביד37ׁשּקֹודם ּכי מעּקרא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ידי על נפׁשֹו לקּׁשר ּכדי עביד, קא ּדנפׁשּה אּדעּתא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָאינׁש
ענינים, ב' ּבֹו לפעֹול צריכה ׁשהּתֹורה והינּו, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּבהמית, הּנפׁש את ּולהּתיׁש האלקית, הּנפׁש את ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלגּלֹות

עֹוז38ׁשּזהּו נקראת לנפׁש40ותּוׁשּיה39ׁשהּתֹורה עֹוז , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
הרמ"ח ּבכל ּתתּפׁשט ּבאּפֹו נׁשמה ׁשּמּבחינת ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאלקית,
ׁשהרי הּבהמית, לּנפׁש ותּוׁשּיה ּגידים, וׁשּס"ה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאברים
את ּתקּבל הּבהמית נפׁש ׁשּגם הּוא העבֹודה ענין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתכלית
הּבהמית, לּנפׁש תּוׁשּיה היא הּתֹורה ולכן האלקי, ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאֹור
את לקּבל מכׁשרת ּתהיה היא ׁשּגם עד אֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשּמזּככת
ׁשּקֹודם הּתֹורה ּבלּמּוד הּוא זה וכל האלקי, ְְֱִִֶֶֶַָָָָֹהאֹור
הּתֹורה לּמּוד אמנם ּדנפׁשיּה. אּדעּתא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּתפּלה,

הּתֹורהׁשאחר לׁשם לׁשמּה, הּתֹורה לּמּוד הּוא הּתפּלה י ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּופעל ּבּתפּלה עבֹודתֹו ׁשעבד ׁשלאחרי והינּו, ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמּה.
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התורה ולימוד כראוי. להתפלל

לימוד שבכוח התפילה, שאחר

וגם בתורה, אור תוספת מאיר זה

האדם בנפש מאיר זה אור

הלומד.

Ú  ‰p‰Â („el‡ ÌÈÈ ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈
˙ÏÚBt ‰Bz‰L∆«»∆∆
Ï‡Èa ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
ÌÈÏÚBt Ï‡ÈÂ¿ƒ¿»≈¬ƒ
Ì‰ (‰Bz‰a ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿«»≈
‡e‰Â ,ÌÈ„ÈÓ ÌÈpÓÊ a¿¿«ƒ¿À»ƒ¿
‰Bz‰ „enÏ ÔÈÚƒ¿»ƒ«»
„enÏÂ ‰lÙz‰ Ì„B˜L∆∆«¿ƒ»¿ƒ
‰lÙz‰ È‡L ‰Bz‰«»∆«¬≈«¿ƒ»
Ì„B˜ ,‰p‰ ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆
‰ÓL È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»¬≈¿»»

Bt‡a35רק היא (הנשמה ¿«
בו (המקום האדם של "באפו"

באפיו "ויפח הקב"ה: נפחה

בכל נתפשטה ולא חיים"), נשמת

Bk‰L˙הגוף) ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«…
˙È˜Ï‡‰ LÙנפש=] ¿∆∆»¡…ƒ

אלקות] רק ≈‰Ìשעניינה
ÔÙ‡ÏL‡Ù ˙eÓlÚ˙‰a¿ƒ¿«¿«¿»

Èel‚aM[=ישנים] ‰Óe ,( ֵ«∆¿ƒ
LÙÂ eb‰ ˜ ‡e‰««¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰[כבהמה גשמיים, דברים רק שעניינה ‡CÈ[=נפש ,Ôk Ì‡Â , ««¬ƒ¿ƒ≈≈
‰‡„B‰ ‰Èa‰Ó ,‰lÙz‰ ˙„BÚa B˙„BÚ „BÚÏ ÏÎeÈ- ««¬¬»«¬««¿ƒ»≈«¿ƒ»¿»»

שכך מודה רק אלא כלום, בשכלו משיג אינו עדיין (שבזה אני' 'מודה תפילת

הדבר) ÈÏ˙הוא „Úתפילת העבודה, בביטול‰ÈÓÚ„‰שלימות «ƒ¿ƒ«»¬ƒ»
‰Ó dn˜ ‡Úk36[אדונו לפני יום[=כעבד כל האדם, שאצל וכיון ¿«¿»«≈»≈

להגיע יוכל כיצד בגילוי, אצלו נמצאת הבהמית נפשו רק משנתו בקומו

זו? ‰lÙz‰,לעבודה Ì„BL ‰Bz‰ „enÏ ˙BÈ‰Ï CÈ ˙‡ÊÏÂ¿»…»ƒƒ¿ƒ«»∆∆«¿ƒ»
ÏÊ eÓ‡ ‰Ê ÏÚL37 ∆«∆»¿««

LÈ‡ „ÈÚ Èk ‡ÚÓ≈ƒ»»ƒ¬ƒƒƒ
„ÈÚ ‡˜ dLÙ ‡zÚ‡««¿»¿«¿≈»¬ƒ
האדם עושה כאשר [=מתחילה

עושה] (עצמו) נפשו ,עבור
תורה הוא M˜Ïלומד È„k¿≈¿«≈

BLÙלאלקותÈ„È ÏÚ «¿«¿≈
‰Bz‰L ,eÈ‰Â ,‰Bz‰«»¿«¿∆«»
 Ba ÏBÚÙÏ ‰ÎÈ¿ƒ»ƒ¿
LÙp‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿«∆«∆∆
‡ LÈz‰Ïe ,˙È˜Ï‡‰˙ »¡…ƒ¿«ƒ∆
e‰fL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰38 «∆∆««¬ƒ∆∆
ÊBÚ ˙‡˜ ‰Bz‰L39 ∆«»ƒ¿≈

‰iLe˙Â40,- עוז נקראת ¿ƒ»
ה' יתן לעמו עוז "ה' בפסוק

ונקראת בשלום", עמו את יברך

עצה "הפליא בפסוק - תושי'

לשמות והטעם תושיה". הגדיל

כוח נותנת שהתורה כיון אלו,

את ומתשת האלקית לנפׁש -עוז

הבהמית נפש Lכוח ∆בכוח,
הנה - ÓL‰התורה ˙Èanƒ¿ƒ«¿»»

ËLt˙z Bt‡aהנשמה ¿«ƒ¿«≈
האלוקית') «¿ÏÎa('נפש

‰LÂ ÌÈ‡ Ó‰»¿«≈»ƒ¿«»
Â ,ÌÈ„Èbהתורה‰iLe˙ ƒƒ¿ƒ»

È‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ«∆∆««¬ƒ∆¬≈
‡e‰ ‰„BÚ‰ ÔÈÚ ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ¿»»¬»
Ïa˜z ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÌbL∆«∆∆««¬ƒ¿«≈
ÔÎÏÂ ,È˜Ï‡‰ B‡‰ ˙‡∆»»¡…ƒ¿»≈
LÙpÏ ‰iLe˙ ‡È‰ ‰Bz‰«»ƒƒ»«∆∆
d˙B‡ ˙ÎkÊnL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆¿«∆∆»
‰È‰z ‡È‰ ÌbL „Ú«∆«ƒƒ¿∆
B‡‰ ˙‡ Ïa˜Ï ˙LÎÓÀ¿∆∆¿«≈∆»
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ,È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿»∆
dÈLÙ ‡zÚ‡ ‡e‰L ,‰lÙz‰ Ì„BL ‰Bz‰ „enÏa¿ƒ«»∆∆«¿ƒ»∆««¿»¿«¿≈
‰Bz‰ „enÏ ‡e‰ ‰lÙz‰ È‡L ‰Bz‰ „enÏ ÌÓ‡»¿»ƒ«»∆«¬≈«¿ƒ»ƒ«»

,dÓLÏ'לשמה' È‡ÏLופירוש ,eÈ‰Â dÓÚ ‰Bz‰ ÌLÏ ƒ¿»¿≈«»«¿»¿«¿∆¿«¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



יב  

לׁשם לׁשמּה, ּבּתֹורה עֹוסק הּוא אזי האלקית, נפׁשֹו ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹּגּלּוי
סֹוף, אין ּבאֹור הּתֹורה את ּומקּׁשר ׁשּמחּבר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹורה,

ׁשּלמעלה41ּכדאיתא ּתֹורה מחּבר שהיה ּדוד ּגּבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּדכל ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָּבהּקּב"ה,
לעֹולמים. היה ׁשלא ּבּתֹורה חדׁש אֹור ׁשּממׁשי ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹּכנגּדֹו,
את ממׁשי אזי ּבּתֹורה סֹוף אין אֹור ׁשּממׁשי ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָועל
והּממׁשי הּלֹומד הּוא ׁשהּוא ּדכיון ּבנפׁשֹו, ּגם ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָהאֹור
ּבנפׁשֹו. ּגם האֹור את הּוא ממׁשי לכן ּבּתֹורה, ְְְִֵֶַַַַָָָָהאֹור

C‡נפשֹו ּגּלּוי ּפעל ׁשּכבר ּדכיון להבין, צרי לכאֹורה «ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
הּתֹורה לּמּוד ּבנפׁשֹו ּמֹוסיף מה ּבּתפּלה, ְְְֱִִִִַַַַָָָֹהאלקית
ּבלּמּוד ׁשההתחּדׁשּות הּוא, והענין הּתפּלה. עבֹודת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָעל
ּבב' היא הּתפּלה עבֹודת על הּתפּלה ׁשאחרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּתֹורה
לא הּתפּלה ּבׁשעת ׁשּפעל ׁשההמׁשכה הא', ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹענינים.
הּוא הּתפּלה ענין ּכללּות ׁשהרי ּבהתיּׁשבּות, אצלֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
הּנה ולכן ּפנימי, אֹור היא הּתֹורה אמנם רצֹוא, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּבבחינת
ּבהתיּׁשבּות היא הּתֹורה לּמּוד ידי על ׁשּנעׂשת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָההמׁשכה
ידי על הרי היא ׁשּבּתפּלה ּדההמׁשכה והב', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּכלים.
הרי ההתּבֹוננּות, ידי על ׁשהיא וכיון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָהתּבֹוננּות,
וּגם ׁשּבעֹולמֹות. האלקּות מּבחינת רק היא ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹההמׁשכה
ּבֹו ׁשּמתּבֹונן ׁשהענין ּכיון הרי יֹותר, נעלית ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבהתּבֹוננּות
ׁשּגם הּוא העבֹודה ענין (ׁשהרי האדם ּבׂשכל מּׂשג ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻהּוא
להיֹות צריכה ולכן ּכּנ"ל, יּׂשיג הּבהמית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּנפׁש
ּגם הּנה האנֹוׁשי), ּבּׂשכל הּמּׂשג ּבאֹופן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֻההתּבֹוננּות
ּׁשּׁשּי מה רק זה הרי נעלֹות הּיֹותר ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָּבּמדרגֹות
הּתפּלה, ׁשאחרי הּתֹורה ּבלּמּוד אמנם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלהׁשּתלׁשלּות.

מּלמעל היא ׁשהּתֹורה ּכיון טרעפטהרי ּבמלא למּטה, ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ועם מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה אלקּות נעמט ער אּון זי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹער

ּׁשּכתּוב ּבמה מתּבֹונן ּבּתפּלה ׁשּגם קרן42היֹות וּירם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּדבּתחּלה ּדהׁשּתלׁשלּות, מהּגּלּוים למעלה ׁשהּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלעּמֹו,

ׁשּכל43ּכתיב וׁשמים, ארץ על הֹודֹו לבּדֹו ׁשמֹו נׂשּגב ּכי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
קרן וּירם ּכתיב ּכ ואחר ההׁשּתלׁשלּות, ּבכלל הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָזה
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ההתּבֹוננּות הרי מקֹום, מּכל העצמּות, ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלעּמֹו,
ּבין ּׁשּמחּלק מה רק זהּו אּלא ּבהעצמּות, אינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשלֹו
יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות לההמׁשכה ׁשּבעֹולמֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָההמׁשכה
מּׂשיג אינֹו הרי סֹוף, אין ּדאֹור ההפלאה ּבהּׂשגת ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָּוכמֹו
ּבסדר היא הּׂשגתֹו ּכל אּלא הּמפלא, האֹור ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאת
מפלא סֹוף אין ׁשהאֹור אי ּומתּבֹונן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֻהׁשּתלׁשלּות,
הּמפלא ּבהאֹור ׁשּמתּבֹונן לא אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻמההׁשּתלׁשלּות,
מּוצב סּלם היא ׁשהּתפּלה ּבזה, הענין ּוכללּות ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻעצמֹו.

ּכל44ארצה לאחרי הּנה ולכן למעלה, מּלמּטה העלאה , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ּבחינת עד ׁשּי45העלּיֹות זה הרי , ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

למּטה, מּלמעלה ׁשהיא הּתֹורה ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלעֹולמֹות.
ממׁשי הּוא הרי הּתפּלה ׁשלאחרי הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּנה
מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור הינּו סֹוף, אין אֹור ְְְֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה
ּגם זה אֹור ממׁשי הּוא הרי ּבּתֹורה, ׁשּממׁשי ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָועל

ְְַּבנפׁשֹו.

ׁשהאפׁשרּותÙÒB˙Ïe˙ה) לעיל נתּבאר הּנה ּבאּור, ¿∆∆ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
לפי היא נפרדים ּדברים ב' ְְְְִִִִִֵַָָלקּׁשר
היא ההתקּׁשרּות ּפעּלת אמנם מיחדים. הם ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻׁשּבׁשרׁשם
נעלה ּבאֹופן אּלא הּפרּוד, קֹודם ּכמֹו רק לא ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשה
ידי שעל ּבנׁשמֹות, ּוכמֹו הּפרּוד. קֹודם ּׁשהיה מּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹותר
למּטה, ויראה ּבאהבה המצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלּמּוד

ההתקּׁשר ּתֹוקף ּבהם טרםנעׂשה ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר ּות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
היא למעלה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ׁשהרי למּטה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָירידתם
אׁשר יׂשראל אלקי הוי' חי ׁשּכתּוב ּכמֹו עמידה, ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבחינת
מהּל ּבבחינת נעׂשת למּטה ּובירידתּה לפניו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָעמדּתי

ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין ונאוה45ּכּנ"ל. אני ׁשחֹורה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ׁשלם יראה הוא ּדירּוׁשלים ירּוׁשלים, ב'46ּבנֹות ׁשהם , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּדבר מציאּות על רק נֹופל יראה הלׁשֹון ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהפכים,
ענין לֹומר ׁשּי לא ּגּופא ּדּבאלקּות מאלקּות, ְְֱֱִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשחּוץ
ּדוקא. ּדבר מציאּות ּבאיזה אם ּכי מאלקּות, ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּיראה
יׁש מאלקּות, חּוץ ּדבר מציאּות היֹותֹו עם מקֹום, ְֱֱִִִֵֵָָָָֹּומּכל

ּדלהיֹות ּדאצילּות, ּבמלכּות הּוא הּיראה ׁשלמּות וענין ּבׁשלמּות. הּיראה ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבֹו
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יג      

ההתּבֹוננּות הרי מקֹום, מּכל העצמּות, ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלעּמֹו,
ּבין ּׁשּמחּלק מה רק זהּו אּלא ּבהעצמּות, אינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשלֹו
יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות לההמׁשכה ׁשּבעֹולמֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָההמׁשכה
מּׂשיג אינֹו הרי סֹוף, אין ּדאֹור ההפלאה ּבהּׂשגת ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָּוכמֹו
ּבסדר היא הּׂשגתֹו ּכל אּלא הּמפלא, האֹור ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאת
מפלא סֹוף אין ׁשהאֹור אי ּומתּבֹונן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֻהׁשּתלׁשלּות,
הּמפלא ּבהאֹור ׁשּמתּבֹונן לא אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻמההׁשּתלׁשלּות,
מּוצב סּלם היא ׁשהּתפּלה ּבזה, הענין ּוכללּות ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻעצמֹו.

ּכל44ארצה לאחרי הּנה ולכן למעלה, מּלמּטה העלאה , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ּבחינת עד ׁשּי45העלּיֹות זה הרי , ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

למּטה, מּלמעלה ׁשהיא הּתֹורה ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלעֹולמֹות.
ממׁשי הּוא הרי הּתפּלה ׁשלאחרי הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּנה
מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור הינּו סֹוף, אין אֹור ְְְֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה
ּגם זה אֹור ממׁשי הּוא הרי ּבּתֹורה, ׁשּממׁשי ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָועל

ְְַּבנפׁשֹו.

ׁשהאפׁשרּותÙÒB˙Ïe˙ה) לעיל נתּבאר הּנה ּבאּור, ¿∆∆ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
לפי היא נפרדים ּדברים ב' ְְְְִִִִִֵַָָלקּׁשר
היא ההתקּׁשרּות ּפעּלת אמנם מיחדים. הם ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻׁשּבׁשרׁשם
נעלה ּבאֹופן אּלא הּפרּוד, קֹודם ּכמֹו רק לא ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשה
ידי שעל ּבנׁשמֹות, ּוכמֹו הּפרּוד. קֹודם ּׁשהיה מּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹותר
למּטה, ויראה ּבאהבה המצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלּמּוד

ההתקּׁשר ּתֹוקף ּבהם טרםנעׂשה ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר ּות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
היא למעלה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ׁשהרי למּטה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָירידתם
אׁשר יׂשראל אלקי הוי' חי ׁשּכתּוב ּכמֹו עמידה, ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבחינת
מהּל ּבבחינת נעׂשת למּטה ּובירידתּה לפניו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָעמדּתי

ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין ונאוה45ּכּנ"ל. אני ׁשחֹורה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ׁשלם יראה הוא ּדירּוׁשלים ירּוׁשלים, ב'46ּבנֹות ׁשהם , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּדבר מציאּות על רק נֹופל יראה הלׁשֹון ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהפכים,
ענין לֹומר ׁשּי לא ּגּופא ּדּבאלקּות מאלקּות, ְְֱֱִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשחּוץ
ּדוקא. ּדבר מציאּות ּבאיזה אם ּכי מאלקּות, ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּיראה
יׁש מאלקּות, חּוץ ּדבר מציאּות היֹותֹו עם מקֹום, ְֱֱִִִֵֵָָָָֹּומּכל

ּדלהיֹות ּדאצילּות, ּבמלכּות הּוא הּיראה ׁשלמּות וענין ּבׁשלמּות. הּיראה ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבֹו
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יד  

ּבחינת ׁשאינֹו הּספירֹות, ּכל ׁשל הּגּלּוי הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּמלכּות
ּגם וזהּו הּיראה, ענין ּבּה ׁשּי לכן ּדאצילּות, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעצמּות
קארי ּתּתאה ּדנהֹורא רצֹוא, ּבבחינת היא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמלכּות

ׁשכי ולא עּלאה לנהֹורה ּבחינת47ּתדיר להיֹותֹו והינּו , ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹ
ׁשּזהּו להיֹות מקֹום, ּומּכל ּפנים. ּכל על הּנאצל יׁש ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש,
ׁשּבבריאה והינּו, ּבׁשלמּות. היא הּיראה הּנה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָּבאצילּות,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבׁשלמּות, אינּה הּיראה עׂשּיה, ּגם48יצירה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּתין ּומחיּוהּו למט"ט ואּפקהּו ּתהלה, יׂשים ְְְְְְֳִִִַַַָָָָָֻּבמלאכיו

ּדנּורא מהּמלאכים49ּפלסין למעלה ׁשהם הּנׁשמֹות וּגם , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבּתניא ׁשּכתּוב ּכמֹו הּיראה, ּבׁשלמּות ׁשאפּלּו50אינם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבתענּוגים רּבה ואהבה ּביראה הוי' עֹובד ּגמּור ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָצּדיק
ּביראה, זה ּדר ועל ׁשאֹוהב, מי יׁש ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהרי

ּבבריאה הּוא זה וכל ׁשּירא. מי יׁש ּבבחינת יצירהׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּוא ּבאצילּות א הּיראה, ׁשלמּות ׁשם ׁשאין ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָעׂשּיה,
ׁשּקאי ירּוׁשלים, ּבנֹות ענין וזהּו הּיראה. ּדׁשלמּות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבאֹופן
ׁשהם ּדאצילּות, מלכּות ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו הּנׁשמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָעל
אני ׁשחֹורה נאמר זה ועל הּיראה. ׁשלמּות ׁשל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָּבאֹופן
אֹומרֹות ׁשּלמּטה ׁשהּנׁשמֹות ירּוׁשלים, ּבנֹות ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָונאוה
ׁשּׁשחֹורה ׁשאף ירּוׁשלים), (ּבנֹות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָלהּנׁשמֹות
הם ׁשּלמטה הּנׁשמֹות ּדהּנה, ונאוה. מקֹום מּכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאני,
ּכמֹו לגּבי והּגּלּוי האֹור העּדר ׁשהּוא ׁשחרּות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּבבחינת
הּנׁשמה ׁשהתלּבׁשּות לפי והינּו למעלה. היא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּנׁשמה
ּדֹומה ּדאינֹו ּגמּורה, התלּבׁשּות היא הּבהמית ונפׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבּגּוף
ּדעם ּומצֹות, ּדתֹורה להתלּבׁשּות הּנׁשמה ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָהתלּבׁשּות
הרי ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו ּומצֹות ּתֹורה ׁשּגם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָהיֹות
הסּתר ׁשּום ּבלי העליֹון רצֹון ּומתּגּלה מאיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּמצֹות

ּכלל ּבהתלּבׁשּות51ּפנים ׁשאינּה ּבּתֹורה ׁשּכן ּומּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ולא ּגׁשמּיים, ּבענינים מדּברת רק הּתֹורה ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּגמּורה,
ּבמצֹות ּגם אמנם ּבגׁשמּיּות, מתלּבׁשת עצמּה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהיא
ּבהּקלף הּגׁשמּיים, ּבּדברים מּמׁש מתלּבׁשים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשהם
הרי מקֹום, מּכל מּמׁש, התלּבׁשּות ׁשּזֹוהי כּו', ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּובהאתרֹוג
התלּבׁשּות ּכן ּׁשאין מה ּכלל. ּפנים הסּתר ׁשּום ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָאין
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‡e‰L ,‰‡Èa ‰∆¿ƒ¿»∆
‡L ÈÓ LÈ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈ƒ∆»≈
‰‡Èa ‡e‰ ‰ ÏÎÂ¿»∆ƒ¿ƒ»
ÌL ÔÈ‡L ,‰NÚ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆≈»
C‡ ,‰‡‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»«
ÔÙB‡a ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ¿∆
e‰Â ‰‡‰ ˙eÓÏLcƒ¿≈«ƒ¿»¿∆
,ÌÈÏLeÈ ˙Ba ÔÈÚƒ¿»¿¿»»ƒ

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa Ì‰L BÓk ˙BÓLp‰ ÏÚ È‡L∆»ƒ««¿»¿∆≈ƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
כלולות ירידתן קודם והנשמות ישראל, נשמות מקור היא דאצילות' ('מלכות

BÁL‰בה) Ó‡ ‰ ÏÚÂ ‰‡‰ ˙eÓÏL ÏL ÔÙB‡a Ì‰L ,∆≈¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿«∆∆¡«¿»
˙BÓB‡ ‰ÓlL ˙BÓLp‰L ,ÌÈÏLeÈ ˙Ba ‰Â‡Â È‡¬ƒ¿»»¿¿»»ƒ∆«¿»∆¿«»¿
‰ÏÚÓlL ˙BÓLp‰Ï¿«¿»∆¿«¿»

ÌÈÏLeÈ ˙Baהנשמות - ¿¿»»ƒ
דאצילות' ב'מלכות ),בשורשם

ÏkÓ ,È‡ ‰BÁL ‡L∆«∆¿»¬ƒƒ»
,‰p‰c ‰Â‡Â ÌB˜Ó»¿»»¿ƒ≈
Ì‰ ‰ËÓlL ˙BÓLp‰«¿»∆¿«»≈
‡e‰L ,˙eÁL ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¬∆
ÈaÏ Èelb‰Â B‡‰ cÚ‰∆¿≈»¿«ƒ¿«≈
‡È‰ ‰ÓLp‰L BÓk¿∆«¿»»ƒ
ÈÙÏ eÈ‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰L∆ƒ¿«¿«¿»»
‡È‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ eba«¿∆∆««¬ƒƒ

‰eÓb ˙eLaÏ˙‰עד ƒ¿«¿¿»
המלובשת הנשמה אור שנחשכת

ÓBc‰בגוף BÈ‡c ,¿≈∆
‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«¿»»
הגשמי בגוף להתלבש בירידתה

‰B˙c ˙eLaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«¿¿»
˙BˆÓeלהתלבש בירידתם ƒ¿

גשמיים ‰BÈ˙בעניינים ÌÚc ,¿ƒ¡
˙BˆÓe ‰Bz ÌbL∆«»ƒ¿
ÌÈÓLb ÌÈa eLaÏ˙ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
גשמיים בדברים עוסקת שהתורה

וכו' משאֿומתן ‰Èכהלכות ,¬≈
‰lb˙Óe È‡Ó ˙Bˆna«ƒ¿≈ƒƒ¿«∆
ÌeL ÈÏa ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ»»∆¿¿ƒ

ÏÏk ÌÈt z‰הן (שהרי ∆¿≈»ƒ¿»
הקב"ה, של רצונו פנימיות הן

פרק בתניא באריכות כמבואר

51ÔkLכ"ג) ÏkÓe כן, ודאי ƒ»∆≈
dÈ‡Lהוא ‰Bza«»∆≈»

,‰eÓb ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿»
˙aÓ ˜ ‰Bz‰ È‰L∆¬≈«»«¿«∆∆
‡ÏÂ ,ÌÈÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿…

ˆÚ ‡È‰L˙LaÏ˙Ó dÓ ∆ƒ«¿»ƒ¿«∆∆
Ìb ÌÓ‡ ,˙eÓLa¿«¿ƒ»¿»«
ÌÈLaÏ˙Ó Ì‰L ˙BˆÓa¿ƒ¿∆≈ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÓLb‰ ÌÈca LnÓ«»«¿»ƒ««¿ƒƒ
,eÎ B˙‡‰e Ï‰a¿«¿»¿»∆¿
,LnÓ ˙eLaÏ˙‰ È‰BfL∆ƒƒ¿«¿«»
ÌeL ÔÈ‡ È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈≈
‰Ó ÏÏk ÌÈt z‰∆¿≈»ƒ¿»«
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ּגמּורה. התלּבׁשּות ׁשהיא הּבהמית ונפׁש ּבּגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּנׁשמה
למּטה הּנׁשמה ירידת ׁשּתכלית לפי הּוא הּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָוטעם
וכּידּוע ּבּתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה להׁשלים ּבכדי ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָהּוא

הּליווער את52מׁשל להעלֹות ׁשּבכדי מגביה] [=מנוף, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּכל וכיון ּדוקא, הּבנין מּתחּתית להגּביּה צרי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּבנין
יתּבר לֹו לעׂשֹות זֹו, ּכּונה ּבׁשביל הּוא ירידתּה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָענין
ּבהתלּבׁשּות הּוא ירידתּה אֹופן לכן ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדירה
ּבהּגּוף ׁשּתפעל ּבכדי הּבהמית, ונפׁש ּבהּגּוף ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָּגמּורה
ּגם ּכן ּוכמֹו .יתּבר לֹו ּדירה ׁשּיהיּו הּבהמית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָונפׁש

לה צריכה ׁשהעבֹודה הּנׁשמה, ׁשלּבעבֹודת ּבאֹופן יֹות ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשההתּבֹוננּות וּכּנ"ל הּבהמית, ּבהּנפׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַהתלּבׁשּות
לעֹולמֹות הּׁשּי האלקּות ּבענין להיֹות צריכה ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשּבּתפּלה
היא ׁשהּנׁשמה וכיון הּבהמית. לּנפׁש ּגם ׁשּיּׂשג ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכדי
ּבבחינת היא לכן הּבהמית, ּבּנפׁש ּגמּורה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבהתלּבׁשּות
ונאוה, אני ׁשחֹורה וזהּו והּגּלּוי. האֹור העּדר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשחרּות,
ׁשעם ׁשּלמעלה, להּנׁשמֹות אֹומרֹות ׁשּלמּטה ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמֹות
אני, ׁשחֹורה הּבהמית ּבּנפׁש ההתלּבׁשּות ׁשּמּצד ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָהיֹות
הּנׁשמֹות על מעלה ּבהם ׁשּיׁש ונאוה, מקֹום ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָמּכל
ּבנֹות נקראים ׁשּלמעלה הּנׁשמֹות ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה,
הרי הּיראה, ׁשלמּות ׁשהּוא ירּוׁשלים ּדבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָירּוׁשלים,
הּיראה, ענין ּבזה ׁשּי ׁשּלכן מאלקּות, ׁשחּוץ ענין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה
א ּכּנ"ל. יראה לׁשֹון נֹופל אינֹו עצמֹו ּבאלקּות ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
ּומצֹות ּבתֹורה והתעּסקּותּה למּטה הּנׁשמה ירידת ידי ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָעל
רצֹונֹו ׁשּבפנימּיּות הּכּונה ּתכלית מׁשלמת ּזה ידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעל
ּבבחינת ונעׂשת ההגּבלֹות ּכל מתּבּטלים אזי ,ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָיתּבר
ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר נעלית לבחינה ׁשּמתעּלה ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּל
הּכלים, ּפנימּיּות ּבבחינת היא ּבׁשרׁשּה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָקֹודם,
יׂשראל נעׂשים למּטה ּומצֹות ּבתֹורה העסק ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמנם

עד ּיֹותר ּולמעלה ּבהאֹור, מיּוחדת ׁשּנעׂשת חד, ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻאֹוריתא
ּדמלּכא ּבגּופא לאׁשּתאבא .53ּבחינת ְְְְְְֲִִַַַָָָ

‰p‰Âיֹותר למעלה מתעּלים ההתקּׁשרּות ידי שעל הּנׁשמֹות, ּבענין ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ההתקּׁשרּות ידי ׁשעל ּבּתֹורה, ּגם הּוא כן ּכמֹו הּפרּוד, קֹודם ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּכמֹו
ּבׁשרׁשּה. ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר למעלה מתעּלית היא הרי ּדוקא) למּטה ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ(ׁשּנעׂשה
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‡È‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ eba ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿«¿«¿»»«¿∆∆««¬ƒ∆ƒ

c‰ ÌÚÂ .‰eÓb ˙eLaÏ˙‰כלֿכך הנשמה ירידת שלמרות ƒ¿«¿¿»¿«««»»
"ונאוה" הפסוק) (כדברי היא נקראת עלי', מחשיך שהגוף עד בגוף להתלבש

שלמעלה הנשמות hÓÏ‰לגבי ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ ˙ÈÏÎzL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ««¿»»¿«»
ÌÈÏL‰Ï È„Îa ‡e‰ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈBzza ‰È„c ‰ek‰««»»¿ƒ»««¿ƒ

ב') סעיף Úe„iÎÂ(כנ"ל ,¿«»«
ÚÂÂÈl‰ ÏLÓ52[מנוף=] »»«ƒ∆

˙‡ ˙BÏÚ‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«¬∆
Èa‚‰Ï CÈˆ ÔÈa‰«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ«

‡˜Âc ÔÈa‰ ˙ÈzzÓכך ƒ«¿ƒ«ƒ¿»«¿»
דווקא, למטה הנשמה ירידת כל

את ולהעלות להגביה עלֿמנת

מעלה למעלה העולמות ,כל
˙„ÈÈ ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»¿ƒ»»
,BÊ ‰ek ÏÈLa ‡e‰ƒ¿ƒ«»»
‰Èc Ca˙È BÏ ˙BÚÏ«¬ƒ¿»≈ƒ»
ÔÙB‡ ÔÎÏ ,ÌÈBzza««¿ƒ»≈∆
˙eLaÏ˙‰a ‡e‰ ˙„ÈÈ¿ƒ»»¿ƒ¿«¿
LÙÂ eb‰a ‰eÓb¿»¿«¿∆∆
ÏÚÙzL È„Îa ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿«
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ eb‰a¿«¿∆∆««¬ƒ
.Ca˙È BÏ ‰Èc eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
˙„BÚa Ìb Ôk BÓÎe¿≈««¬«

‰ÓLp‰בגוף ,בהיותה «¿»»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰„BÚ‰L∆»¬»¿ƒ»ƒ¿
˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿
Ï"pkÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰a¿«∆∆««¬ƒ¿««
‰lÙzaL ˙eBa˙‰‰L∆«ƒ¿¿∆«¿ƒ»
ÔÈÚa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»
˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ˙e˜Ï‡‰»¡…««»»»
LÙpÏ Ìb ‚OiL È„Îaƒ¿≈∆À«««∆∆
‰ÓLp‰L ÔÂÈÎÂ .˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿≈»∆«¿»»
‰eÓb ˙eLaÏ˙‰a ‡È‰ƒ¿ƒ¿«¿¿»
‡È‰ ÔÎÏ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa«∆∆««¬ƒ»≈ƒ
cÚ‰ ,˙eL ˙Èaƒ¿ƒ««¬∆¿≈
e‰ÊÂ .Èelb‰Â B‡‰»¿«ƒ¿∆
,‰Â‡Â È‡ ‰BL¿»¬ƒ¿»»
‰hÓlL ˙BÓLp‰L∆«¿»∆¿«»
˙BÓLp‰Ï ˙BÓB‡¿¿«¿»
˙BÈ‰ ÌÚL ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆ƒ¡
LÙpa ˙eLaÏ˙‰‰ „vnL∆ƒ««ƒ¿«¿«∆∆
,È‡ ‰BL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»¬ƒ
LiL ,‰Â‡Â ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿»»∆≈
˙BÓLp‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ Ì‰a»∆«¬»««¿»
È‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆¬≈

ÏÚÓlL ˙BÓLp‰ÌÈÏLeÈ ˙Èc ,ÌÈÏLeÈ ˙Ba ÌÈ‡˜ ‰ «¿»∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿¿»»ƒƒ¿ƒ«¿»»ƒ
˙e˜Ï‡Ó eL ÔÈÚ ‰Ê È‰ ,‰‡i‰ ˙eÓÏL ‡e‰L(כנ"ל), ∆¿≈«ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»∆≈¡…

ÏÙB BÈ‡ BÓˆÚ ˙e˜Ï‡a È‰L ,‰‡i‰ ÔÈÚ ‰Êa CiL ÔÎlL∆»≈«»»∆ƒ¿»«ƒ¿»∆¬≈∆¡…«¿≈≈
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ È„È ÏÚ C‡ .Ï"pk ‰‡È ÔBLÏ»ƒ¿»««««¿≈¿ƒ««¿»»¿«»
‰B˙a ˙e˜Ú˙‰Â¿ƒ¿«¿»¿»
‰f È„È ÏÚL ˙BˆÓeƒ¿∆«¿≈∆
‰ek‰ ˙ÈÏÎz ˙ÓÏLÓ«¿∆∆«¿ƒ««»»
,Ca˙È BBˆ ˙eiÓÈÙaL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
Ïk ÌÈÏha˙Ó ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿ƒ»
˙Èa ˙ÚÂ ˙BÏa‚‰‰««¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ«
‰ÈÏ ‰lÚ˙nL ,Cl‰Ó¿«≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
BÓkÓ ˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈ƒ¿
È‰L ,Ì„B˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆¬≈
˙Èa ‡È‰ LLa¿»¿»ƒƒ¿ƒ«

ÌÈÏk‰ ˙eiÓÈאמנם) ¿ƒƒ«≈ƒ
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טו      

ּגמּורה. התלּבׁשּות ׁשהיא הּבהמית ונפׁש ּבּגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּנׁשמה
למּטה הּנׁשמה ירידת ׁשּתכלית לפי הּוא הּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָוטעם
וכּידּוע ּבּתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה להׁשלים ּבכדי ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָהּוא

הּליווער את52מׁשל להעלֹות ׁשּבכדי מגביה] [=מנוף, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּכל וכיון ּדוקא, הּבנין מּתחּתית להגּביּה צרי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּבנין
יתּבר לֹו לעׂשֹות זֹו, ּכּונה ּבׁשביל הּוא ירידתּה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָענין
ּבהתלּבׁשּות הּוא ירידתּה אֹופן לכן ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדירה
ּבהּגּוף ׁשּתפעל ּבכדי הּבהמית, ונפׁש ּבהּגּוף ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָּגמּורה
ּגם ּכן ּוכמֹו .יתּבר לֹו ּדירה ׁשּיהיּו הּבהמית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָונפׁש

לה צריכה ׁשהעבֹודה הּנׁשמה, ׁשלּבעבֹודת ּבאֹופן יֹות ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשההתּבֹוננּות וּכּנ"ל הּבהמית, ּבהּנפׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַהתלּבׁשּות
לעֹולמֹות הּׁשּי האלקּות ּבענין להיֹות צריכה ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשּבּתפּלה
היא ׁשהּנׁשמה וכיון הּבהמית. לּנפׁש ּגם ׁשּיּׂשג ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכדי
ּבבחינת היא לכן הּבהמית, ּבּנפׁש ּגמּורה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבהתלּבׁשּות
ונאוה, אני ׁשחֹורה וזהּו והּגּלּוי. האֹור העּדר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשחרּות,
ׁשעם ׁשּלמעלה, להּנׁשמֹות אֹומרֹות ׁשּלמּטה ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמֹות
אני, ׁשחֹורה הּבהמית ּבּנפׁש ההתלּבׁשּות ׁשּמּצד ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָהיֹות
הּנׁשמֹות על מעלה ּבהם ׁשּיׁש ונאוה, מקֹום ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָמּכל
ּבנֹות נקראים ׁשּלמעלה הּנׁשמֹות ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה,
הרי הּיראה, ׁשלמּות ׁשהּוא ירּוׁשלים ּדבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָירּוׁשלים,
הּיראה, ענין ּבזה ׁשּי ׁשּלכן מאלקּות, ׁשחּוץ ענין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה
א ּכּנ"ל. יראה לׁשֹון נֹופל אינֹו עצמֹו ּבאלקּות ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהרי
ּומצֹות ּבתֹורה והתעּסקּותּה למּטה הּנׁשמה ירידת ידי ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָעל
רצֹונֹו ׁשּבפנימּיּות הּכּונה ּתכלית מׁשלמת ּזה ידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעל
ּבבחינת ונעׂשת ההגּבלֹות ּכל מתּבּטלים אזי ,ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָיתּבר
ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר נעלית לבחינה ׁשּמתעּלה ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּל
הּכלים, ּפנימּיּות ּבבחינת היא ּבׁשרׁשּה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָקֹודם,
יׂשראל נעׂשים למּטה ּומצֹות ּבתֹורה העסק ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמנם

עד ּיֹותר ּולמעלה ּבהאֹור, מיּוחדת ׁשּנעׂשת חד, ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻאֹוריתא
ּדמלּכא ּבגּופא לאׁשּתאבא .53ּבחינת ְְְְְְֲִִַַַָָָ

‰p‰Âיֹותר למעלה מתעּלים ההתקּׁשרּות ידי שעל הּנׁשמֹות, ּבענין ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ההתקּׁשרּות ידי ׁשעל ּבּתֹורה, ּגם הּוא כן ּכמֹו הּפרּוד, קֹודם ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּכמֹו
ּבׁשרׁשּה. ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר למעלה מתעּלית היא הרי ּדוקא) למּטה ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ(ׁשּנעׂשה
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טז  

ּכתיב ּבּתֹורה ּתֹורת54ּדהּנה, ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת ועל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּדעּקר עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשּלּמדּתנּו ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשּבאצילּות
יצירה לבריאה ירידתּה ּומּצד ּבאצילּות, היא ְְְֲִִִִִִִַַָָָָָָהּתֹורה
ּבדברים ּומתלּבׁשת למּטה ׁשּיֹורדת ּכמֹו ּובפרט ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשּיה,
ּבטּלית אֹוחזין ׁשנים ׁשקר, ׁשל ּוטענֹות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָּגׁשמּיים
ׁשאינּה ּדאף אֹונאה, והלכֹות ּבחמֹור ּפרה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָוהּמחליף
ּׁשהּתֹורה מה רק ׁשּזהּו ּכּנ"ל, ּגמּורה, ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָּבהתלּבׁשּות
מּצד מקֹום, מּכל ּגׁשמּיים, ענינים אֹודֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָמדּברת
הבּדלה ּבבחינת היא הרי ּפנים, ּכל על זֹו, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהתלּבׁשּות
ידי ועל התקּׁשרּות, לׁשֹון זה על ׁשּנֹופל עד ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָּופרּוד,
ויראה, ּבאהבה הּתֹורה ּבלּמּוד עֹוסקים יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשּנׁשמֹות
ׁשהיתה מּכמֹו ׂשאת ּביתר ּבּתֹורה ההתקּׁשרּות נעׂשת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאזי
היא ּבאצילּות ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ּדהּנה, ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָּבאצילּות.
ּבאצילּות מקּננא עּלאה ּדאּבא חכמה, ,55ּבבחינת ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ

ּכמֹו והינּו הּכתב, אֹותּיֹות ּבבחינת היא ְְְְְְִִִִִַַַָָּובכללּות
מּכל מיחד, ׁשּנעׂשה ׁשאף הּקלף, על ּבדיֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכֹותבים
ידי על אמנם הּמיחדים. ּדברים ב' ּכמֹו זה הרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻמקֹום,
נעׂשת למּטה, ׁשהיא ּכמֹו ּבהּתֹורה ׁשּנפעלת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָההתקּׁשרּות
מאֹותּיֹות ׁשּלמעלה החקיקה אֹותּיֹות ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתֹורה
אֹותּיֹות ּכמֹו זה הרי ּגּופא החקיקה ּובאֹותּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָהּכתיבה,
לדבר אחיזה ׁשּום אין ׁשּבהם לעבר, מעבר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחקּוקֹות
אזי ּבּתֹורה סֹוף אין אֹור ׁשּממׁשי ידי ועל ּכלל. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָהּנפרד
ּגם עּלּוי ׁשּנעׂשה והינּו ּבנפׁשֹו, ּגם סֹוף אין אֹור ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָממׁשי
הּכתיבה אֹותּיֹות מּבחינת ׁשמתעּלים יׂשראל ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָּבנׁשמֹות
ענין והּוא ּדמקׁשה, העבֹודה ׁשּזֹוהי החקיקה, ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָלאֹותּיֹות

ודעת מּטעם ׁשּלמעלה ּדלּבא ּדרעּותא וזהּו56העבֹודה . ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשעל יׂשראל, ונׁשמֹות ּבּתֹורה ההתקּׁשרּות ענין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּכללּות
הּפרּוד. קֹודם ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר מתעּלים ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָידי

הe‰ÊÂו) ג' נאמרּו ּתֹורה הוי'ׁשּבמּתן ּדאנכי ּלׁשֹונֹות ¿∆ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹ
הּוא הּטבע ּבגמּטרּיא אלקים ּדׁשם ,ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָֹֹאלקי
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מהּטבע למעלה הּוא והוי' עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָענין
ּדלא ׁשאנכי מי אנכי הּוא ואנכי אצילּות, ענין ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָֹֹֹׁשהּוא
ׁשּבמּתן והינּו, קֹוץ, ּבׁשּום ולא אֹות ּבׁשּום לא ְְְְְְְִִֶַַַַֹֹאתרּמיז
סּוריא, ּובני רֹומי ּדבני ההפכים ב' חּבּור נעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּתֹורה
חּבּור ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּדאצילּות החּבּור ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָׁשּזהּו
מי אנכי ּבחינת מּצד הּוא זה וחּבּור ואלקים, ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹּדהוי'
עסק ידי ׁשעל ּבזה, הענין ּוכללּות ּדוקא. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאנכי
יֹותר למעלה מתעּלים ּדוקא למּטה ּבּתֹורה ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָהּנׁשמֹות
ּומּצד ׁשאנכי, מי אנכי לבחינת ּבׁשרׁשם, ׁשהיּו ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹמּכמֹו
ּומּטה. ּדמעלה החּבּור להיֹות אפׁשר ּדוקא זֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּבחינת
מצרים מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוזהּו

ּוגבּולים מצרים ּכּמה ׁשיׁש רּבים, ענין57לׁשֹון והּוא , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּבלי ּגם ׁשהרי גבּול, ּדּבלי וההגּבלה ּדגבּול ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָההגּבלה

הגּבלה הּוא החּבּור58גבּול נעׂשה ּתֹורה ּבמּתן אמנם , ְְְְֲִַַַַַָָָָָָ
ידי ׁשעל ּדוקא, העצמּות מּצד והּוא ּוגבּול, גבּול ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּדּבלי
וזהּו גבּול. ּדּבלי מהּמצר ּגם הּמצרים, מּכל הֹוצאתי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ׁשּזהּו ,וחּיּות ּכח יהיה מהּטבע ׁשּלמעלה ׁשהוי' ּתֹורה, ּדמּתן הּכּונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּתכלית
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יז      

מהּטבע למעלה הּוא והוי' עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָענין
ּדלא ׁשאנכי מי אנכי הּוא ואנכי אצילּות, ענין ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָֹֹֹׁשהּוא
ׁשּבמּתן והינּו, קֹוץ, ּבׁשּום ולא אֹות ּבׁשּום לא ְְְְְְְִִֶַַַַֹֹאתרּמיז
סּוריא, ּובני רֹומי ּדבני ההפכים ב' חּבּור נעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּתֹורה
חּבּור ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּדאצילּות החּבּור ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָׁשּזהּו
מי אנכי ּבחינת מּצד הּוא זה וחּבּור ואלקים, ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹּדהוי'
עסק ידי ׁשעל ּבזה, הענין ּוכללּות ּדוקא. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאנכי
יֹותר למעלה מתעּלים ּדוקא למּטה ּבּתֹורה ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָהּנׁשמֹות
ּומּצד ׁשאנכי, מי אנכי לבחינת ּבׁשרׁשם, ׁשהיּו ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹמּכמֹו
ּומּטה. ּדמעלה החּבּור להיֹות אפׁשר ּדוקא זֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּבחינת
מצרים מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוזהּו

ּוגבּולים מצרים ּכּמה ׁשיׁש רּבים, ענין57לׁשֹון והּוא , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּבלי ּגם ׁשהרי גבּול, ּדּבלי וההגּבלה ּדגבּול ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָההגּבלה

הגּבלה הּוא החּבּור58גבּול נעׂשה ּתֹורה ּבמּתן אמנם , ְְְְֲִַַַַַָָָָָָ
ידי ׁשעל ּדוקא, העצמּות מּצד והּוא ּוגבּול, גבּול ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּדּבלי
וזהּו גבּול. ּדּבלי מהּמצר ּגם הּמצרים, מּכל הֹוצאתי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ׁשּזהּו ,וחּיּות ּכח יהיה מהּטבע ׁשּלמעלה ׁשהוי' ּתֹורה, ּדמּתן הּכּונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּתכלית
לֹו להיֹות ׁשאנכי, מי אנכי ּבחינת נמׁש זה ידי ׁשעל ואלקים, ּדהוי' ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהחּבּור

ּבּתחּתֹונים. ּדירה ְְִִִֵַַָָיתּבר
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חגה"ש, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי במ"ש בעניני הישיבה, והעיקר בהסיום שעומדים הם על המשמר בכדי שיהי' המוסד 

מתאים לכונות מיסדו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, 

מובן שנכונה במאד מאד הסברא לעשו מחנה קיץ, וכמובן שצ"ל בהתרחבות יותר מבשנים שעברו, והרי 

כבר כתבתי כ"פ ולכמה עוסקים בכגון דא, שזהו נוגע להחורף שבא אחרי הקיץ, נוסף על התועלת שמתוסף 

על אתר מהפעולה במבקרי המחנה שיש לפעול בהם יותר, כיון שבקיץ אין עוסקים לימודים אחרים, וגדול 

זכות התעסקותו בכל הנ"ל לראות ברכת והצלחת השי"ת, אלא שכ"פ ככה בהנוגע לושננתם לבניך כפשוטו 

ולגדלם ביחד עם זוגתו תחי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהצלחה.



יח

      
מוגה בלתי

ענוה תיתני לא לתנא, יוסף רב לי' אמר חטא. ויראת ענוה בטלה רבי "משמת שנינו: סוטה מסכת בסיום .
אנא". דאיכא חטא יראת תיתני לא לתנא נחמן רב לי' אמר אנא. דאיכא

כלל בדרך להבין: דידןוצריך בנדון ואילו המשנה, דברי את המשנההגמרא דברי על הגמרא
" – . . ענוה ?"חטא יראת

להתחלתה. המסכת סיום בין והשייכות הקשר להבין צריך גם

יצירה מספר בחסידות המובא הכלל ענין1ובהקדם שכל וכיון בתחלתן". וסופן בסופן תחלתן ש"נעוץ
וכמו מהתחלתה, מיד ומתחילים חוזרים התורה, את מסיימים כאשר לכן, בנגלה, גם ישנו התורה שבפנימיות

המסכת התחלת עם הסיום את מקשרים מסכת מסיימים שכאשר ישראל מנהג .2כן

מסכת להתחלת כו'" בטלה כו' "משמת סוטה, מסכת סיום של והשייכות הקשר להבין צריך דידן, ובנדון
למסכת לא אבל בזה, וכיוצא תענית למסכת יותר שייך זה הרי דלכאורה, – סוטה מסכת לכללות וגם סוטה,

סוטה.

סוטה, מסכת בסיום שהובא יאיר בן פנחס דרבי בהמאמר להבין צריך גם

זרה עבודה במסכת ומקומה ברייתא, אלא משנה זו שאין פי על דאף שבכתב3– ישנות במשניות מקום, מכל ,
– סוטה מסכת בסיום הגמרא בדפוסי גם ונעתק סוטה, מסכת בסיום זה מאמר נמצא יד

המתים, תחיית לידי מביאה הקודש "ורוח ומסיים זה, לידי זה שמביאים ומדריגות מעלות כמה שחשיב
מזכיר ואינו הנביא", אליהו ידי על בא המתים עיקרותחיית דלכאורה, צדקנו, משיח ידי על הגאולה ענין כלל

(אליהו שינבא הוא הנביא אליהו של פיענינו על ואף ממש, בקרוב צדקנו משיח ידי על הגאולה על (
צדקנו. משיח ידי על הגאולה אודות כאן מזכיר אינו כן

העומר ספירת בימי סוטה מסכת ללמוד נשיאינו רבותינו הוראת בהקדם ויובן .4:
בזהר מבוארת – סוטה עם העומר ספירת של רז"ל5השייכות מאמר יסוד החטין,6על מן באות המנחות "כל

הבהמית. נפש בירור על שמורה בהמה", מאכל כו' העומר מנחת השעורין מן באה וזו

יכול זה לאחרי ורק כו', הספיקות כל ובירור התרת תחילה להיות צריך סוטה שבמנחת שכשם – בזה והענין
של הענינים כל את ומתירים מבררים שבהם הספירה, ימי דמ"ט בעבודה גם הוא כן ואשה, דאיש היחוד להיות
חתונתו "ביום – השבועות בחג והקב"ה ישראל דכנסת היחוד לענין באים זה ידי ועל כו', ספיקא וספק ספק

תורה" מתן .7זה

אנא": דאיכא חטא יראת תיתני לא . . אנא דאיכא ענוה תיתני "לא סוטה מסכת בסיום שכתוב מה גם וזהו

ב"ן שם מספר הוא – ברש"י8"אנא" גם שנזכרו כפי הקדושים, השמות בצירופי האופנים אחד (שהוא
סוכה ד"בהמה"9במסכת הגימטריא שזהו מאכל10), השעורים, מן שבאה העומר דמנחת העבודה נעשית שבה ,
כנ"ל. בהמה,

שפועלים ומצב למעמד באים – זו מסכת עם הקשורה הבירורים ועבודת הלימוד בגמר – סוטה מסכת ובסיום
שביום ישראל וכנסת דהקב"ה להיחוד לבוא יכולים ואז חטא", ו"יראת ד"ענוה" הענין ("אנא") ב"בהמה" גם

תורה. מתן זה חתונתו
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מ"ז.1) פ"א
חכ"ו2) (תו"מ בתחלתה דאשתקד חה"ש ערב ליל שיחת גם ראה

וש"נ. בתחלתו).
וש"נ.3) ב. כ,
וש"נ.4) שם. תו"מ גם וראה אייר. ז יום" "היום
ואילך.5) א צז, ח"ג
רפ"ב.6) סוטה

(במשנה).7) ב כו, תענית
קעג.8) ע' לזח"א לוי"צ לקוטי גם ראה
רע"א.9) מה,

עמוקות10) מגלה סק"ה. שני חלק מפאנו) (לרמ"ע יונה כנפי ראה
לקו"ת גם וראה ב. קמה, שבת בערכו. יעקב קהלת א). (מו, קמ אופן

ובכ"מ. ד. ג, ויקרא

     

:להגמרא המשנה בין חילוק יש הבהמית נפש דבירור העבודה באופן והנה, .
שכתוב (כמו הקדושה התגברות היתה – המשנה זמן – רבי היה11בימי שלא באופן יאמץ") מלאום "ולאום

מלחמה, של באופן היה שלא בלבד זו שלא ואנטונינוס, רבי של בהיחס כמודגש 'לעומתֿזה', עם במלחמה צורך
רבי את לשמש והשתדל ביקש שאנטונינוס זאת, עוד אלא שלום, של באופן אם מה12כי דרך על שזהו –

צאנכם" ורעו זרים "ועמדו לבוא לעתיד שכתוב13שכתוב כמו – בעבודה וענינו "בשני14. לבבך", "בכל
שכתוב15יצריך" וכמו הנחש"16, "זה או הרע" יצר "זה אתו", ישלים אויביו .17"גם

הרמב"ם שכתב (כמו כו' הלבבות נתמעטו המשנה זמן לאחרי ענוה18אבל בטלה רבי "משמת שאמרו וזהו ,(
וההסתר ההעלם שפעולת כך, כדי ועד כו', והסתרים העלמות ונעשו כו', הענינים כל שבטלו חטא", ויראת
בטלה רבי ("משמת זו פיסקא רבי תלמידי הכניסו שלכן רבי, של הגילוי תחילה היה שבו בהמקום גם היתה

חטא") ויראת .19ענוה

אור בתורה מבואר הרי – הגמרא ענין מצד כן שאין מה המשניות; ענין מצד הוא זה מאמר20וכל בפירוש
קושיות21רז"ל ידי על . . הלכתא ליבון ענין "שזהו האמוראים", מימרות שהן ההלכות אלו מספר, אין "ועלמות

הזהר כמאמר כו'", בירורים לברר . . ובלבנים22ופירוקים . . וחומר קל דא בחומר קושיא, דא קשה "בעבודה
הגאולה. ענין את ופועלים וההסתרים, ההעלמות כל את מבטלים זה ידי שעל והיינו, הלכתא", ליבון דא

ולהאיר לירד יכול היה לא המשנה שבזמן האור שגילוי ענוהונמצא, בטלה רבי "משמת שלכן ביותר, למטה
יוסף רב לי' "אמר שלכן הבלתיֿרצויים, הענינים כל תיקון נעשה האמוראים עבודת ידי על ואילו חטא"; ויראת
שגם היינו, אנא", דאיכא חטא יראת תיתני לא לתנא נחמן רב לי' אמר אנא, דאיכא ענוה תיתני לא לתנא,

ב). סעיף (כנ"ל הגאולה אור את ממשיכים "אנא" בבחינת

:יותר ובפרטיות .
ענין ישנו כאשר כי, – חטא דיראת ההיפך גם ממילא בדרך בא שמזה הענוה, היפך מצד היא הגלות סיבת

לדור" יכולין והוא אני "אין הקב"ה אומר אזי וישות, גאוה שכינה"23של רגלי דוחק ו"כאילו הרי24, כן, ואם ,
דקדושה. הקיצוני ההיפך זה

לגמרי, הענוה שנתבטלה באופן הקלקול היה שאז – חטא" ויראת ענוה בטלה רבי "משמת ששנינו וזהו
וישות. גאוה של ענין ונעשה

דקדושה הקיצוני ההיפך שנתבטל באופן רק לא זה הרי האמוראים, ידי על התיקון נעשה כאשר אמנם,
נחמן) רב ידי (על חטא דיראת והענין יוסף) רב ידי (על הענוה ענין שהיה באופן אלא בלבד, 

.כדלקמן ,

:יוסף דרב הענוה ענין .
"סיני" בשם נקרא יוסף הרבה"25רב בברייתות בקי "שהיה שם על והרי26, השכחה. ענין אצלו היה ולא ,

אחיזה איזה שיש זמן כל כי, ל'לעומתֿזה', כלל אחיזה אין שאז הביטול, תכלית מצד רק הוא זה ענין
הזקן רבינו שכתוב כמו – השכחה העדר ואילו הקליפה, מצד שבאה השכחה ענין ישנו אזי 27ל'לעומתֿזה',

שכתוב כמו מהכסא, למעלה לא אך . . הכבוד כסא "עד מגעת –28שהשכחה כבודך" כסא לפני שכחה אין כי
הביטול. תכלית מצד רק זה הרי
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עה"פ.11) פרש"י וראה כג. כה, תולדות
סע"ב.12) יו"ד, ע"ז
ה.13) סא, ישעי'
ה.14) ו, ואתחנן
עה"פ.15) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
ז.16) טז, משלי
רפנ"ד.17) ב"ר
היד.18) לספר בהקדמתו ראה
והרע"ב.19) להרמב"ם פיהמ"ש ראה
סע"ג.20) מט, שמות

(מג,21) תכ"א רע"ב). (יד, בהקדמה תקו"ז סע"א. רטז, זח"ג ראה
(ב). ט פ"ו, שהש"ר גם וראה רע"ב).

ב.22) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א
א.23) ה, סוטה
סע"ב.24) מג, ברכות
וש"נ.25) רע"א. סד, שם
שם.26) פרש"י
סה"י.27) פ"ב ת"ת הל'
ועוד.28) ב. לב, ברכות



יט      

:להגמרא המשנה בין חילוק יש הבהמית נפש דבירור העבודה באופן והנה, .
שכתוב (כמו הקדושה התגברות היתה – המשנה זמן – רבי היה11בימי שלא באופן יאמץ") מלאום "ולאום

מלחמה, של באופן היה שלא בלבד זו שלא ואנטונינוס, רבי של בהיחס כמודגש 'לעומתֿזה', עם במלחמה צורך
רבי את לשמש והשתדל ביקש שאנטונינוס זאת, עוד אלא שלום, של באופן אם מה12כי דרך על שזהו –

צאנכם" ורעו זרים "ועמדו לבוא לעתיד שכתוב13שכתוב כמו – בעבודה וענינו "בשני14. לבבך", "בכל
שכתוב15יצריך" וכמו הנחש"16, "זה או הרע" יצר "זה אתו", ישלים אויביו .17"גם

הרמב"ם שכתב (כמו כו' הלבבות נתמעטו המשנה זמן לאחרי ענוה18אבל בטלה רבי "משמת שאמרו וזהו ,(
וההסתר ההעלם שפעולת כך, כדי ועד כו', והסתרים העלמות ונעשו כו', הענינים כל שבטלו חטא", ויראת
בטלה רבי ("משמת זו פיסקא רבי תלמידי הכניסו שלכן רבי, של הגילוי תחילה היה שבו בהמקום גם היתה

חטא") ויראת .19ענוה

אור בתורה מבואר הרי – הגמרא ענין מצד כן שאין מה המשניות; ענין מצד הוא זה מאמר20וכל בפירוש
קושיות21רז"ל ידי על . . הלכתא ליבון ענין "שזהו האמוראים", מימרות שהן ההלכות אלו מספר, אין "ועלמות

הזהר כמאמר כו'", בירורים לברר . . ובלבנים22ופירוקים . . וחומר קל דא בחומר קושיא, דא קשה "בעבודה
הגאולה. ענין את ופועלים וההסתרים, ההעלמות כל את מבטלים זה ידי שעל והיינו, הלכתא", ליבון דא

ולהאיר לירד יכול היה לא המשנה שבזמן האור שגילוי ענוהונמצא, בטלה רבי "משמת שלכן ביותר, למטה
יוסף רב לי' "אמר שלכן הבלתיֿרצויים, הענינים כל תיקון נעשה האמוראים עבודת ידי על ואילו חטא"; ויראת
שגם היינו, אנא", דאיכא חטא יראת תיתני לא לתנא נחמן רב לי' אמר אנא, דאיכא ענוה תיתני לא לתנא,

ב). סעיף (כנ"ל הגאולה אור את ממשיכים "אנא" בבחינת

:יותר ובפרטיות .
ענין ישנו כאשר כי, – חטא דיראת ההיפך גם ממילא בדרך בא שמזה הענוה, היפך מצד היא הגלות סיבת

לדור" יכולין והוא אני "אין הקב"ה אומר אזי וישות, גאוה שכינה"23של רגלי דוחק ו"כאילו הרי24, כן, ואם ,
דקדושה. הקיצוני ההיפך זה

לגמרי, הענוה שנתבטלה באופן הקלקול היה שאז – חטא" ויראת ענוה בטלה רבי "משמת ששנינו וזהו
וישות. גאוה של ענין ונעשה

דקדושה הקיצוני ההיפך שנתבטל באופן רק לא זה הרי האמוראים, ידי על התיקון נעשה כאשר אמנם,
נחמן) רב ידי (על חטא דיראת והענין יוסף) רב ידי (על הענוה ענין שהיה באופן אלא בלבד, 

.כדלקמן ,

:יוסף דרב הענוה ענין .
"סיני" בשם נקרא יוסף הרבה"25רב בברייתות בקי "שהיה שם על והרי26, השכחה. ענין אצלו היה ולא ,

אחיזה איזה שיש זמן כל כי, ל'לעומתֿזה', כלל אחיזה אין שאז הביטול, תכלית מצד רק הוא זה ענין
הזקן רבינו שכתוב כמו – השכחה העדר ואילו הקליפה, מצד שבאה השכחה ענין ישנו אזי 27ל'לעומתֿזה',

שכתוב כמו מהכסא, למעלה לא אך . . הכבוד כסא "עד מגעת –28שהשכחה כבודך" כסא לפני שכחה אין כי
הביטול. תכלית מצד רק זה הרי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

עה"פ.11) פרש"י וראה כג. כה, תולדות
סע"ב.12) יו"ד, ע"ז
ה.13) סא, ישעי'
ה.14) ו, ואתחנן
עה"פ.15) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
ז.16) טז, משלי
רפנ"ד.17) ב"ר
היד.18) לספר בהקדמתו ראה
והרע"ב.19) להרמב"ם פיהמ"ש ראה
סע"ג.20) מט, שמות

(מג,21) תכ"א רע"ב). (יד, בהקדמה תקו"ז סע"א. רטז, זח"ג ראה
(ב). ט פ"ו, שהש"ר גם וראה רע"ב).

ב.22) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א
א.23) ה, סוטה
סע"ב.24) מג, ברכות
וש"נ.25) רע"א. סד, שם
שם.26) פרש"י
סה"י.27) פ"ב ת"ת הל'
ועוד.28) ב. לב, ברכות



כ     

אבל ל'לעומתֿזה', אחיזה יש כאשר רק שייך הגלות ענין כי, – הגאולה ענין את גם מביא בתכלית והביטול
הכ מכסא כילמעלה הגלות, ענין גם שייך לא כנ"ל, השכחה ענין שייך לא ששם כבוד), מבחינת (למעלה בוד

במקומו" וחדוה "עוז .29אם

הביטול שיהיה ופעל ה'לעומתֿזה', ענין הסרת פעל עבודתו ידי על הנה סיני, בבחינת שהיה יוסף רב ולכן,
במוחש, אלקות שראו סיני בהר שהיה הגילוי דרך על בעולם, אלקות המשכת להיות יכולה זה ידי שעל בתכלית,

ל"ו. פרק בתניא בארוכה כמבואר לבוא, דלעתיד הגילוי מעין

תיתני "לא שאמר מה יובן בתכלית, ביטול נעלית, במדריגה הענוה ענין היה יוסף רב שאצל האמור פי ועל
ענותן" ("שאני אנא" דאיכא יכולים30ענוה הביטול, תכלית ענוה, של נעלית במדריגה נמצאים כאשר רק כי, – (

נמצאים כאשר שייך זה אין אבל וענוה, בביטול עומדים זה, עם וביחד אנא"), ("דאיכא עצמו מעלת לידע
הגאוה. שלילת רק שענינה ענוה, של תחתונה במדריגה

בעצם הוא אלא עול, קבלת מצד עצמו את שמשפיל שפלות, של באופן אינה יוסף רב של שהענוה והיינו,
גם הנה המציאות, והעדר בביטול בעצם להיותו הרי מעלותיו, שיודע פי על אף ולכן המציאות, והעדר בביטול

המציאות. והעדר בביטול היא מעלותיו ידיעת

הזקן רבינו שמבאר מכיר31וכפי עניו כן שאין מה מעלותיו, מכיר אינו ששפל – לעניו שפל שבין החילוק
כנ"ל. המציאות, והעדר בביטול הוא הרי כן פי על ואף מעלותיו,

ארץ" ד"ענוי הענין דרך הגנוזות32ועל ספירות עשר על דקאי בסדר33, נעלית היותר מדריגה שזוהי –
בגחלת הקשורה כשלהבת במאצילן גנוזות שהם וכפי ספירות, עשר הם34השתלשלות, הרי כן, פי על ואף ,

המציאות. והעדר הביטול בתכלית

חטא יראת שזוהי – אנא" דאיכא חטא יראת תיתני "לא – נחמן דרב חטא יראת לענין בנוגע זה דרך ועל .
הימנה: ולמעלה הענוה, ענין לאחרי שבאה ביותר, נעלית במדריגה

בגמרא מסופר נחמן רב אלא35אודות העונש, יראת לא – עלי'" דשמיא "אימתא היתה בקטנותו שאפילו
נתגדל, כאשר וכמה כמה אחת על הרי בקטנותו, אמורים הדברים ואם הרוממות. יראת ענין שהוא שמים, יראת

" בתואר ונקרא הוסמך כאשר שכן נחמן".ומכל

ביראת ביותר נעלית למדריגה כוונתו בודאי אנא", דאיכא חטא יראת תיתני "לא באמרו הרי שכן, וכיון
הרוממות. מיראת אפילו למעלה שהיא חטא,

בזה: והענין

בבחינת היא הרי התבוננות, ידי על שבאה וכיון יתברך, ברוממותו ההתבוננות ידי על באה הרוממות יראת
שאוהב" מי "יש בבחינת זה הרי ורצון, תשוקה הוא שענינה פי על שאף האהבה, מענין שכן ובמכל ,36מציאות.

ומציאות. ישות של באופן בודאי זה הרי השכל, גדרי כל בה שיש ההתבוננות לענין בנוגע וכמה כמה אחת ועל

נקודה איזה ישנה שמא – שבעולם האלקות חסרון מפני שמתיירא היינו חטא דיראת הענין שלימות ואילו
מלבדו" עוד ש"אין אלקות, בה נרגש שלא ומציאות,37בעולם ישות של ענין שייך לא זו שבמדריגה ומובן, .

מלבדו". עוד ד"אין הענין היפך היא מציאות של תנועה כל שהרי

:יאיר בן פנחס רבי של מאמרו גם יובן זה פי ועל .
בחינת – הקדושה למדריגת שבאים עד זו, לידי זו שמביאות מדריגות כמה מונה יאיר בן פנחס רבי

,38אצילות
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סוטה.30) סוף פרש"י
(ע'31) ולהצ"צ ב) (נט, לאדהאמ"צ פקודי ס"פ ביאוה"ז ראה

ובכ"מ. נא. ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי גם וראה שט).
יו"ד.32) עו, תהלים ד. יא, ישעי'
שם.33) ביאוה"ז
וש"נ.34) ,(243 ע' (תש"ח קנח, ע' תרפ"ח סה"מ ראה

ב.35) קנו, שבת ראה
(מד,36) פל"ה תניא גם וראה ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א

ואילך). סע"א
לה.37) ד, ואתחנן
תער"ב38) המשך ג. עט, פינחס לקו"ת א. יג, לך לך תו"א ראה

ועוד. א'קח. ע' ח"ב

     

העבודה, התחלת זוהי שהרי הגאוה, להעדר כוונתו שאין – ענוה" לידי מביאה "וקדושה ממשיך: זה ולאחרי
מדריגת ישנה תחילה הקדושה: מדריגת לאחרי בא זה וענין (כנ"ל), במציאות הביטול לענין היא הכוונה אלא

ארץ", "ענוי – הגנוזות ספירות דעשר המדריגה באה זה ולאחרי אצילות, בחי' הקדושה,

הענוה, ענין לאחרי שבאה חטא ביראת נעלית היותר המדריגה שזוהי – חטא" יראת לידי מביאה "וענוה
כנ"ל,

ד" הפירוש כי יותר, למעלה הוא החסידות שענין – חסידות" לידי מביאה חטא כמובא"ויראת הוא חסיד"
בתיקונים39בתניא ש"פירשו כלל,40מה חושב אינו לעצמו שבנוגע היינו, דילי'", קן עם המתחסד חסיד איזהו

העליון. הרצון את למלא רק היא כוונתו וכל

הם שנימנו הענינים כל כי, – משיח ידי על שתבוא הגאולה ענין את כאן מזכיר שאינו הטעם גם יובן ובזה
גם להיות יכולה הגאולה שהרי הנ"ל, המדריגות בכל תלוי אינו הגאולה ענין ואילו האדם, בעבודת מדריגות

ד"אחישנה"41"בעתה" באופן היא הגאולה כאשר – "בעתה",41. היא הגאולה כאשר אבל עבודה, ידי על זה הרי ,
רז"ל וכמאמר שבעבודה, המדריגות לכל שייך זה חייב".42אין שכולו "בדור גם לבוא יכול שמשיח

הנ"ל: המדריגות לכל בהמשך שבא – המתים" ד"תחיית הענין את מונה כן פי על ואף

בנוגע ו) (סעיף לעיל שנתבאר דרך ועל נעלות, במדריגות גם להיות שיכול כו', המציאות ענין הוא – מיתה
מיתה. – מציאות של ענין עדיין שזהו הרוממות, ליראת

שזהו אלקות, נרגש והמיתה הישות במקום שגם – המתים דתחיית הענין את מונה הענין שבסיום וזהו
העילוי. תכלית

עד גופו את זיכך הנביא אליהו כי, – לטוב" זכור הנביא אליהו ידי על בא המתים ש"תחיית אומר זה ועל
השמימה בגופו אלקות,43שעלה נרגש יהיה הישות במקום שגם המתים, דתחיית הענין את מביא זה הרי ולכן ,

המאציל יש שהוא מציאותו אמיתית יורגש הנברא שביש .44והיינו,

:התחלתה עם המסכת דסיום הקשר גם יובן זה פי ועל .
וגו'" אשתו תשטה כי "איש – סוטה דיני אודות מדובר המסכת .45בהתחלת

טוב שם הבעל פירוש החומר46וידוע שהוא אשתו, תשטה כי "איש – השבועות דחג ההילולא בעל –
הנפשותוהגוף רופאי חכמים התלמידי שהם הכהן, אל והובא אז . . הישר מדרך ושטה נטה ידו שעל וזהו47, .

תוכחת48שכתוב לו ויאמר ומליצה במשל להלביש ר"ל חרס, כלי אל תורה, דברי הם קדושים, מים הכהן ולקח
אשר העפר מן היעוצה עצה לכך נשמעים, דבריו אין שוב בזה, יתגאה אם אמנם, כו'. רפואה לו ושיהיה מוסר,

וגו' הכהן יקח המשכן בקרקע המים48יהיה אל ויתן המשכן שבקרקע כעפר השפלות מדת הכהן שיקח ר"ל ,
ומוסר". תורה של

דוקא: המשכן" בקרקע יהיה אשר העפר "מן ליקח שצריך הדיוק בביאור להוסיף ויש

תהיה" לכל כעפר "ונפשי שכתוב כמו סתם, עפר גם מספיק הביטול ענין בשביל מן49לכאורה, היה ו"הכל ,
דוקא?50העפר" המשכן מקרקע בעפר הצורך ומהו סתם, עפר ,

שמכיר בשעה אפילו במציאות, הביטול ענין להיות שצריך ה) (סעיף לעיל שנתבאר כמו – הוא הענין אך
היא שבו המשכן מעלת גודל שלמרות היינו, המשכן", בקרקע יהיה אשר ב"העפר מרומז זה וענין כו', מעלותיו

דעפר. הביטול בתכלית הוא הרי השכינה, השראת
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א.41) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
שם.42) סנהדרין
ועוד.43) .212 ע' תש"ח סה"מ וראה אֿיא. ב, מלכיםֿב
ובכ"מ.44) ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
יב.45) ה, נשא
סרמ"ט.46) כש"ט

חולי47) תקנת היא "ומה ה"א: פ"ב דעות הל' רמב"ם ראה
בדעות חליים וירפאו הנפשות רופאי שהן החכמים אצל ילכו הנפשות,
קטז, (ב"ב בגמרא כדאיתא הגוף, בחולי וכמו כו'". אותם שמלמדין

כו'". חכם אצל ילך ביתו בתוך חולה לו שיש "כל א)
יז.48) שם,
א).49) יז, (ברכות כו'" נצור "אלקי ברכת
כ.50) ג, קהלת



כי      

העבודה, התחלת זוהי שהרי הגאוה, להעדר כוונתו שאין – ענוה" לידי מביאה "וקדושה ממשיך: זה ולאחרי
מדריגת ישנה תחילה הקדושה: מדריגת לאחרי בא זה וענין (כנ"ל), במציאות הביטול לענין היא הכוונה אלא

ארץ", "ענוי – הגנוזות ספירות דעשר המדריגה באה זה ולאחרי אצילות, בחי' הקדושה,

הענוה, ענין לאחרי שבאה חטא ביראת נעלית היותר המדריגה שזוהי – חטא" יראת לידי מביאה "וענוה
כנ"ל,

ד" הפירוש כי יותר, למעלה הוא החסידות שענין – חסידות" לידי מביאה חטא כמובא"ויראת הוא חסיד"
בתיקונים39בתניא ש"פירשו כלל,40מה חושב אינו לעצמו שבנוגע היינו, דילי'", קן עם המתחסד חסיד איזהו

העליון. הרצון את למלא רק היא כוונתו וכל

הם שנימנו הענינים כל כי, – משיח ידי על שתבוא הגאולה ענין את כאן מזכיר שאינו הטעם גם יובן ובזה
גם להיות יכולה הגאולה שהרי הנ"ל, המדריגות בכל תלוי אינו הגאולה ענין ואילו האדם, בעבודת מדריגות

ד"אחישנה"41"בעתה" באופן היא הגאולה כאשר – "בעתה",41. היא הגאולה כאשר אבל עבודה, ידי על זה הרי ,
רז"ל וכמאמר שבעבודה, המדריגות לכל שייך זה חייב".42אין שכולו "בדור גם לבוא יכול שמשיח

הנ"ל: המדריגות לכל בהמשך שבא – המתים" ד"תחיית הענין את מונה כן פי על ואף

בנוגע ו) (סעיף לעיל שנתבאר דרך ועל נעלות, במדריגות גם להיות שיכול כו', המציאות ענין הוא – מיתה
מיתה. – מציאות של ענין עדיין שזהו הרוממות, ליראת

שזהו אלקות, נרגש והמיתה הישות במקום שגם – המתים דתחיית הענין את מונה הענין שבסיום וזהו
העילוי. תכלית

עד גופו את זיכך הנביא אליהו כי, – לטוב" זכור הנביא אליהו ידי על בא המתים ש"תחיית אומר זה ועל
השמימה בגופו אלקות,43שעלה נרגש יהיה הישות במקום שגם המתים, דתחיית הענין את מביא זה הרי ולכן ,

המאציל יש שהוא מציאותו אמיתית יורגש הנברא שביש .44והיינו,

:התחלתה עם המסכת דסיום הקשר גם יובן זה פי ועל .
וגו'" אשתו תשטה כי "איש – סוטה דיני אודות מדובר המסכת .45בהתחלת

טוב שם הבעל פירוש החומר46וידוע שהוא אשתו, תשטה כי "איש – השבועות דחג ההילולא בעל –
הנפשותוהגוף רופאי חכמים התלמידי שהם הכהן, אל והובא אז . . הישר מדרך ושטה נטה ידו שעל וזהו47, .

תוכחת48שכתוב לו ויאמר ומליצה במשל להלביש ר"ל חרס, כלי אל תורה, דברי הם קדושים, מים הכהן ולקח
אשר העפר מן היעוצה עצה לכך נשמעים, דבריו אין שוב בזה, יתגאה אם אמנם, כו'. רפואה לו ושיהיה מוסר,

וגו' הכהן יקח המשכן בקרקע המים48יהיה אל ויתן המשכן שבקרקע כעפר השפלות מדת הכהן שיקח ר"ל ,
ומוסר". תורה של

דוקא: המשכן" בקרקע יהיה אשר העפר "מן ליקח שצריך הדיוק בביאור להוסיף ויש

תהיה" לכל כעפר "ונפשי שכתוב כמו סתם, עפר גם מספיק הביטול ענין בשביל מן49לכאורה, היה ו"הכל ,
דוקא?50העפר" המשכן מקרקע בעפר הצורך ומהו סתם, עפר ,

שמכיר בשעה אפילו במציאות, הביטול ענין להיות שצריך ה) (סעיף לעיל שנתבאר כמו – הוא הענין אך
היא שבו המשכן מעלת גודל שלמרות היינו, המשכן", בקרקע יהיה אשר ב"העפר מרומז זה וענין כו', מעלותיו

דעפר. הביטול בתכלית הוא הרי השכינה, השראת
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סע"ב).40) (א, בהקדמה תקו"ז ראה
א.41) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
שם.42) סנהדרין
ועוד.43) .212 ע' תש"ח סה"מ וראה אֿיא. ב, מלכיםֿב
ובכ"מ.44) ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
יב.45) ה, נשא
סרמ"ט.46) כש"ט

חולי47) תקנת היא "ומה ה"א: פ"ב דעות הל' רמב"ם ראה
בדעות חליים וירפאו הנפשות רופאי שהן החכמים אצל ילכו הנפשות,
קטז, (ב"ב בגמרא כדאיתא הגוף, בחולי וכמו כו'". אותם שמלמדין

כו'". חכם אצל ילך ביתו בתוך חולה לו שיש "כל א)
יז.48) שם,
א).49) יז, (ברכות כו'" נצור "אלקי ברכת
כ.50) ג, קהלת



כב     

במדרשי שכתוב כמו – דתורה בנגלה גם מקור לו יש התורה, בפנימיות הנ"ל טוב שם הבעל פירוש והנה,
מלחמה"51חז"ל איש "ה' שלמעלה, ואיש שלמטה איש על דקאי מעל", בו ומעלה גו' איש "איש הפסוק ,52על

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא האלקית נפש של ענינה לכבוש"53שזהו דרכו "איש – לכבוש הוא ותפקידה ,54

הענוה ענין המשכן", "עפר עם ביחד תורה, קדושים", "מים ידי על הוא והכיבוש והגוף, הבהמית נפש את –
והביטול.

והביטול הענוה ידי שעל – אנא" דאיכא ענוה תיתני "לא המסכת בסיום שכתוב מה עם קשור זה וענין
הבהמית, נפש בירור ענין שהוא ב), סעיף (כנ"ל "בהמה" בגימטריא ב"אנא", גם והכיבוש הבירור פועלים

דירא להענין באים שהואומזה המתים, דתחיית להענין שבאים ועד הענוה, מענין גם למעלה שהוא חטא ת
ז). סעיף (כנ"ל העילוי תכלית

להענין באים אזי – הנ"ל המדריגות בכל הבהמית נפש בירור ענין שהוא סוטה, מסכת מסיימים וכאשר
ה). סעיף (כנ"ל לבוא דלעתיד הגילויים מעין תורה", מתן זה חתונתו ד"יום

הגלות משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הגילויים שכל הידוע פי ועל שגם55. מובן, ,
המתים. דתחיית העבודה להיות צריכה עתה
הזקן אדמו"ר מאמר כידוע – בזה מארז"ל56והענין קר,57בפירוש הוא ש"מת" מתים", מחיה דבכו "זוטרא

של ענין זה הרי הקר, והשכל בהמוח חיות מכניסה החסידות תורת וכאשר השכל, כמו קר דבר לך אין והרי
המתים". "תחיית

החסידות. דתורת המעיינות הפצת היא עתה המתים דתחיית שהעבודה ונמצא,

מר אתי קא פועלים המעיינות הפצת ידי שעל גם "תחיית58וזהו – כפשוטו המתים דתחיית הענין יהיה שאז ,
אמן. בימינו", במהרה לטוב זכור הנביא אליהו ידי על (ש)באה המתים

•
 


    

מוגה בלתי

השבועות בחג תורה שמחת עושים אין למה קושיא ישנה זה,1בחסידות על ביאורים כמה שישנם ואף .
תורה היא בתורה קושיא שגם ידוע הרי מקום, השבועות2מכל בחג התורה לשמחת מקום יש כן, ואם ,3.

גם היתה כשלעצמה תורה שהרי העולם, עם התורה קישור שנעשה – הוא תורה דמתן ההתחדשות ענין
ק היתה שלא אלא דיןקודם, פוסקים שכאשר והיינו, העולם, עם התורה נתקשרה תורה ובמתן בהעולם, שורה

בירושלמי כדאיתא העולם, במציאות כן נעשה אזי תורה, פי הפסוק4על עלי".5על גומר "לאֿל

כידוע ומקשר, שמחבר הוא הזמן ענין כי, השבועות, דחג הזמן ידי על הוא העולם, עם תורה של זה 6וחיבור

בחינת עם התורה) ענין הוא דידן (ובנדון נפש בחינת את מקשרת (זמן) שנה שבחינת ונפש, שנה עולם בענין
עולם.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

עה"פ.51) בפרש"י הובא תשה). (רמז עה"פ יל"ש
רע"ב.52) מב, סוטה וראה ג. טו, בשלח
רפ"ב.53) תניא
ב.54) סה, יבמות
רפל"ז.55) תניא
ס"ע56) ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .195 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו.
(57.99 ע' תש"ג סה"ש וראה ב. יו"ד, ע"ז

ובכ"מ).58) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק ראה
וש"נ.1) .41 ע' תרצ"ו ,56 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
וש"נ.2) .233 ע' ,94 ע' חט"ו לקו"ש ראה
תש"ב3) (סה"ש בתחלתה תש"ב דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

.(125 ע' ריש
וש"נ.4) ה"ב. פ"א כתובות
ג.5) נז, תהלים
וש"נ.6) ואילך. 123 ע' ח"ז תו"מ גם ראה

          

     

דחג בהזמן הוא להעולם מהתורה שההשפעות ומאחר מהתורה, נמשכות השמחה השפעות כל והנה,
השנה. כל על שמחה להמשיך צריך השבועות בחג לכן השבועות,

***

חיבת7ידוע לפעול ב) שבויים. פדיון על מעות לקבץ א) מטרות: ג' בשביל נוסע היה טוב שם שהבעל
הלומדים. אצל התורה פנימיות להפיץ ג) פשוטים. אנשים אצל התורה

אצלם באים רק לעיר מעיר נוסעים שאינם והגדולים ישיבות הראשי כשאר מתנהג אינו מדוע כששאלוהו,
זה. על ענה לא – ללמוד?

דערנעמען דארף התורה פנימיות אליין. זיך מען ציהט במילא גליא, צו ציהט גליא הסביר: הזקן ַַואדמו"ר
זיין. מעורר יענעם, צו גיין מען דארף דערפאר בהעלם, והוא נרגש, זה שאין הנשמה, פנימיות ַַדי

דבריֿאלוקיםֿחיים]. לחזור כנסיות בהבתי התהלוכה דבר על היה הענין [המשך

***

קדושת סיפר8כבוד אדמו"ר וחמי השבועות,9מורי דחג השני היום את ביותר חיבב טוב שם שהבעל ,
הרבה מתוועד והיה מיוחדת סעודה השבועות דחג השני ביום עורך הי' שנה .10ובכל

שהיום לפי זו, לחביבות הטעם את ביאר – טוב שם הבעל של וממלאֿמקומו תלמידו – ממעזריטש המגיד
לאח הראשון שעות) (כ"ד לעת המעת הוא השבועות דחג הוסיף:השני והמגיד התורה. את קיבלו שישראל ר

יוסי ר' לדעת נפלאה11ובפרט מעלה זו הרי בסיון, בשביעי היה .12שמתןֿתורה

לזה זה בסתירה הם השבועות דחג השני היום חביבות על המגיד של הטעמים שני :13לכאורה,

הראשון היום שזהו לפי היא החביבות (שמתןֿתורהאם יוסי ר' לדעת הרי – הא') (כטעם מתןֿתורה
זה שביום לפי היא החביבות ואם אסרוֿחג? בסיון, בשמיני להיות צריכה החביבות היתה בסיון) בשביעי הי'

בשולחנו הזקן רבנו פסק וכן בסיון, בששי היה (שמתןֿתורה רבנן לדעת הרי – הב') (כטעם תורה )14ניתנה
השבועות? דחג ראשון ביום להיות צריכה זו חביבות היתה

:מתןֿתורה שלאחר השעות וארבע דעשרים החביבות ביאור
כנ"ל הוא דמתןֿתורה העולם15החידוש את לזכך עבודה ידי על שיוכל מישראל, אחד לכל הכח שניתן ,

למעלה מלמטה להעלותו וקדושה, לרוחניות עד שהרי.16מחומריות מתןֿתורה, לאחר רק הדבר התחיל
ה'" "וירד למטה, מלמעלה היה –17מתןֿתורה האדם עבודת האדם; עבודת ולא ,התחילה – דמתןֿתורה

היום – השבועות דחג שני שביום והחביבות המעלה וזוהי מתןֿתורה. לאחר שאזרק לפי – מתןֿתורה
למעלה. מלמטה העבודה התחילה
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מנחם7) טז יום" ב"היום (נעתק ואילך 83 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
אב).

בלקו"ש8) ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 1027 ע' ח"ד

המו"ל.
(9.(135 ע' תש"ד (סה"ש בתחלתה תש"ד דחה"ש ב' יום שיחת

שיעור10) זה ליום אדמו"ר מו"ח כ"ק שקבע מהטעמים זהו אולי
רפ"א). (שעהיוה"א כו'" ז"ל הבעש"ט "ופי' בו התניא

ואילך.11) א פו, שבת
שבפנימיות12) הענינים (ככל מרומז דשבועות, השני יום חביבות

ראי' עולת להקריב שמותר דס"ל הלל בית גם בנגלה: גם התורה)
ונת' סי"ט. סתצ"ד או"ח אדה"ז (שו"ע ב"ש כדברי עשו עצמו, ביו"ט

מישראל ד"הרבה שם למ"ש וכן – לזה –המקור כמותם" נהגו
ולכאורה טבוח. יום הי' חגה"ש ומוצאי ואילך) 24 ע' חכ"ח בלקו"ש
בכגון (ואדרבה לחומרא ואפילו ב"ש כדברי עושין היו לא ב"ה הרי

ובפרט בעצמך"), לחוב היית "כדאי סע"ב) יו"ד, (ברכות אמרו דא
ביום מצותן "עיקר ראי' עולות כי קולא, של ענין שזהו י"ל שבנדו"ד
הל' ריש רמב"ם ועייג"כ ב. ז, חגיגה ביו"ט ד"ה (רש"י ראשון"
באסרו ראי' עולת העלאה) הו"ע (קרבנות הקריבו ומ"מ חגיגה),

דשבועות. השני יום של חביבותו מצד ליו"ט, אותו ועשו חגה"ש
חכ"ו13) (תו"מ בתחלתה דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

ואילך). 21 ע'
רסתצ"ד.14) או"ח
(15.1026 ע' ח"ד לקו"ש
עליית16) – כ"א המשכה, ולא העלאה לקמן) (וכן בזה הדיוק אין

הקדושה המשכת ע"י אם (העליון), לקדושה – (התחתון) העולם
(עבודת לקדושה העולם העלאת ע"י או וכיו"ב), (בגמ"ח למטה

וכיו"ב). הקרבנות
כ.17) יט, יתרו



כג      

דחג בהזמן הוא להעולם מהתורה שההשפעות ומאחר מהתורה, נמשכות השמחה השפעות כל והנה,
השנה. כל על שמחה להמשיך צריך השבועות בחג לכן השבועות,

***

חיבת7ידוע לפעול ב) שבויים. פדיון על מעות לקבץ א) מטרות: ג' בשביל נוסע היה טוב שם שהבעל
הלומדים. אצל התורה פנימיות להפיץ ג) פשוטים. אנשים אצל התורה

אצלם באים רק לעיר מעיר נוסעים שאינם והגדולים ישיבות הראשי כשאר מתנהג אינו מדוע כששאלוהו,
זה. על ענה לא – ללמוד?

דערנעמען דארף התורה פנימיות אליין. זיך מען ציהט במילא גליא, צו ציהט גליא הסביר: הזקן ַַואדמו"ר
זיין. מעורר יענעם, צו גיין מען דארף דערפאר בהעלם, והוא נרגש, זה שאין הנשמה, פנימיות ַַדי

דבריֿאלוקיםֿחיים]. לחזור כנסיות בהבתי התהלוכה דבר על היה הענין [המשך

***

קדושת סיפר8כבוד אדמו"ר וחמי השבועות,9מורי דחג השני היום את ביותר חיבב טוב שם שהבעל ,
הרבה מתוועד והיה מיוחדת סעודה השבועות דחג השני ביום עורך הי' שנה .10ובכל

שהיום לפי זו, לחביבות הטעם את ביאר – טוב שם הבעל של וממלאֿמקומו תלמידו – ממעזריטש המגיד
לאח הראשון שעות) (כ"ד לעת המעת הוא השבועות דחג הוסיף:השני והמגיד התורה. את קיבלו שישראל ר

יוסי ר' לדעת נפלאה11ובפרט מעלה זו הרי בסיון, בשביעי היה .12שמתןֿתורה

לזה זה בסתירה הם השבועות דחג השני היום חביבות על המגיד של הטעמים שני :13לכאורה,

הראשון היום שזהו לפי היא החביבות (שמתןֿתורהאם יוסי ר' לדעת הרי – הא') (כטעם מתןֿתורה
זה שביום לפי היא החביבות ואם אסרוֿחג? בסיון, בשמיני להיות צריכה החביבות היתה בסיון) בשביעי הי'

בשולחנו הזקן רבנו פסק וכן בסיון, בששי היה (שמתןֿתורה רבנן לדעת הרי – הב') (כטעם תורה )14ניתנה
השבועות? דחג ראשון ביום להיות צריכה זו חביבות היתה

:מתןֿתורה שלאחר השעות וארבע דעשרים החביבות ביאור
כנ"ל הוא דמתןֿתורה העולם15החידוש את לזכך עבודה ידי על שיוכל מישראל, אחד לכל הכח שניתן ,

למעלה מלמטה להעלותו וקדושה, לרוחניות עד שהרי.16מחומריות מתןֿתורה, לאחר רק הדבר התחיל
ה'" "וירד למטה, מלמעלה היה –17מתןֿתורה האדם עבודת האדם; עבודת ולא ,התחילה – דמתןֿתורה

היום – השבועות דחג שני שביום והחביבות המעלה וזוהי מתןֿתורה. לאחר שאזרק לפי – מתןֿתורה
למעלה. מלמטה העבודה התחילה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

מנחם7) טז יום" ב"היום (נעתק ואילך 83 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
אב).

בלקו"ש8) ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 1027 ע' ח"ד

המו"ל.
(9.(135 ע' תש"ד (סה"ש בתחלתה תש"ד דחה"ש ב' יום שיחת

שיעור10) זה ליום אדמו"ר מו"ח כ"ק שקבע מהטעמים זהו אולי
רפ"א). (שעהיוה"א כו'" ז"ל הבעש"ט "ופי' בו התניא

ואילך.11) א פו, שבת
שבפנימיות12) הענינים (ככל מרומז דשבועות, השני יום חביבות

ראי' עולת להקריב שמותר דס"ל הלל בית גם בנגלה: גם התורה)
ונת' סי"ט. סתצ"ד או"ח אדה"ז (שו"ע ב"ש כדברי עשו עצמו, ביו"ט

מישראל ד"הרבה שם למ"ש וכן – לזה –המקור כמותם" נהגו
ולכאורה טבוח. יום הי' חגה"ש ומוצאי ואילך) 24 ע' חכ"ח בלקו"ש
בכגון (ואדרבה לחומרא ואפילו ב"ש כדברי עושין היו לא ב"ה הרי

ובפרט בעצמך"), לחוב היית "כדאי סע"ב) יו"ד, (ברכות אמרו דא
ביום מצותן "עיקר ראי' עולות כי קולא, של ענין שזהו י"ל שבנדו"ד
הל' ריש רמב"ם ועייג"כ ב. ז, חגיגה ביו"ט ד"ה (רש"י ראשון"
באסרו ראי' עולת העלאה) הו"ע (קרבנות הקריבו ומ"מ חגיגה),

דשבועות. השני יום של חביבותו מצד ליו"ט, אותו ועשו חגה"ש
חכ"ו13) (תו"מ בתחלתה דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

ואילך). 21 ע'
רסתצ"ד.14) או"ח
(15.1026 ע' ח"ד לקו"ש
עליית16) – כ"א המשכה, ולא העלאה לקמן) (וכן בזה הדיוק אין

הקדושה המשכת ע"י אם (העליון), לקדושה – (התחתון) העולם
(עבודת לקדושה העולם העלאת ע"י או וכיו"ב), (בגמ"ח למטה

וכיו"ב). הקרבנות
כ.17) יט, יתרו



כד     

ההר" אל משה "ויעל למעלה, מלמטה רבינו, משה שעליית הטעם כן גם הלוחות18וזהו את לקבל (כדי
בסיון בז' היתה מתןֿתורה) בשעת הדברות עשרת ניתנו שכבר לאחר .19והתורה,

דחג שני ביום החביבות ישנה בסיון), בשביעי היה (שמתןֿתורה יוסי ר' לדעת שגם יובן, זה פי על
למעלה: מלמטה העליה גם היתה זה ביום כי השבועות,

בגמרא צוה20איתא הקב"ה ידו": על הקב"ה והסכים מדעתו אחד יום "הוסיף רבינו שמשה יוסי), ר' (לדעת
מתןֿתורה להיות אמור היה זה פי ועל בסיון, וחמישי רביעי – בלבד ימים שני מתןֿתורה לפני האשה מן לפרוש
ביום גם – ימים שלשה לפרוש ישראל בני על וצוה יום, עוד הוסיף רבינו שמשה אלא בסיון, הששי ביום

ימים. שלשה של פרישה אחרי בסיון, השביעי ביום רק התורה את ונתן ידו, על הקב"ה והסכים – הששי

שהוסיפו – עצמם מצד ישראל של בעבודתם תלוי היה דמתןֿתורה שהיום יוסי, ר' לדעת –ונמצא
שהחביבות רבנן, כדעת (דלא גופא מתןֿתורה ביום החביבות ישנה יוסי ר' לדעת ולכן למעלה. מלמטה עליה

ביום השבועותהיא דחג שני ביום חביבות ישנה יוסי ר' לדעת גם ולכן .21מתןֿתורה),

רבנן לדעת כי, נפלאה": "מעלה שהיא המגיד כלשון יותר, עוד גדולה החביבות יוסי ר' לדעת – ואדרבה
ישנם יוסי ר' לדעת אבל זה, ביום שהיתה למעלה מלמטה העליה מצד רק היא השבועות דחג השני היום מעלת
למעלה מלמטה העלאה והן מתןֿתורה, – למטה מלמעלה המשכה הן המעלות, ב' השבועות דחג השני ביום

וכדין" כדין "להוי – המעלות ב' וכשמצטרפים מדעתו"; אחד יום ד"הוסיף הענין מצד זו22– הרי –
.

חיבב טוב שם שהבעל הנ"ל, בסיפורו אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד לשון דיוק גם יובן הנ"ל פי על
את :השבועות דחג

היום להיותו אינה זה יום של חביבותו הרי אלאלכאורה, השבועות, שביעידחג יום להיותו –
היום שהוא המעלה ישנה שבו בסיון, היום או רבנן), (לדעת מתןֿתורה מתןֿתורה

יוסי). ר' (לדעת

בזה: הביאור אך

שביום הואהחידוש היום – מדאורייתא הוא ראשון יוםֿטוב הוא: הראשון היום לגבי יוםֿטוב של
אותו עשו שישראל אלא חול, של יום הוא עצמו מצד היום – מדרבנן הוא שני יוםֿטוב ואילו בעצם, קדוש

.23קודש

יוםֿטוב למעלה)וענין מלמטה העלאה בסיון: לשביעי בנוגע (כאמור הנ"ל מעלה בו .24יש

ועד בנגלה, גם התורה) דפנימיות הענינים כל (כמו משתקפת בסיון שביעי עם שני דיוםֿטוב השייכות
להלכה:
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טו.18) כד, משפטים
ב.19) ד, יומא
א.20) פז, שבת
ר'21) לדעת גם בסיון, בשביעי היתה ההר, אל משה עליית וגם

שם). (יומא יוסי
ד22) (כד, כדכד ושמתי ד"ה ראה פ' לקו"ת וראה א. עה, ב"ב
ואילך).
(23" ענינו ראשון יו"ט גם קודשבכללות (לא קודש"

(דמיקדשא שבת בין החילוק שזהו קודש, מחול עושין שבנ"י מעצמו),
(שהציווי התורה מן נצטוו ראשון יו"ט בפרטיות: אבל ליו"ט. וקיימא)

כח נתינת גם שני.הוא יו"ט משא"כ (
שניתנה24) דזה תצד), ר"ס (או"ח המג"א מ"ש ליישב יש ובזה

גליות. של שני יו"ט ענין לנו לרמוז בא לעומר נ"א ביום התורה
היו"ט? עיקר דשבועות השני יום יהי' דא"כ שם, בח"י עליו והקשה

מצד לומר: ויש ביום לינתן התורה היתה ראוי'
הי' זה יום וגם הנו"ן, שער המשכת הוא שאז לפי לעומר, החמישים

יום יוסי, ר' לדעת תוד"האז (ראה דמ"ת הזמן שהוא בסיון,

לפי הוא לעומר הנ"א ביום תורה שניתנה ומה א) ג, ע"ז הששי יום
מדעתו, א' יום משה שהוסיף  ראשון יו"ט ולכן ,

שהו"ע שני ויו"ט לעומר, הנ' ביום הוא מלמעלה המשכה שהו"ע
הנ"א. ביום הוא מלמטלמ"ע ההעלאה

מצד גם רבנן שלדעת הנ"א(ומה ביום מ"ת הי' ,
לפי לומר, יש – ראשון) דיו"ט הזמן החמישים, ביום (ולא לעומר

ביום הי' לעומר הנ"א יום דמ"תשלדעתם הזמן שהוא בסיון,
ועיין הנו"ן. שער המשכת מצד הוא היו"ט קביעות רק – (ובעיקר כנ"ל

ואילך)), 996 (ע' אמור פ' ח"ג לקו"ש המג"אבארוכה קושיית
במחה"ש ועיין רבנן, לדעת גם שם שמקשה (אף יוסי לר' אלא אינה

שני). יו"ט ענין לנו לרמוז שבא שפיר, מתרץ זה ועל שם),
נרמז דוקא השבועות בחג – המג"א שלפי – מה גם יובן ובזה
שני יו"ט ענין שכל אף אחרים, במועדים ולא גליות, של שני יו"ט
טפל שבזה היינו במועדות", לחלוק שלא "כדי אלא אינו דשבועות
כתב קמה סו"ס חאו"ח סופר חתם (ובשו"ת המועדות לשאר הוא
ענינם שני ויו"ט בסיון ששביעי לפי אלא – טפי") חיזוק דבעי "משום

מלמטלמ"ע. העלאה – אחד

     

המועדים. כל של שני מיוםֿטוב יותר חמור השבועות דחג שני יוםֿטוב

מירושלים הרחוקים שבמקומות מכיון דיומא": "ספיקא – ספק של ענין הוא שני יוםֿטוב המועדים, בכל
) ראשֿחודש ביתֿדין קבעו יום באיזה ידעו שנילא יוםֿטוב מספק נהגו לכן טוב), דיום הקביעות תלויה

ימים.

תלוי שאינו כך לעומר", החמישים "יום היא: קביעותו שהרי מעולם, ספק הי' לא השבועות בחג אבל
ידעו כבר השבועות חג ועד ניסן, חודש ראש בקביעות אלא סיון חודש ראש בקביעות יום באיזה

חודש ראש ביתֿדין במועדות"קבעו לחלוק שלא "כדי רק הוא השבועות בחג שני יוםֿטוב שישנו ומה ,25ניסן.
משום אלא ספק משום אינו השבועות דחג שני שיוםֿטוב וכיון המועדים. לשאר השבועות חג בין לחלק שלא

ודאי של כח בו יש במועדות", לחלוק "שלא חכמים .26תקנת

כיון ולכן, למעלה. מלמטה העלאה – אחד ענינם בסיון ושביעי דשבועות שני יוםֿטוב לזה: הפנימי והטעם
של תוקף ממשיך זה הרי דהמגיד), הטעמים ב' כנ"ל יוסי, לר' והן לרבנן (הן ודאי הוא בסיון ז' של שענינו

שני דיוםֿטוב בהענין גם ברובודאי הרי – הראיה פי על כשהיא ואפילו החשבון. פי על היא (כשהקביעות
שוה היא הקביעות הידוע27השנים פי על ובפרט כפי28, הקביעות אופן עם משווים היו הראיה עדי שבחקירת

החשבון). פי על להיות שצריכה

בשנת – הסתלקותו בענין גם התבטאה השבועות, דחג השני היום את טוב שם הבעל שחיבב החביבות
:29תק"כ

השבועות דחג הראשון ביום נסתלק טוב שם דין30הבעל פי ועל דחג31, שני ביום הוא הקבורה זמן אזי –
כידוע32השבועות טוב, שם הבעל בעיני חביב היה זה ענין והרי בסערה33, לעלות שבכחו אמר טוב שם שהבעל
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הי"ב.25) פ"ג החודש קידוש הל' רמב"ם
חג26) שבמוצאי מה לבאר יש ועפ"ז – שם. חת"ס שו"ת

גם הואהשבועות, טבוח שיום אף הדין, מעיקר להתענות אסור ,
הוא בחו"ל השבועות ואסרוֿחג תורה של עצרת שאחר ימיםיום

שבכדי אלא כנ"ל, דיומא ספיקא שייך אין בעצרת, (שהרי עצרת אחר
שאינו חג אסרו אבל בעצרת, גם שני יו"ט תיקנו במועדות לחלוק שלא

 שאין ומאחר לחלוק", "שלא בו שייך אין הדין) (מעיקר
(מעיקר מותר להיות צריך הי' טבוח, יום שאינו זה ביום ספק שום
הרי ודאי, ה"ה דחגה"ש שני שיו"ט שמכיון לפי – בו) להתענות הדין)
ב' יום (משיחת טבוח יום הוא שלאחריו ויום ממש, כעצרת הוא

ואילך)). 329 ע' חט"ז (תו"מ ואילך ס"ח תשט"ז דחה"ש
מיום שמתחילים התשלומין ימי שבעת לענין דומה ואי"ז

מיום ולא ולאדחגה"ש סיון* בי"ב הוא סיומם (שלכן דחגה"ש
ענינם אין התשלומין שימי לפי – ממש כעצרת שהוא אף בו), בי"ג

ימיםמתחילין עצמו בעצרת אם, כי ימיעצרת,
ודאי עצרת הוא דחגה"ש הראשון שיום מכיון ולכן, התשלומין**.
ספיקא משום אינו דחגה"ש שני שיו"ט מכיון (ואדרבה, ספק שום בלי
ספק ומטיל גורע אינו ממש, כעצרת הוא השני שיום זה הרי דיומא,

הוא התשלומין ימי שבעת התחלת הראשון), יוםביום משא"כ .
יום הוא ענינו ביו"ט,טבוח ההקרבה איסור מצד עצרת,

חו"ל, (לענין בו יש ודאי, הוא דחגה"ש שני שיו"ט מכיון ובמילא,
(דרבנן) ודאות בו) מקריבין והיו יו"ט הי' לא עצמו שבביהמ"ק אף

מלאכה, שלאחריובאיסור ויום הקרבה, איסור גם בזה נכלל
לו. טבוח יום דין

שמצינו27) וכמו פל"ד). ח"ג מו"נ (ראה תדבר הרוב על והתורה
)על דרז"ל (ראהמזו) תורה בו שניתנה יום דעצרת

וש"נ). .7 הערה 996 ע' ח"ג לקו"ש
פ"ב28) לר"ה תוי"ט וראה ה"ד. פ"ב החודש קידוש הל' רמב"ם

מ"ו.

ע'29) חכ"ו (תו"מ ס"ה דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ. .(24

"ביום30) הבעש"ט): הסתלקות (בענין נ"ע הזקן רבנו כמאמר
דחגה"ש הראשון ליום שכוונתו המאורות", (בטי"ת) נטלו הרביעי
חל להיות א"א דשבועות השני (ויום הרביעי ביום שחל תק"כ דשנת

מב. וע' לב ע' ח"א לקו"ד וראה הרביעי). ביום
להשהות31) דאסור ס"ב) סתקכ"ו או"ח אדה"ז (בשו"ע הדין

כיון לנדו"ד, שייך אין – גוי ע"י א') (ביו"ט מיד אותו ומקברין
"שיתעסקו ח"ק" ל"אנשי חגה"ש יום בבוקר ציווה שהבעש"ט
המת את ומשהין בסופו], הבעש"ט [שבחי כו'" אותם ולמד בקבורתו
סי"ח). שם אדה"ז שו"ע (ראה דבריו לקיים בשביל עכ"פ) הלילה, (עד
ב) במקום. גוי ביש רק שייך א) ס"ב): (סתקכ"ו הנ"ל דדין ולהעיר –
– תקכ"ו) ר"ס מג"א (ראה שנוי במחלוקת ג) לקברו. ביום כששהות

החולק. דעת הביא לא שאדה"ז אלא
וי"א32) וכיו"ב. ברשימות לע"ע, מצאתי, לא – בפועל שהי' איך

קבורתו. את איש ידע ולא בשיחותיו: פעם עד"ז אמר אדנ"ע אשר
השומעים (מרשימת תרצ"ט דחגה"ש ב' יום בשיחת והוא 

ביום הקבורה, הי' מתי אחד שאל וש"נ): .333 ע' תרצ"ט סה"ש –
אין געקלערט מען האט השאלה זו כי והשיב ואיך. ב' ביום או ָא'
אין ניטא איז עס אז געבליבן איז עס און . . . לאנג שוין ַָליובאוויטש
איש ידע ולא איז עס אאמו"ר, אמר הדיבור ובסוף קבלה. קיין דעם
געווארט האט מען אז סברא בדרך אמר הדברים ובתוך קבורתו. ַַָאת
להתאים א) וצ"ע: הרשימה. עכ"ל יו"ט. נאך ביז קבורה דער ָמיט
ואולי ב'. או א' ליום בנוגע רק שהספק לההתחלה, להתאים ב) להדין.

יו"ט נאך "ביז יו"טצ"ל לאחרי עד שהלינו אפ"ל [בדוחק ." ָ
שנז)]. ר"ס יו"ד (שו"ע עיירות" להשמיע או קרובים שיבואו "כדי

ושם33) .(46 ע' שלום תורת (בסה"ש תרס"ד כסלו י"ט שיחת
א'רנז) ע' (ח"ג תער"ב בששה"ק בהמשך גו'. דעפר העילוי נתבאר
ראה – הסערה ונחיצות (ענין השמימה. לעלות יכול שהי' מה נתבאר

                     
    



כה      

המועדים. כל של שני מיוםֿטוב יותר חמור השבועות דחג שני יוםֿטוב

מירושלים הרחוקים שבמקומות מכיון דיומא": "ספיקא – ספק של ענין הוא שני יוםֿטוב המועדים, בכל
) ראשֿחודש ביתֿדין קבעו יום באיזה ידעו שנילא יוםֿטוב מספק נהגו לכן טוב), דיום הקביעות תלויה

ימים.

תלוי שאינו כך לעומר", החמישים "יום היא: קביעותו שהרי מעולם, ספק הי' לא השבועות בחג אבל
ידעו כבר השבועות חג ועד ניסן, חודש ראש בקביעות אלא סיון חודש ראש בקביעות יום באיזה

חודש ראש ביתֿדין במועדות"קבעו לחלוק שלא "כדי רק הוא השבועות בחג שני יוםֿטוב שישנו ומה ,25ניסן.
משום אלא ספק משום אינו השבועות דחג שני שיוםֿטוב וכיון המועדים. לשאר השבועות חג בין לחלק שלא

ודאי של כח בו יש במועדות", לחלוק "שלא חכמים .26תקנת

כיון ולכן, למעלה. מלמטה העלאה – אחד ענינם בסיון ושביעי דשבועות שני יוםֿטוב לזה: הפנימי והטעם
של תוקף ממשיך זה הרי דהמגיד), הטעמים ב' כנ"ל יוסי, לר' והן לרבנן (הן ודאי הוא בסיון ז' של שענינו

שני דיוםֿטוב בהענין גם ברובודאי הרי – הראיה פי על כשהיא ואפילו החשבון. פי על היא (כשהקביעות
שוה היא הקביעות הידוע27השנים פי על ובפרט כפי28, הקביעות אופן עם משווים היו הראיה עדי שבחקירת

החשבון). פי על להיות שצריכה

בשנת – הסתלקותו בענין גם התבטאה השבועות, דחג השני היום את טוב שם הבעל שחיבב החביבות
:29תק"כ

השבועות דחג הראשון ביום נסתלק טוב שם דין30הבעל פי ועל דחג31, שני ביום הוא הקבורה זמן אזי –
כידוע32השבועות טוב, שם הבעל בעיני חביב היה זה ענין והרי בסערה33, לעלות שבכחו אמר טוב שם שהבעל
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הי"ב.25) פ"ג החודש קידוש הל' רמב"ם
חג26) שבמוצאי מה לבאר יש ועפ"ז – שם. חת"ס שו"ת

גם הואהשבועות, טבוח שיום אף הדין, מעיקר להתענות אסור ,
הוא בחו"ל השבועות ואסרוֿחג תורה של עצרת שאחר ימיםיום

שבכדי אלא כנ"ל, דיומא ספיקא שייך אין בעצרת, (שהרי עצרת אחר
שאינו חג אסרו אבל בעצרת, גם שני יו"ט תיקנו במועדות לחלוק שלא

 שאין ומאחר לחלוק", "שלא בו שייך אין הדין) (מעיקר
(מעיקר מותר להיות צריך הי' טבוח, יום שאינו זה ביום ספק שום
הרי ודאי, ה"ה דחגה"ש שני שיו"ט שמכיון לפי – בו) להתענות הדין)
ב' יום (משיחת טבוח יום הוא שלאחריו ויום ממש, כעצרת הוא

ואילך)). 329 ע' חט"ז (תו"מ ואילך ס"ח תשט"ז דחה"ש
מיום שמתחילים התשלומין ימי שבעת לענין דומה ואי"ז

מיום ולא ולאדחגה"ש סיון* בי"ב הוא סיומם (שלכן דחגה"ש
ענינם אין התשלומין שימי לפי – ממש כעצרת שהוא אף בו), בי"ג

ימיםמתחילין עצמו בעצרת אם, כי ימיעצרת,
ודאי עצרת הוא דחגה"ש הראשון שיום מכיון ולכן, התשלומין**.
ספיקא משום אינו דחגה"ש שני שיו"ט מכיון (ואדרבה, ספק שום בלי
ספק ומטיל גורע אינו ממש, כעצרת הוא השני שיום זה הרי דיומא,

הוא התשלומין ימי שבעת התחלת הראשון), יוםביום משא"כ .
יום הוא ענינו ביו"ט,טבוח ההקרבה איסור מצד עצרת,

חו"ל, (לענין בו יש ודאי, הוא דחגה"ש שני שיו"ט מכיון ובמילא,
(דרבנן) ודאות בו) מקריבין והיו יו"ט הי' לא עצמו שבביהמ"ק אף

מלאכה, שלאחריובאיסור ויום הקרבה, איסור גם בזה נכלל
לו. טבוח יום דין

שמצינו27) וכמו פל"ד). ח"ג מו"נ (ראה תדבר הרוב על והתורה
)על דרז"ל (ראהמזו) תורה בו שניתנה יום דעצרת

וש"נ). .7 הערה 996 ע' ח"ג לקו"ש
פ"ב28) לר"ה תוי"ט וראה ה"ד. פ"ב החודש קידוש הל' רמב"ם

מ"ו.

ע'29) חכ"ו (תו"מ ס"ה דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ. .(24

"ביום30) הבעש"ט): הסתלקות (בענין נ"ע הזקן רבנו כמאמר
דחגה"ש הראשון ליום שכוונתו המאורות", (בטי"ת) נטלו הרביעי
חל להיות א"א דשבועות השני (ויום הרביעי ביום שחל תק"כ דשנת

מב. וע' לב ע' ח"א לקו"ד וראה הרביעי). ביום
להשהות31) דאסור ס"ב) סתקכ"ו או"ח אדה"ז (בשו"ע הדין

כיון לנדו"ד, שייך אין – גוי ע"י א') (ביו"ט מיד אותו ומקברין
"שיתעסקו ח"ק" ל"אנשי חגה"ש יום בבוקר ציווה שהבעש"ט
המת את ומשהין בסופו], הבעש"ט [שבחי כו'" אותם ולמד בקבורתו
סי"ח). שם אדה"ז שו"ע (ראה דבריו לקיים בשביל עכ"פ) הלילה, (עד
ב) במקום. גוי ביש רק שייך א) ס"ב): (סתקכ"ו הנ"ל דדין ולהעיר –
– תקכ"ו) ר"ס מג"א (ראה שנוי במחלוקת ג) לקברו. ביום כששהות

החולק. דעת הביא לא שאדה"ז אלא
וי"א32) וכיו"ב. ברשימות לע"ע, מצאתי, לא – בפועל שהי' איך

קבורתו. את איש ידע ולא בשיחותיו: פעם עד"ז אמר אדנ"ע אשר
השומעים (מרשימת תרצ"ט דחגה"ש ב' יום בשיחת והוא 

ביום הקבורה, הי' מתי אחד שאל וש"נ): .333 ע' תרצ"ט סה"ש –
אין געקלערט מען האט השאלה זו כי והשיב ואיך. ב' ביום או ָא'
אין ניטא איז עס אז געבליבן איז עס און . . . לאנג שוין ַָליובאוויטש
איש ידע ולא איז עס אאמו"ר, אמר הדיבור ובסוף קבלה. קיין דעם
געווארט האט מען אז סברא בדרך אמר הדברים ובתוך קבורתו. ַַָאת
להתאים א) וצ"ע: הרשימה. עכ"ל יו"ט. נאך ביז קבורה דער ָמיט
ואולי ב'. או א' ליום בנוגע רק שהספק לההתחלה, להתאים ב) להדין.

יו"ט נאך "ביז יו"טצ"ל לאחרי עד שהלינו אפ"ל [בדוחק ." ָ
שנז)]. ר"ס יו"ד (שו"ע עיירות" להשמיע או קרובים שיבואו "כדי

ושם33) .(46 ע' שלום תורת (בסה"ש תרס"ד כסלו י"ט שיחת
א'רנז) ע' (ח"ג תער"ב בששה"ק בהמשך גו'. דעפר העילוי נתבאר
ראה – הסערה ונחיצות (ענין השמימה. לעלות יכול שהי' מה נתבאר

                     
    



כו     

אליה כמו תשוב"34השמימה עפר ואל אתה עפר ד"כי הענין את ("דורכגיין") לעבור שרצונו אלא ,35.

עפר ד"ואל עלהמעלה "היא גם – –בסערה הסתלקות השבועות: דחג שני יום מעלת בדוגמת
שוב. – תשוב" עפר "ואל עליה, היא הרי

פעם דובר עצמיותו:36כבר את מסר טוב שם הבעל שבתורת
– הגשמי זיכוך למעלה, מלמטה העלאה שענינה החסידות, תורת את לגלות היה טוב שם הבעל של ענינו

עמו"37"עזוב .38תעזוב

כנ"ל. הגשמיות, זיכוך שמעלתו השבועות, דחג השני היום את ביחוד טוב שם הבעל חיבב ולכן

***

מבואר – (כנ"ל) השבועות דחג החביבות עיקר היא שבזה – למעלה מלמטה העליה לענין בנוגע
צריך39בחסידות אין לבקעה מהר לירד כדי כן שאין (מה מיוחד כח זה על שצריך להר, מבקעה מעליה המשל

מיוחד). כח
טוב שם הבעל שפירש מה הפסוק40וזהו א41על פאר פילן ניט זיך זאל מען – זקנה" לעת תשליכני ַַָ"אל

כו'. הכח ענין ישנו שבצעיר לפי והיינו, ַאלטן.

במדרש שמצינו מה כן גם עורבים42וזהו ("בנינו הבנים של הערבות ידי על היה לישראל התורה שנתינת
הנערות. שבענין המעלה מצד שזהו אותנו"),

שחוקר גדול כן שאין מה ומוריו, הוריו בדברי פשוטה באמונה שמאמין קטן בן כמו הוא הנערות ומעלת
כו'. בשכלו

לנשמע נעשה הקדמת ענין שזהו – תורה במתן להיות הוצרך זה עול.43וענין וקבלת פשוטה אמונה היינו ,

– השתוות של באופן הם הענינים שכל מובן הרי עול, וקבלת אמונה הוא התורה לקבלת שהיסוד ומכיון
הפסוק על הריב"ש) צוואת ספר (בתחלת טוב שם הבעל הענינים"שוית44כפירוש שכל תמיד", לנגדי הוי' י

כו'. אמונה מצד כן שאין מה להשני, אחד ענין בין הפרש יש הרי השכל, מצד כי, – בהשתוות להיות צריכים
אלקיך" הוי' "אנכי מהדיבור – הדברות עשרת כל ישראל קבלו הדיבור45ולכן עד ביותר, נעלה ענין שהוא ,

גו'" תחמוד –46"לא ביותר פשוט ענין שהוא ,.

***

,"אני "מודה אמירת קודם גם הוא זה שענין תמיד", לנגדי הוי' "שויתי הוא ערוך השולחן התחלת
בשולחן איתא גיסא, לאידך אמנם, האדם. בעבודת תחתונה מדריגה שזוהי מובן ומזה ערוך. בשולחן כמבואר
שזוהי מובן שמזה האלקים", לפני הולכים אשר הצדיקים ובמעלות בתורה גדול כלל "הוא זה שענין שם, ערוך
הענין ישנו וכן (כנ"ל). הריב"ש בצוואת המבואר ד"שויתי" הענין ישנו כן וכמו בעבודה. נעלית מדריגה

עשרה שמונה בתפלת להיות שצריך ד"שויתי".47ד"שויתי" בהענין מדריגות כמה שישנם ונמצא, .
ותנאי גדר הוא אלא האדם, בגדר ענין אינו עשרה שמונה בתפלת להיות שצריך ד"שויתי" הענין והנה,

וכו' הלבושים הזמן, המקום, וכמו לתפלה, תנאים כמה שישנם עשרה, שמונה התנאים48בתפלת ואחד ,
ד"שויתי". הענין גם הוא שבתפלה
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– (225 ע' ח"ב תו"מ .515 ע' ח"ב לקו"ש וראה א. קצז, זח"ב
שנצטער לסופו) (קרוב הבעש"ט בשבחי המסופר סותר כ"ז ולכאורה

ע"ז. הבעש"ט
יא.34) א, ב, מלכיםֿב
יט.35) ג, בראשית
ואילך.36) 305 ע' חכ"ז תו"מ .1209 ע' ח"ד לקו"ש ראה
ה.37) כג, משפטים
וש"נ38) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

כג)). (ע' שבט כח יום" ב"היום (נעתק
וש"נ.39) .108 ע' ח"ג תו"מ ראה

תשנ"ט)40) (הוצאת כש"ט ואילך. שפב ס"ע בשלח אוה"ת ראה
ואילך. סס"ז נח פ' עה"ת בעש"ט ס' וש"נ. סס"ו. בהוספות

ט.41) עא, תהלים
(א).42) ד פ"א, שהש"ר
א.43) פח, שבת
ח.44) טז, תהלים
ב.45) כ, יתרו
יד.46) שם,
א.47) כב, סנהדרין
ואילך.48) ספ"ט או"ח שו"ע

     

שגם הדבר פשוט שהרי היום, כל בעבודת תנאי אינו היום בכל להיות שצריך ד"שויתי" הענין כלומר:
מצוה זה שאין אלא חובתו, ידי יצא ד"שויתי", הענין בלי וכו', תפילין הנחת הברכות, באמירת עבודתו כשעובד
כן שאין מה היום; לעבודת ולא להאדם השייך ענין שהוא לפי חובתו, ידי יצא מקום מכל אבל המובחר, מן

הרמב"ם פסק ולכן בתפלה, תנאי הוא עשרה שבשמונה ד"שויתי" ד"שויתי"49הענין הכוונה בלי התפלל שאם
תפלה. חובת ידי יצא לא

אני. מודה אמירת טרם א) ענינים: ג' הם עצמו, להאדם הנוגעים שב"שויתי" שהענינים נמצא, זה פי ועל
הר בצוואת המבואר ג) האלקים. לפני ההולכים הצדיקים מעלת יב"ש.ב)

בתניא המבואר פי על יובן בכללות למחשבה50והענין בנוגע היא הבינונים שעבודת ובינונים, צדיקים בענין
גם ששינה היא הצדיק עבודת כן שאין מה בתחילה, שהיו כמו נשארו הפנימיים כחותיו אבל ומעשה, דיבור

הפנימיים. כחותיו את

שבפועל ומעשה, דיבור במחשבה לפועל בנוגע הוא הא' ענין שב"שויתי": הראשונים אופנים ב' ענין וזהו
היינו הצדיקים, מעלת הוא הב' וענין שבפועל. "שויתי" ענין שהוא וכו', אני מודה ואומר משנתו קם הוא
עבודת וכמו באלקות, רק הוא שלו והתענוג הרצון כל כי, בהשתוות, שיהיו הפנימיים כחותיו על גם שפועל

תרס"ו בהמשך כמבואר שלו, התענוג הוא האדון של שהתענוג נאמן .51העבד

אבל לפועל), בנוגע רק (ולא פנימיים לכחות בנוגע כן גם הוא הריב"ש, בצוואת המבואר הג' ענין אמנם
ישראל. כל עבור – טוב שם הבעל הוראות כל כמו – אלא דוקא, הצדיקים ממדריגת זה אין

הדברים: וביאור

ורגע רגע בכל בראשית מעשה תמיד יום בכל מחדש שהקב"ה איך מתבונן יהודי אצלו52כאשר ונתאמת ,
במילא אזי האלקי, הכח ידי על המוחלט ואפס מאין ורגע רגע בכל מתהווים שלו והתענוג הרצון שכח איך
הרי האלקי, מהכח מתהוה שלו הרצון כח אשר בנפשו שמרגיש דמאחר האלקות, שהיפך אחר בענין ירצה לא

כו'. הפכי בענין ירצה לא בודאי

שום לו שאין עד שלו הכחות את שינה שבאמת הוא צדיק מדריגת כי, כלל, צדיק מדריגת אינו זה וענין
ומצב מעמד אודות מדובר כאן כן שאין מה לרבו; לגמרי ונתון שמסור נאמן העבד וכמו כלל, לעצמו מציאות
ההתבוננות שמצד אלא ושלום, חס ההיפך גם לרצות יכול כחותיו עצם ומצד לעצמו, מציאות הוא שבעצם
אצלו וכשיופסק להתבוננות, צריך רגע בכל ולכן כנ"ל, כו' דבר בשום ירצה לא מאין, שנתהווה איך שמרגיש

בתקפו. אצלו שהרע מאחר בההיפך, שירצה אפשר זה הרגש

ידי שעל בראשית, מעשה תמיד יום בכל שמחדש איך להתבונן ישראל, לכל החסידות תורת הוראת וזוהי
בהשתוות. – פנים כל על שעה לפי – הפנימיים כחותיו גם אצלו ויהיו דבר, בשום ירצה לא זה

***

וגם כו', במחלוקת רוצה אינו כי להתגלות, רוצה שאינו הטעם בעלֿשם אדם לר' כותב טוב שם הבעל
הבורא, רצון הוא כן הרי לו, כתב אדם ור' הידוע. רבו עם תורה כשלומד בהתבודדות בהיותו לו חסר מה

לי' איכפת מה שהכל53ובמילא ההשתוות, ענין את טוב שם הבעל אצל אדם ר' פעל זה שבמכתבו והיינו, .
העליונה. הכוונה את להשלים אם כי דבר, שום לו נוגע יהיה ולא אצלו, בהשואה יהיה

שחביריו אם, כי וכפייה, עול קבלת בדרך היה לא טוב שם הבעל שהתגלות מוכח המכתבים סגנון ומתוך
ההתגלות ידי שעל ובפרט הבדידות, מעלת שגדלה הגם כי, להתגלות, שירצה אצלו פעלו הנסתרים הצדיקים
אצלו ההשתוות שענין והיינו רצונו. כן נעשה הרי הבורא, רצון שזהו בשמעו מקום, מכל כו', למחלוקת יצטרך

העליון. רצון כפי רצונו שנעשה והתענוג, הרצון בכח גם היה
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כז      

שגם הדבר פשוט שהרי היום, כל בעבודת תנאי אינו היום בכל להיות שצריך ד"שויתי" הענין כלומר:
מצוה זה שאין אלא חובתו, ידי יצא ד"שויתי", הענין בלי וכו', תפילין הנחת הברכות, באמירת עבודתו כשעובד
כן שאין מה היום; לעבודת ולא להאדם השייך ענין שהוא לפי חובתו, ידי יצא מקום מכל אבל המובחר, מן

הרמב"ם פסק ולכן בתפלה, תנאי הוא עשרה שבשמונה ד"שויתי" ד"שויתי"49הענין הכוונה בלי התפלל שאם
תפלה. חובת ידי יצא לא

אני. מודה אמירת טרם א) ענינים: ג' הם עצמו, להאדם הנוגעים שב"שויתי" שהענינים נמצא, זה פי ועל
הר בצוואת המבואר ג) האלקים. לפני ההולכים הצדיקים מעלת יב"ש.ב)

בתניא המבואר פי על יובן בכללות למחשבה50והענין בנוגע היא הבינונים שעבודת ובינונים, צדיקים בענין
גם ששינה היא הצדיק עבודת כן שאין מה בתחילה, שהיו כמו נשארו הפנימיים כחותיו אבל ומעשה, דיבור

הפנימיים. כחותיו את

שבפועל ומעשה, דיבור במחשבה לפועל בנוגע הוא הא' ענין שב"שויתי": הראשונים אופנים ב' ענין וזהו
היינו הצדיקים, מעלת הוא הב' וענין שבפועל. "שויתי" ענין שהוא וכו', אני מודה ואומר משנתו קם הוא
עבודת וכמו באלקות, רק הוא שלו והתענוג הרצון כל כי, בהשתוות, שיהיו הפנימיים כחותיו על גם שפועל

תרס"ו בהמשך כמבואר שלו, התענוג הוא האדון של שהתענוג נאמן .51העבד

אבל לפועל), בנוגע רק (ולא פנימיים לכחות בנוגע כן גם הוא הריב"ש, בצוואת המבואר הג' ענין אמנם
ישראל. כל עבור – טוב שם הבעל הוראות כל כמו – אלא דוקא, הצדיקים ממדריגת זה אין

הדברים: וביאור

ורגע רגע בכל בראשית מעשה תמיד יום בכל מחדש שהקב"ה איך מתבונן יהודי אצלו52כאשר ונתאמת ,
במילא אזי האלקי, הכח ידי על המוחלט ואפס מאין ורגע רגע בכל מתהווים שלו והתענוג הרצון שכח איך
הרי האלקי, מהכח מתהוה שלו הרצון כח אשר בנפשו שמרגיש דמאחר האלקות, שהיפך אחר בענין ירצה לא

כו'. הפכי בענין ירצה לא בודאי

שום לו שאין עד שלו הכחות את שינה שבאמת הוא צדיק מדריגת כי, כלל, צדיק מדריגת אינו זה וענין
ומצב מעמד אודות מדובר כאן כן שאין מה לרבו; לגמרי ונתון שמסור נאמן העבד וכמו כלל, לעצמו מציאות
ההתבוננות שמצד אלא ושלום, חס ההיפך גם לרצות יכול כחותיו עצם ומצד לעצמו, מציאות הוא שבעצם
אצלו וכשיופסק להתבוננות, צריך רגע בכל ולכן כנ"ל, כו' דבר בשום ירצה לא מאין, שנתהווה איך שמרגיש

בתקפו. אצלו שהרע מאחר בההיפך, שירצה אפשר זה הרגש

ידי שעל בראשית, מעשה תמיד יום בכל שמחדש איך להתבונן ישראל, לכל החסידות תורת הוראת וזוהי
בהשתוות. – פנים כל על שעה לפי – הפנימיים כחותיו גם אצלו ויהיו דבר, בשום ירצה לא זה

***

וגם כו', במחלוקת רוצה אינו כי להתגלות, רוצה שאינו הטעם בעלֿשם אדם לר' כותב טוב שם הבעל
הבורא, רצון הוא כן הרי לו, כתב אדם ור' הידוע. רבו עם תורה כשלומד בהתבודדות בהיותו לו חסר מה

לי' איכפת מה שהכל53ובמילא ההשתוות, ענין את טוב שם הבעל אצל אדם ר' פעל זה שבמכתבו והיינו, .
העליונה. הכוונה את להשלים אם כי דבר, שום לו נוגע יהיה ולא אצלו, בהשואה יהיה

שחביריו אם, כי וכפייה, עול קבלת בדרך היה לא טוב שם הבעל שהתגלות מוכח המכתבים סגנון ומתוך
ההתגלות ידי שעל ובפרט הבדידות, מעלת שגדלה הגם כי, להתגלות, שירצה אצלו פעלו הנסתרים הצדיקים
אצלו ההשתוות שענין והיינו רצונו. כן נעשה הרי הבורא, רצון שזהו בשמעו מקום, מכל כו', למחלוקת יצטרך

העליון. רצון כפי רצונו שנעשה והתענוג, הרצון בכח גם היה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

הערה49) 118 ע' חכ"ב לקו"ש וראה הט"וֿז. פ"ד תפלה הל'
.36

ואילך.50) פ"י

ואילך.51) שי ע'
בתחלתו.52) והאמונה היחוד שער תניא
כא.53) ע' ח"א "התמים" ראה



כח     

פנימיות מעיינות הפצת לענין בנוגע – פנים כל על לפועל בנוגע ההשתוות בענין אלינו מזה וההוראה
מיני בכל להשתדל אם כי השלום, לענין בנוגע חשבונות לא אפילו חשבונות, שום לעשות שאין התורה,

הבורא. רצון שזהו מכיון המעיינות, בהפצת השתדלות

***

האמצעי אדמו"ר לכ"ק היחוד כללית54בשער שהתבוננות כיון דוקא, פרטית התבוננות מעלת מבואר
כך. כל לפועל נוגע אינו

הוא: שדובר מה מכל הסךֿהכל – דידן ובנדון

לפי איש איש התורה, בפנימיות ובין דתורה בגליא בין לתורה, עתים קביעות להיות צריך ויום יום בכל
תורה. תלמוד בהלכות המבואר פי על ערכו,

אחד בפרק גם ליפטר שיכולים כאלו ישנם ערוך שולחן פי שעל –שהגם עסק לבעלי בנוגע בזה להוסיף ויש
ערבית אחד ופרק דין55שחרית פי שעל והיינו בהדין, לטעות לפעמים אפשר השוחד שמצד זאת לבד הנה ,

התורה ענין עצם מצד הרי כדבריו, הוא האמת אם גם הנה עצמו, את שמטעה אלא יותר ללמוד הוא מחוייב
כלל. הגבלות בלי תורה ללמוד יש אלא וחשבונות, מדידות שום להיות צריכים לא

***

.שבויים פדיון עבור מעות לקבץ היתה טוב שם הבעל של בנסיעותיו המטרות שאחת ב) (סעיף לעיל נזכר
ברוחניות: שבויים דפדיון הענין ביאור ובהקדם

לעיל כמוזכר – הקדושה ניצוצות ישנם הגשמיים הדברים שבכל הפסוק56ידוע על טוב שם הבעל 57תורת

נמצאים שלפעמים אלא כו'. אלקי ניצוץ ה', דבר ישנו שבעולם דבר שבכל בשמים", נצב דברך הוי' "לעולם
ניצוצות את ולפדות להציל – שבויים דפדיון הענין להיות צריך ולכן בגלות, גם ולפעמים בהעלם, אלה ניצוצות

הקדושה.

פודים זה ידי שעל ערוך, השולחן פי על ההנהגה באופן ועבודתינו מעשינו כללות ידי על נעשה זה וענין
המושל נעשה – האלקי הניצוץ – שהוא בעולם, ובחלקו הבהמית ונפש בגוף בגלות הנמצא האלקי הניצוץ את

בתוכו. שנמצא הדבר על ושולט

בגמרא שמצינו מה גם קשורה58וזהו שבויים לפדיון שההליכה נהרא, גינאי עם יאיר בן פנחס דרבי בעובדא
סוף" ים כקריעת כו' "קשה הלשון נאמר זה (שעל סוף ים קריעת בדוגמת שהוא ענין פדיית59עם ידי על כי, – (

הטבע. על ושליט הבית בעל הוא נעשה האלקי הניצוץ

שנמצא האלקי הניצוץ את לפדות שצריכים כיון להיותאמנם, צריכה שבויים לפדיון הגישה לכן, ,
 .

ואם גדול, מופת" "בעל שהיה אף שבויים, פדיון עבור מעות לקבץ נוסע היה טוב שם שהבעל הטעם וזהו
שנסעו זה שלאחרי נשיאינו רבותינו אצל מצינו זה דרך ועל אחרת, בדרך שבויים פדיון לפעול יכול היה כן

ברוחניות שבויים פדיון בשביל של60בעצמם הסדר פי על להעשות צריך זה שענין כיון –.

לעניננו: ובנוגע

מאתיים של סכום יתן אחד שכל ונכון ראוי טוב, שם הבעל של להסתלקותֿהילולא המאתיים בשנת בעמדנו
עבודה בפרט, התורה ופנימיות בכלל התורה הפצת ידי על הקדושה ניצוצות פדיית של העבודה בשביל דולר

בזה. וכיוצא ומשפיעים, מדריכים שילוח הדפסה, לצורך כספיות, הוצאות עם הכרוכה
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כפשוטו קבע" ש"תורתם שכיון אלא הישיבה, לתלמידי גם שייך זה מסכום61ענין עשירי חלק רק יתנו ,
לעיל שנתבאר (כמו בנפש קביעות של באופן רק הוא קבע" ד"תורתם הענין שאצלם בעליֿבתים, אבל הנ"ל.

גם62בהמאמר כולל ורהיטים, דירה – כלים" "ריבוי של הענין יש שאצלם גם ומה בזמן, כפשוטו ולא ,(
החלון על ו"סמרטוט" הרצפה על ידוע63"סמרטוט" והרי וכו', רדיו מיעוט64, נעשה הכלים ריבוי שמצד

בשלימותו. הנ"ל הסכום כל את יתנו אזי – האורות...
ומחומרי שמאי בית שמקולי ענינים שישנם הטעם שזהו התכללות, של ענין ישנו שבקדושה כיון אמנם,

הלל בעניננו:65בית גם הוא כן הנה –

בביתֿמלון נמצאים אלא משלהם, דירה להם שאין היינו, דירה, של לענין בנוגע שמקילים כאלה ישנם
הנ"ל. מסכום עשירי חלק רק וליתן להקל יכולים המוכן, מן צרכיהם ומקבלים

ישנים שאינם הבעליֿבתים, כדרך הם מתנהגים שבלב העקמומית שמצד כאלה בחורים ישנם גיסא, ולאידך
כדי החייט אל בעצמם הולכים חליפה קונים וכאשר לעצמם, חדר שוכרים אלא הישיבה, של הלינה בחדרי
העניבה צבע על ומקפידים מרובעות... או עגולות ("ּפינטעלאך") צורות בה יש אם הסחורה, צורת את 66לבחון ַ

הנה – העולם בהנהגות יפגמו זו הנהגה שבהעדר שחוששים כיון בזה, וכיוצא הגרביים... לצבע בהתאם שיהיה
מאתיים. של סכום ליתן שצריכים בעליֿבתים בכלל הם גם

העליונה. על ידי – בהנ"ל ספיקות לו שיש ומי

אם (ב) הבית, בני עבור גם ליתן צריך אם (א) שאלות: שתי זהֿעתה עוררו ואמר:) הוסיף כך (ואחר
השאלות כל על וגם אלה, שאלות על והמענה אתר. על עתה נמצאים שאינם לאלו בנוגע גם אמורים הדברים

לחומרא דאורייתא וספיקא דאורייתא, מצוה היא שצדקה – בזה .67שיתעוררו
שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

סיון, י"ב עד ויתנוהו הנ"ל, סכום ליתן לבב וטוב שמחה מתוך ויחליטו שמח, וניגון "לחיים", עתה יאמרו
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו – יתן והקב"ה השבועות, דחג התשלומין ימי פעמים68סיום כמה –

ככה.

השבועות דחג מההתוועדות מה"שיריים" ומשקה חלה להם ינתן הנ"ל, סכום שיתנו שאלו אמר, כך ואחר
טוב. שם הבעל של ההילולא יום

•
       

מוגה בלתי

סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד למעזריטש,1. נסע הזקן שרבינו הראשונות הפעמים שלאחרי ,
הרדיפות גודל ומובן בעירו, לו שהיה כבוד של מהמינוי חמיו את הורידו אזי החסידים, לעדת שייכותו ונודעה

כו'. הזקן לרבינו שהיו
מאגערער ("א כחוש מנין אמנם זה היה אליו. מקושרים שהיו "מנין" הזקן לרבינו היה אז כבר כן, פי על ַָואף
פשוטים, אנשים גם ביניהם שהיו היינו, – אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד בסיפור הלשון הוא כן – מנין")
השנים מאותם מתיירא שאינו הזקן, רבינו אמר שלימה, עדה משלו, מנין לו היה שכבר כיון כן, פי על אף אבל

אדמו"ר). וחמי מורי קדושת כבוד פירש לא – השנים אותם הם (מי
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כט       

כפשוטו קבע" ש"תורתם שכיון אלא הישיבה, לתלמידי גם שייך זה מסכום61ענין עשירי חלק רק יתנו ,
לעיל שנתבאר (כמו בנפש קביעות של באופן רק הוא קבע" ד"תורתם הענין שאצלם בעליֿבתים, אבל הנ"ל.

גם62בהמאמר כולל ורהיטים, דירה – כלים" "ריבוי של הענין יש שאצלם גם ומה בזמן, כפשוטו ולא ,(
החלון על ו"סמרטוט" הרצפה על ידוע63"סמרטוט" והרי וכו', רדיו מיעוט64, נעשה הכלים ריבוי שמצד

בשלימותו. הנ"ל הסכום כל את יתנו אזי – האורות...
ומחומרי שמאי בית שמקולי ענינים שישנם הטעם שזהו התכללות, של ענין ישנו שבקדושה כיון אמנם,

הלל בעניננו:65בית גם הוא כן הנה –

בביתֿמלון נמצאים אלא משלהם, דירה להם שאין היינו, דירה, של לענין בנוגע שמקילים כאלה ישנם
הנ"ל. מסכום עשירי חלק רק וליתן להקל יכולים המוכן, מן צרכיהם ומקבלים

ישנים שאינם הבעליֿבתים, כדרך הם מתנהגים שבלב העקמומית שמצד כאלה בחורים ישנם גיסא, ולאידך
כדי החייט אל בעצמם הולכים חליפה קונים וכאשר לעצמם, חדר שוכרים אלא הישיבה, של הלינה בחדרי
העניבה צבע על ומקפידים מרובעות... או עגולות ("ּפינטעלאך") צורות בה יש אם הסחורה, צורת את 66לבחון ַ

הנה – העולם בהנהגות יפגמו זו הנהגה שבהעדר שחוששים כיון בזה, וכיוצא הגרביים... לצבע בהתאם שיהיה
מאתיים. של סכום ליתן שצריכים בעליֿבתים בכלל הם גם

העליונה. על ידי – בהנ"ל ספיקות לו שיש ומי

אם (ב) הבית, בני עבור גם ליתן צריך אם (א) שאלות: שתי זהֿעתה עוררו ואמר:) הוסיף כך (ואחר
השאלות כל על וגם אלה, שאלות על והמענה אתר. על עתה נמצאים שאינם לאלו בנוגע גם אמורים הדברים

לחומרא דאורייתא וספיקא דאורייתא, מצוה היא שצדקה – בזה .67שיתעוררו
שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

סיון, י"ב עד ויתנוהו הנ"ל, סכום ליתן לבב וטוב שמחה מתוך ויחליטו שמח, וניגון "לחיים", עתה יאמרו
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו – יתן והקב"ה השבועות, דחג התשלומין ימי פעמים68סיום כמה –

ככה.

השבועות דחג מההתוועדות מה"שיריים" ומשקה חלה להם ינתן הנ"ל, סכום שיתנו שאלו אמר, כך ואחר
טוב. שם הבעל של ההילולא יום

•
       

מוגה בלתי

סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד למעזריטש,1. נסע הזקן שרבינו הראשונות הפעמים שלאחרי ,
הרדיפות גודל ומובן בעירו, לו שהיה כבוד של מהמינוי חמיו את הורידו אזי החסידים, לעדת שייכותו ונודעה

כו'. הזקן לרבינו שהיו
מאגערער ("א כחוש מנין אמנם זה היה אליו. מקושרים שהיו "מנין" הזקן לרבינו היה אז כבר כן, פי על ַָואף
פשוטים, אנשים גם ביניהם שהיו היינו, – אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד בסיפור הלשון הוא כן – מנין")
השנים מאותם מתיירא שאינו הזקן, רבינו אמר שלימה, עדה משלו, מנין לו היה שכבר כיון כן, פי על אף אבל
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ל      

שהיה פרנסתו שם על – מאכער") ("לעקאך העוגות אופה שלמה ר' בשם שנקרא יהודי היה המנין אנשי ַַבין
מצוה, סעודות עבור עוגות מאפיית מתפרנס

בזמ שהרי –– מצוה בסעודת אם כי סתם, "לעקאך" שיאכלו שייך היה לא ההם ַנים

לכבוד מצוה לסעודות להזמינם נוהגים שהיו שבעיר, החכמים תלמידי כל עם בהיכרות בא זה ידי ועל
והמוזמנים. המזמינים

הגבלה, ימי בשלשת תלמידיו עם הזקן רבינו התוועד – המגיד בחיי עוד – תקל"א שבשנת שלמה, ר' וסיפר
לעולם" יאמינו בך "וגם הגבלה: ימי בשלשת רבינו למשה הקב"ה שאמר מה אודות דיבר הדברים –2ובין

סיני, הר למעמד ישראל בני את להביא תפקידו מילוי (שבגלל שוחד של ענין כמו נראה זה הרי דלכאורה
לעולם"), יאמינו בך "וגם הקב"ה מבטיחו

ואף בספק, הנבואה להם שהיתה אנשים בישראל ש"היו עזרא האבן פירוש את בדבריו הביא הזקן רבינו
שכתוב פי יאמינו,3על בך וגם . . טעם וזה . . ישראל כל ולא ישראל, וירא אמר שם עבדו, ובמשה בה' ויאמינו

עזרא, האבן דברי את שדוחה הרמב"ן דברי את גם והביא הנבואה". ענין אצלם יתאמת מעתה כי נביאי, שאתה
האבן דעת את הצדיק הזקן רבינו אך אחר. באופן מפרש ולכן בנבואה", יסתפקו לא אברהם ש"זרע ִבאמרו,
הספק אלא הנבואה, בענין האמינו כולם הנבואה; ענין בעצם האמונה על היו לא שהספיקות פירש, אבל עזרא,

אם היתההיה זה ועל דער". איז דער "אויב אדמו"ר: וחמי מורי קדושת כבוד ובלשון הנביא, אכן הוא
לעולם". יאמינו בך "וגם ההבטחה

הרבי זה ובדור טוב, שם הבעל היה שהרבי לידע, צריך אך "רבי", שישנו מאמינים כולם הזקן: רבינו וסיים
המגיד. הוא

:אלינו ובנוגע .
בזהר כדאיתא4איתא הענינים), (ככל נגלה פי על גם הוא וכן ודרא". דרא בכל דמשה ש"אתפשטותא

המאמינים5במדרש ישראל בני כל אצל פשוט דבר כן, ואם כמשה". . . כיעקב . . כאברהם בו שאין דור "אין
ווער"). איז ("ווער הוא מי – היא השאלה אבל האמת. הוא שכן חז"ל בדברי

וכו', הזקן אדמו"ר המגיד, זה ולאחרי טוב, שם הבעל זה היה טוב שם הבעל של שבדורו לידע צריך ובכן:
הוא הרבי – זה בדורנו אדמו"ר.ועד וחמי מורי קדושת כבוד

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד כדברי – אז כבר בפשטות הדברים נאמרו אם וחומר: וקל שכן ובמכל
שלום דרישת לכם "הנה זאת: כשסיפר    .'כו הפשוט דבר בודאי זה הרי עכשיו הנה – "

"קורא ה"קול את פירסם אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד כאשר לאלתר6. לתשובה "לאלתר בנוגע
ש"הוא והוסיפו קורא", ה"קול את חסידים הפיצו – הוא"...7לגאולה"

את לפרסם לחסידים מניחים כיצד היתכן, באמרו, פולין, מאדמו"רי אחד אל בטענה בא מישהו וכאשר
ומחכים אנו מאמינים הרי נתבונן. הבה הנ"ל: האדמו"ר לו השיב – הנ"ל?!... בהוספה ועוד קורא'ס" ה"קול
שמשיח כך, במחשבה, חובה ידי שיוצאים ויש מאמין", ד"אני בנוסח זאת שאומרים ישנם – שיבוא", יום "בכל
איכפת מה – להיות חייב ומישהו שאינני, יודע אני וגם משיח, שאינך יודע הנך כאשר הרי שכן, וכיון ישנו.

הוא! שהוא לך

דידן: בנדון כן וכמו

ואין הוא, מי השאלה נשאלת כאשר כן, ואם הנ"ל, ומדרש בזהר להדיא מפורש – "רבי" שישנו זה ענין
כך ואחר טוב, שם הבעל – תחילה דער"): איז ("דער הוא" ש"הוא – הפשוט המענה הרי לתלות, מי על

אדמו"ר. וחמי מורי כ"ק עד וכו', הזקן רבינו המגיד,
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א.7) יג, סוטה – סרח ד"ה התוס' לשון גם ראה

      

:חוצה המעיינות הפצת בענין הוראה גם וזוהי .
אבל, המעיינות. את ולהפיץ בגלוי לצאת אפשר אי חסידות, על התנגדות עדיין שיש זה שמצד שחושבים יש

כן. האמת אין

טעות מצד ההתנגדות היתה הקודמים כתות8בדורות אז שהיו דכיון – תורה פי על מקום לה שהיה –
משוגג. דהיפך באופן לא פנים כל ועל בשוגג, כו', לטעות מקום היה כו', מסוכנות

שייך שפלוני אומרים שכאשר – להבדיל גוים, ואפילו דבר, עמא גם – כולם יודעים זה, בדורנו אבל
משמ הרי שמונה,לחסידות, כפול ציצית ולובש תפילין, זוגות ב' מניח שלם, זקן בעל שהנ"ל היא הדברים עות

ומניח בתפלתו, שמאחר כיון כו', העולם ממלאכת שבטל "בטלן", היותו – היא נגדו היחידה והטענה וכו', וכו'
לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה שהרי המצוות, בכל גם שמהדר מובן ומזה (כנ"ל), תפילין זוגות .9ב'

אבותיהם ש"מעשה באופן אלא זה ואין תורה, פי על התנגדות שתהיה כלל שייך לא שעכשיו ונמצא,
בידיהם"...

מציאות. שום לו שאין בלבד, נסיון אלא זה ואין כלל, מציאות לזה אין – תורה ע"פ מקום לזה שאין וכיון

את לעורר – שלום ובדרכי נועם בדרכי לילך שצריכים אלא תוקף, מתוך המעיינות את להפיץ יכולים ולכן
בגליא משם ולהמשיך דקוב"ה, הפנימיות עם ישראל את שמקשרת התורה פנימיות ידי על הנשמה, פנימיות
בכל מרובה השפעה נמשכת אזי הפנימיות, מבחינת נמשך וכאשר ההשתלשלות. סדר דכל המקור שזהו דתורה,

רויחי. ומזוני חיי בבני המצטרך,

***

פעם דיבר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ישראל:10. אהבת בענין טוב שם הבעל של חידושו אודות
שכתוב כמו בתורה, מפורש זה הרי – ישראל דאהבת הענין שם11עצם הבעל ואילו כמוך", לרעך "ואהבת

"פארוואס". – לכך הסיבה את הראה ַָטוב

בקצוי שנמצא יהודי ואפילו פשוטים, אנשים גם יהודי, כל לאהוב שצריכים – ישראל אהבת בענין כלומר,
שהראה והיינו, הדבר, סיבת את טוב שם הבעל הראה – ברוחניות גם אלא בגשמיות, תבל בקצוי רק ולא תבל,

יהודי. כל של מעלתו את

טובות, מדות פשוטים מאנשים ללמוד – קדישא החברייא – תלמידיו את שולח היה טוב שם שהבעל ואמר,
בזה. וכיוצא הבטחון מדת כמו

וכמבואר פשוטים. אנשים של מעלתם את לתלמידיו הראה זה ידי שעל – הוא הדברים שקישור וכנראה
מקומות פשוטים12בכמה אנשים אצל שישנו המסירתֿנפש הידוע,בענין וכמשל בעליֿמוחין, אצל מאשר

רותחי למים להכניסו יותר נקל שברגל שכתובשהעקב מה גם וזהו הראש. את מאשר עניו13ם משה "והאיש
דמשיחא, דעקבתא יתום דור לגבי אפילו בקטנות עצמו את שהחשיב האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד

בהם. שיש נפש המסירות מעלת מצד

בנוגע לא – הוא פשוטים מאנשים ללמוד תלמידיו את שלח טוב שם שהבעל הענין שעיקר לבאר, והוסיף
בנוגע – אלא הדבר, חסר היה טוב שם הבעל תלמידי שאצל לומר ושלום חס שהרי כפשוטם, טובות למדות

המדות. להשתלמות

:הענין וביאור .
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לי       

:חוצה המעיינות הפצת בענין הוראה גם וזוהי .
אבל, המעיינות. את ולהפיץ בגלוי לצאת אפשר אי חסידות, על התנגדות עדיין שיש זה שמצד שחושבים יש

כן. האמת אין

טעות מצד ההתנגדות היתה הקודמים כתות8בדורות אז שהיו דכיון – תורה פי על מקום לה שהיה –
משוגג. דהיפך באופן לא פנים כל ועל בשוגג, כו', לטעות מקום היה כו', מסוכנות

שייך שפלוני אומרים שכאשר – להבדיל גוים, ואפילו דבר, עמא גם – כולם יודעים זה, בדורנו אבל
משמ הרי שמונה,לחסידות, כפול ציצית ולובש תפילין, זוגות ב' מניח שלם, זקן בעל שהנ"ל היא הדברים עות

ומניח בתפלתו, שמאחר כיון כו', העולם ממלאכת שבטל "בטלן", היותו – היא נגדו היחידה והטענה וכו', וכו'
לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה שהרי המצוות, בכל גם שמהדר מובן ומזה (כנ"ל), תפילין זוגות .9ב'

אבותיהם ש"מעשה באופן אלא זה ואין תורה, פי על התנגדות שתהיה כלל שייך לא שעכשיו ונמצא,
בידיהם"...

מציאות. שום לו שאין בלבד, נסיון אלא זה ואין כלל, מציאות לזה אין – תורה ע"פ מקום לזה שאין וכיון

את לעורר – שלום ובדרכי נועם בדרכי לילך שצריכים אלא תוקף, מתוך המעיינות את להפיץ יכולים ולכן
בגליא משם ולהמשיך דקוב"ה, הפנימיות עם ישראל את שמקשרת התורה פנימיות ידי על הנשמה, פנימיות
בכל מרובה השפעה נמשכת אזי הפנימיות, מבחינת נמשך וכאשר ההשתלשלות. סדר דכל המקור שזהו דתורה,

רויחי. ומזוני חיי בבני המצטרך,

***

פעם דיבר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ישראל:10. אהבת בענין טוב שם הבעל של חידושו אודות
שכתוב כמו בתורה, מפורש זה הרי – ישראל דאהבת הענין שם11עצם הבעל ואילו כמוך", לרעך "ואהבת

"פארוואס". – לכך הסיבה את הראה ַָטוב

בקצוי שנמצא יהודי ואפילו פשוטים, אנשים גם יהודי, כל לאהוב שצריכים – ישראל אהבת בענין כלומר,
שהראה והיינו, הדבר, סיבת את טוב שם הבעל הראה – ברוחניות גם אלא בגשמיות, תבל בקצוי רק ולא תבל,

יהודי. כל של מעלתו את

טובות, מדות פשוטים מאנשים ללמוד – קדישא החברייא – תלמידיו את שולח היה טוב שם שהבעל ואמר,
בזה. וכיוצא הבטחון מדת כמו

וכמבואר פשוטים. אנשים של מעלתם את לתלמידיו הראה זה ידי שעל – הוא הדברים שקישור וכנראה
מקומות פשוטים12בכמה אנשים אצל שישנו המסירתֿנפש הידוע,בענין וכמשל בעליֿמוחין, אצל מאשר

רותחי למים להכניסו יותר נקל שברגל שכתובשהעקב מה גם וזהו הראש. את מאשר עניו13ם משה "והאיש
דמשיחא, דעקבתא יתום דור לגבי אפילו בקטנות עצמו את שהחשיב האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד

בהם. שיש נפש המסירות מעלת מצד

בנוגע לא – הוא פשוטים מאנשים ללמוד תלמידיו את שלח טוב שם שהבעל הענין שעיקר לבאר, והוסיף
בנוגע – אלא הדבר, חסר היה טוב שם הבעל תלמידי שאצל לומר ושלום חס שהרי כפשוטם, טובות למדות

המדות. להשתלמות

:הענין וביאור .
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שלא8) ס"ע חי"ט (אג"ק זו שנה הגבלה ימי מכתב גם ראה
וש"נ. .207 ע' חי"ד תו"מ ואילך).

וש"נ.9) א. לה, קידושין
(10.(109 ע' תש"ה (סה"ש ס"ה תש"ה דחה"ש ב' יום שיחת
יח.11) יט, קדושים
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לב      

והקירוב, החסד במדת מתעורר אזי שבדבר, בהטוב מתבונן שכאשר השכל, ידי על היא המדות התעוררות
המדות. של הגלוי השרש הם שהמוחין והיינו, הגבורה, במדת מתעורר אזי שבדבר, הטוב בהיפך מתבונן וכאשר

כמאמר מהמוחין, למעלה הם הרי בשרשם שהם כפי המדות במזלא14אמנם, ואו"א ותליא, אחיד בעתיקא ז"א
יותר גדול תוקף בהם להיות יכול השכל, ידי על המדות שנתעוררו שלאחרי שרואים מה גם וזהו איתכלילו.
שיתקשרו הדלת פתיחת כמו היא המדות את לעורר השכל שפעולת לפי הדבר, וטעם המולידם, בשכל מאשר

בשרשם. המדות

שרשם. מצד שהם כפי המדות שיתגלו – המדות השתלמות ענין וזהו

ואינם המדות, את מגביל שהשכל בעליֿמוחין, אצל כן שאין מה דוקא, פשוטים אנשים אצל הוא זה וענין
מהשכל, שלמעלה נפש המסירות בענין היא הפשוטים האנשים שמעלת לעיל שנתבאר מה דרך ועל בשלימות.

המדות. דהשתלמות הענין דרך על שזהו

בעצם שהוא מי אם – בעליֿמוחין אצל גם המדות דהשתלמות המעלה נפעלת החסידות תורת ידי על אמנם,
מהשכל. שלמעלה המדות מעלת גם אצלם שתהיה – בתורה שעוסק בשעה פנים כל על או שכל, בעל

ראוי שאינו לחשוב יכול השכל שמצד הבטחון, במדת ולדוגמא זו. מעלה להם אין עצמם מצד בעליֿמוחין
בחן בטובו כולו העולם את ד"הזן הפשוט המלות פירוש שיודע פשוט, איש כן שאין מה כו', לו יתן שהקב"ה

וברחמים" ה15בחסד פירוש יודע אינו שאפילו או הוא, אצלו הבטחון אזי – בלבד הדברים תוכן אם כי מלות,
בהשגה. גם תורגש המדות שהשתלמות פועלת החסידות תורת אמנם, בשלימות.

עיקר הרי דלכאורה, – פארוואס") ("דעם שבדבר וההסברה הטעם את וגילה חידש טוב שם שהבעל ַָוזהו
הוא הענין אך ("פארוואס")? והסברה בטעם הצורך ומהו מהשכל, שלמעלה המדות בהשתלמות היא ַָהמעלה

כנ"ל. ושכל, בטעם גם ונרגשת ניכרת המדות השתלמות שמעלת –

,האוהב נפש בפנימיות דהיינו, בפנימיות, שתהיה – היא ישראל באהבת המעלה שעיקר מובן הנ"ל ומכל .
הזקן רבינו כדברי – המעלה בזה יש אלקיך"16שאז הוי' את ל"ואהבת כלי הוא כמוך" לרעך ש"ואהבת –17

תעביד" לא לחברך סני "דעלך הלל במאמר רש"י בפירוש גם תעזוב18(וכמרומז אל אביך וריע "ריעך זה19, ,
כו'" והרי20הקב"ה האהוב, של להפנימיות היא האהבה אזי האוהב, מפנימיות היא האהבה כאשר כי, ,(

ה'. לאהבת כלי זה הרי ובמילא, אלקות, היא האהוב של הפנימיות

חד. כולא הוי' ואהבת ישראל שאהבת והיינו,

***

.תמיד לנגדי ה' שויתי ד"ה שיחה) (כעין מאמר .

***

על רז"ל22הכתוב21. אמרו אשתו", תשטה כי איש בו23"איש נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם "אין
) החוטאת נפש לתיקון הן הוראות בסוטה, שנאמרו הדינים שכל מזה מובן שטות". החטאים).רוח

הכהן" אל אשתו את האיש "והביא – הוא התיקון רוחו24התחלת נדבה אשר איש "כל הוא לפני– לעמוד
וכו'" לשרתו רז"ל25ה' מאמר דרך ועל גם26. הוא כן אשר כו'", חכם אצל ילך ביתו בתוך חולה לו שיש "כל :

הנפש לחולי .27בנוגע
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א.14) רצב, זח"ג
דברהמ"ז.15) הא' ברכה נוסח
שלז16) ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .3 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

ובכ"מ. תשרי). ו יום" ב"היום (נעתק
ה.17) ו, ואתחנן
א.18) לא, שבת
יו"ד.19) כז, משלי
(20.161 ע' חכ"ו תו"מ גם ראה
בהוספות21) ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 1311 ע' ח"ד ללקו"ש
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ,

יב.22) ה, פרשתנו
א.23) ג, סוטה
טו.24) שם,
ויובלות.25) שמיטין הל' סוף רמב"ם
א.26) קטז, ב"ב
ה"א.27) פ"ב להרמב"ם דעות הל'

      

קדושים מים הכהן "ולקח – הוא מטומאתה, הסוטה את לטהר בכדי לעשות, הכהן שעל הראשונה פעולה
המים" אל ונתן הכהן יקח המשכן בקרקע יהיה אשר העפר ומן חרש .28בכלי

תורה" אלא מים ומים29"אין .'ב ו"קדושים" "מים" התורה: פנימיות על מורה זה תואר בתוספת
– מים הם: הפכיות לנמוךתנועות כלולות30מגבוה התורה ובפנימיות והבדלה. הפרשה – ענינה וקדושה ,

– ענינה התורה פנימיות כאחד: אלו תכונות ב' ובעניני האדם בשכל ונתפסים מלובשים שאינם ,
יותר עוד דמים הירידה תכונת בה יש זה) (ומפני זה ועם והבדלה), (הפרשה קדושה – דתורה כנגלה הזה עולם

יותר למטה יורד יותר הגבוה כל כי – דתורה בנגלה .31מאשר

– משקין כל על צף אלו: תכונות ב' בשמן כי שמן, בשם נקראת התורה שפנימיות מה הטעם גם שזהו –
בדומם גם דבר בכל וישנו דבר בכל מפעפע – זה ועם –32הבדלה,

הובטחנו התורה:33שלכן פנימיות ענין (הוא למוטב34שבה מחזירו (35.

בכלי להמשיכם הכהן צריך אלו קדושים שהריומים חרש, מכלי גם (שלמטה העפר מן גם בהם ולתת ,
כלל כלי אינו להפיץ36העפר שצריך – בעבודה אומרת, זאת הסוטה. את גם בהם להשקות יוכלו אשר עד ,(

ממנו למטה חוץ שאין תחתון, היותר לחוצה עד התורה דפנימיות המעינות .37את

"ונקתה38ואז זרע"39– זכרים"40ונזרעה יולדת נקבות יולדת "היתה קלה41, דעתם שיש42(שאין עבודה ,(
מדריגתה לפי מצוה ושכר קיום, העתידה43לה גאולה – זכר כן משיחא44גם מלכא וכהבטחת דלכשיפוצו45. ,

ממש. בקרוב מר, אתי קא חוצה, מעינותיך

***

בתניא המבואר דרך על זה הרי מטה, למטה עד קדושים" "מים להמשיך ההנהגה אודות לעיל האמור .
רז"ל מאמר בפירוש ל"ב ולהתעסק46פרק עצמו את להשפיל צריך שהאדם לתורה", ומקרבן הבריות את "אוהב
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יז.28) שם,
וש"נ.29) א. יז, ב"ק
א.30) ז, תענית וראה פ"ד. תניא
ובכ"מ.31) ג. יט, ראה לקו"ת ראה
פנ"ו.32) הק"ש שער בינה אמרי ראה
ה"ז.33) סוף פ"א חגיגה ירושלמי ב). (פתיחתא בתחלתו איכ"ר
שם.34) לאיכ"ר ענף יפה שם. לירושלמי קה"ע
(35.232 ע' שלום תורת ובסה"ש .1039 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ישראל36) איש לטהר בכדי ומ"מ, מאוס. נעשה העפר ע"י וגם,

דנרות כשמן ולא קדושים. המים את לשם גם ממשיכים מטומאתו,
מאוסים. בכלים מדליקים שאין חנוכה*,

יותר:37) ובפרטיות
וענין חרש דכלי הענין הנה – המפיץ האדם למשפיע, בנוגע
מה גם וזהו תהי'". לכל כעפר "ונפשי הביטול, תנועת על מורה העפר
הוא הביטול שענין כיון – חרש בכלי ליתנו שצריך בשמן שמצינו

התורה; פנימיות להחזיק הכלי
על והעפר חרש דכלי הענין מורה – ההפצה לענין בנוגע אבל

מוגה). בלתי (מהנחה ביותר מטה למטה עד ההפצה אופן
הגשמית,38) על הרוחנית קדושים) (דמים ההשקאה ועולה ויתרה

הטהרה היפך יתברר ההשקאה ע"י שלפעמים אפשר הרי שבגשמיות
ברוחניות משא"כ הם), כשרות בחזקת שישראל (אלא כו'

למוטב. מחזירו שבה המאור
כח.39) שם,

אחר40) הולך "הכל הרי הפרשה, וחותם סיום שזהו וכיון
ד"כי הענין הי' בתחלה אם שגם והיינו, א), יב, (ברכות החיתום"
נדח" ממנו ידח ש"לא כיון זרע", ונזרעה "ונקתה סוכ"ס הנה תשטה",

ובכ"מ). ספל"ט. תניא וראה יד. יד, (שמואלֿב
פסח אייר, יד יום" ("היום שני מפסח שלמדים ההוראה וע"ד
אבוד הדבר אין מ"מ, כו', רחוקה בדרך או טמא שהי' מי שגם – שני)
וממשיכים שני", "פסח עורכים שלכן פארפאלן"), קיין ניטא ַַָ("ס'איז
שהי' זה יהודי בשביל ביחוד – ומרור מצה דפסח ההמשכות כל את
(שהרי פסח קרבן הקריבו בנ"י שכל בשעה רחוקה בדרך או טמא
ואין בטומאה ראשון פסח מקריבים אזי טמאים ישראל רוב כאשר
טמא שהי' יחיד ישנו כאשר ורק א), סז, (פסחים שני פסח עושים

עושים אזי פסח, קרבן הקריבו בנ"י שכל שני).בשעה פסח
ספק, רק שזהו בנדו"ד ומכ"ש כו', לטמא בנוגע אפילו – זה וכל
זרע" ונזרעה "ונקתה שסוכ"ס בודאי הרי כשרות, בחזקת ישראל וכל

מוגה). בלתי (מהנחה
וש"נ.41) א. כו, סוטה
וש"נ.42) ב. פ, קידושין ראה
פל"ט.43) תניא
(44– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
ובכ"מ).45) בתחלתו. (כש"ט דבעש"ט אגה"ק
מי"ב.46) פ"א אבות

                        
                     

                    



לג       

קדושים מים הכהן "ולקח – הוא מטומאתה, הסוטה את לטהר בכדי לעשות, הכהן שעל הראשונה פעולה
המים" אל ונתן הכהן יקח המשכן בקרקע יהיה אשר העפר ומן חרש .28בכלי

תורה" אלא מים ומים29"אין .'ב ו"קדושים" "מים" התורה: פנימיות על מורה זה תואר בתוספת
– מים הם: הפכיות לנמוךתנועות כלולות30מגבוה התורה ובפנימיות והבדלה. הפרשה – ענינה וקדושה ,

– ענינה התורה פנימיות כאחד: אלו תכונות ב' ובעניני האדם בשכל ונתפסים מלובשים שאינם ,
יותר עוד דמים הירידה תכונת בה יש זה) (ומפני זה ועם והבדלה), (הפרשה קדושה – דתורה כנגלה הזה עולם

יותר למטה יורד יותר הגבוה כל כי – דתורה בנגלה .31מאשר

– משקין כל על צף אלו: תכונות ב' בשמן כי שמן, בשם נקראת התורה שפנימיות מה הטעם גם שזהו –
בדומם גם דבר בכל וישנו דבר בכל מפעפע – זה ועם –32הבדלה,

הובטחנו התורה:33שלכן פנימיות ענין (הוא למוטב34שבה מחזירו (35.

בכלי להמשיכם הכהן צריך אלו קדושים שהריומים חרש, מכלי גם (שלמטה העפר מן גם בהם ולתת ,
כלל כלי אינו להפיץ36העפר שצריך – בעבודה אומרת, זאת הסוטה. את גם בהם להשקות יוכלו אשר עד ,(

ממנו למטה חוץ שאין תחתון, היותר לחוצה עד התורה דפנימיות המעינות .37את

"ונקתה38ואז זרע"39– זכרים"40ונזרעה יולדת נקבות יולדת "היתה קלה41, דעתם שיש42(שאין עבודה ,(
מדריגתה לפי מצוה ושכר קיום, העתידה43לה גאולה – זכר כן משיחא44גם מלכא וכהבטחת דלכשיפוצו45. ,

ממש. בקרוב מר, אתי קא חוצה, מעינותיך

***

בתניא המבואר דרך על זה הרי מטה, למטה עד קדושים" "מים להמשיך ההנהגה אודות לעיל האמור .
רז"ל מאמר בפירוש ל"ב ולהתעסק46פרק עצמו את להשפיל צריך שהאדם לתורה", ומקרבן הבריות את "אוהב
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יז.28) שם,
וש"נ.29) א. יז, ב"ק
א.30) ז, תענית וראה פ"ד. תניא
ובכ"מ.31) ג. יט, ראה לקו"ת ראה
פנ"ו.32) הק"ש שער בינה אמרי ראה
ה"ז.33) סוף פ"א חגיגה ירושלמי ב). (פתיחתא בתחלתו איכ"ר
שם.34) לאיכ"ר ענף יפה שם. לירושלמי קה"ע
(35.232 ע' שלום תורת ובסה"ש .1039 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ישראל36) איש לטהר בכדי ומ"מ, מאוס. נעשה העפר ע"י וגם,

דנרות כשמן ולא קדושים. המים את לשם גם ממשיכים מטומאתו,
מאוסים. בכלים מדליקים שאין חנוכה*,

יותר:37) ובפרטיות
וענין חרש דכלי הענין הנה – המפיץ האדם למשפיע, בנוגע
מה גם וזהו תהי'". לכל כעפר "ונפשי הביטול, תנועת על מורה העפר
הוא הביטול שענין כיון – חרש בכלי ליתנו שצריך בשמן שמצינו

התורה; פנימיות להחזיק הכלי
על והעפר חרש דכלי הענין מורה – ההפצה לענין בנוגע אבל

מוגה). בלתי (מהנחה ביותר מטה למטה עד ההפצה אופן
הגשמית,38) על הרוחנית קדושים) (דמים ההשקאה ועולה ויתרה

הטהרה היפך יתברר ההשקאה ע"י שלפעמים אפשר הרי שבגשמיות
ברוחניות משא"כ הם), כשרות בחזקת שישראל (אלא כו'

למוטב. מחזירו שבה המאור
כח.39) שם,

אחר40) הולך "הכל הרי הפרשה, וחותם סיום שזהו וכיון
ד"כי הענין הי' בתחלה אם שגם והיינו, א), יב, (ברכות החיתום"
נדח" ממנו ידח ש"לא כיון זרע", ונזרעה "ונקתה סוכ"ס הנה תשטה",

ובכ"מ). ספל"ט. תניא וראה יד. יד, (שמואלֿב
פסח אייר, יד יום" ("היום שני מפסח שלמדים ההוראה וע"ד
אבוד הדבר אין מ"מ, כו', רחוקה בדרך או טמא שהי' מי שגם – שני)
וממשיכים שני", "פסח עורכים שלכן פארפאלן"), קיין ניטא ַַָ("ס'איז
שהי' זה יהודי בשביל ביחוד – ומרור מצה דפסח ההמשכות כל את
(שהרי פסח קרבן הקריבו בנ"י שכל בשעה רחוקה בדרך או טמא
ואין בטומאה ראשון פסח מקריבים אזי טמאים ישראל רוב כאשר
טמא שהי' יחיד ישנו כאשר ורק א), סז, (פסחים שני פסח עושים

עושים אזי פסח, קרבן הקריבו בנ"י שכל שני).בשעה פסח
ספק, רק שזהו בנדו"ד ומכ"ש כו', לטמא בנוגע אפילו – זה וכל
זרע" ונזרעה "ונקתה שסוכ"ס בודאי הרי כשרות, בחזקת ישראל וכל

מוגה). בלתי (מהנחה
וש"נ.41) א. כו, סוטה
וש"נ.42) ב. פ, קידושין ראה
פל"ט.43) תניא
(44– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
ובכ"מ).45) בתחלתו. (כש"ט דבעש"ט אגה"ק
מי"ב.46) פ"א אבות

                        
                     

                    



לד      

אותם וגם "בריות", היותם מלבד מעלה שום להם שאין היינו, בעלמא", בריות בשם ש"נקראים אלו עם גם
לתורה. לקרב צריכים

אחר במקום כמבואר התיקון, מעלת מצד הוא זה רז"ל47וענין מאמר כקנה48בפירוש רך אדם יהא "לעולם
"בריות". עם גם מתעסקים זה ומצד התיקון, עולם מעלת הוא כקנה", ד"רך הענין כארז", קשה יהא ואל

רז"ל ממאמר גם העורף49ולהעיר מן ששוחט מי או הצואר מן ששוחט למי להקב"ה לי' איכפת מה "וכי
את בהם לצרף אלא המצוות ניתנו לא . .עצמו שמצד (דרגא) במקום מגיע הבריות שצירוף והיינו, ,"

כאורה" ד"כחשיכה לי', איכפת דלא באופן זה .50הרי

חיצוניות בבחינת מדריגות: ב' אודות הוא המדובר (א) אופנים: ב' יש זה רז"ל מאמר שבביאור – ובהקדמה
ואיכפת איכפת – המקיף פנימיות בבחינת אבל לי', איכפת לא – איכפת51המקיף שלא ודרגא מקום באותו (ב) .

איכפת. גופא שם – לי'

ו"עצמות": עלמין כל וסובב עלמין כל ממלא בחינת בענין אחר במקום המבואר פי על ויובן

ממלא שמבחינת האלקי החיות שזהו חיותם, את מרגישים הנבראים שהרי בעולם, בגילוי הוא הממלא אור
חיות שזהו מרגישים אינם שהנבראים העלם, של ענין אמנם ישנו – עלמין. הואכל עצמו החיות אבל ,

אותו. ומרגישים בגילוי

בגילוי היה הסובב אור אילו כי, כלל, אותו מרגישים שאין והיינו, בהעלם, הוא עלמין כל הסובב אור אבל
העולמות מציאות להיות יכולה היתה לא אזי אלקות), הוא שהחיות נרגש שלא הממלא אור גילוי כמו (אפילו
מציאותם כל שהרי מוגבלים, הם העולמות ואילו גבול, ובלי פשיטות בבחינת הוא הסובב שאור לפי והיינו כלל,
במציאות להיות יכולים היו לא בהם, נרגש היה ואם הסובב, אור בהם נרגש להיות יכול לא ולכן הגבלה, היא

עולמות. של

כל בפי שגור שמים ששם שזהו בגילוי, הוא – ה"עצמות" למציאות52ואילו בסתירה זה אין כן, פי על ואף ,
תפיסא. בגדר שאינו לפי הדבר, וטעם העולמות,

אילו ולכן, בזה, שנתפס באופן זה הרי בגילוי שבא שבמקום והיינו, תפיסא, בגדר הוא הסובב אור כלומר:
למציאותם; סתירה זה הרי ובמילא בו, תופסים היו והם בהם, נתפס היה אזי בעולמות, בגילוי הסובב אור היה

אין בגלוי בהיותו גם ולכן, כלל, תפיסא בגדר אינו ה"עצמות" כן שאין וכלל,מה כלל אותו תופסים העולמות
למציאותם. סתירה אינו ולכן

להקב"ה" לי' איכפת "מה בענין גם יובן זה דרך :53ועל

מסדר שלמעלה האור מצד כן שאין מה התחתונים, מעשה נוגע להיות יכול השתלשלות, שבסדר האור מצד
מוכרח העולם היה ומצוות, התורה ענין לי' איכפת היה אילו כי, לי', איכפת שלא לומר בהכרח השתלשלות,

חפשית. בחירה היתה ולא הכוונה, כפי להיות

אין כן פי על ואף ואיכפת, שאיכפת באופן זה הרי – המקיף) פנימיות בבחינת כן (וכמו בה"עצמות" אבל
וכלל. כלל בזה נתפס שאינו כיון הבחירה, ענין את שולל זה

תפיסא. בגדר אינו לי' שאיכפת מה כי, – לי' איכפת גופא שם לי', איכפת שלא מקום שבאותו וזהו

***

הכל" החיתום"54. אחר זרע",55הולך ונזרעה "ונקתה השבוע: בפרשת שקראנו מה שזהו הענין, סיום –
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ובכ"מ.47) ואילך. ד לז, אמור לקו"ת ראה
סע"א.48) כ, תענית
רפמ"ד.49) ב"ר
יב.50) קלט, תהלים
וש"נ.51) .53 הערה 415 ע' חי"ז לקו"ש ראה

וש"נ.52) שכד. ע' ריש שבט סה"מ תו"מ ראה
הערה53) 1341 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות (בקיצור) נדפס זה ענין

.15
(54) תיקונים כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן זו ).בשיחה
(55.40 הערה לעיל ראה

      

הבעל של הידוע הביאור פי על – והיינו זכרים", יולדת נקבות בריוח יולדת בצער יולדת "היתה רז"ל: וכדרשת
ז"ל טוב בהנשמה.56שם עילוי תוספת נעשה (אשה) הגוף ידי על שדוקא –

בכל כו', והילדים הבית אצל הבית, בכל עילוי לפעול צריכה הבית, עקרת שהאשה, – בפשטות גם הוא וכן
חסדים וגמילות עבודה דתורה .57הקוין

קביעת בענין וכן הצדקה, נתינת כמובן כולל המצוות, לענין בנוגע הבעל את ולעורר לדרוש צריכה האשה
ולשמור בריבוי, התורה ללימוד עתים לקבוע אלא חת"ת, שיעורי בלימוד חובה ידי לצאת שלא לתורה, עתים

הקביעות. זמני את

יותר: ובפרטיות

צורך עבור כסף שצריך כיון לצדקה, ליתן כסף לו שאין לטעון הבעל יכול – צדקה נתינת אודות כשמדובר
בזה. וכיוצא ל"קאנטרי" לנסוע זה, וצורך ָזה

מה יודע אינו אחד שאף כיון כך, כל לו איכפת לא לחץ", ומים צר "לחם רק לא בבית שיהיה הצורך –
אזי ל"קאנטרי", יסע לא הוא אם אבל בבית; נעשה !יפה לא מאד זה והרי אלפים... תרפ"ט לו שאין ָ

אדמו"ר וחמי מורי קדושת לתורה,58כבוד עתים קביעת אודות עצים) במסחר (שעסק סוחר עם פעם דיבר
אומר הייתי אילו הרבי: לו אמר ללימוד, קאּפ") קיין ניט האט ("ער פנוי ראשו שאין התנצל הסוחר ָָוכאשר
בנוגע ואילו עמי; לדבר חפץ היית לא ויותר הדלת, את טורק כועס, בודאי היית עצים, במסחר מבין שאינך

בעצמך, אתה אומר התורה, ללימוד  – מסתברא! איפכא אדרבה, הרי – ללימוד... שייך שאינך ,

טוב שם להבעל המאתיים שנת קרן עבור דולר למאתיים בנוגע שוין59ובכן: זיך וועל ("איך בעצמי אסתדר ,
הצדקה נתינת שהרי יום, בכל להיות שצריך – בכלל הצדקה ענין אודות הוא עתה המדובר ואילו ַאיינקערן");

התפלה קודם עוד להיות טובים60צריכה וימים שבת בערבי ובפרט החול, ימי בכל היום, כל עבודת יסוד שזהו
כו'.

התועלת מהי לו: לומר האשה צריכה – לצדקה ליתן כסף לו שאין חשבונות ועושה טוען הבעל כאשר הנה
הקב"ה; של רצונו היא מצוה והרי מצוה, מקיים אינך בינתיים אבל בהם, צודק הנך אולי – שלך החשבונות בכל

בריבוי. צדקה ליתן הקב"ה של רצונו את שתקיים ובלבד צודק, תהיה שלא מוטב

לתורה: עתים קביעת אודות כשמדובר זה דרך ועל

ציבורית בעסקנות אם כו', וטרוד עסוק להיותו ללימוד, פנוי ראשו ואין פנאי, לו שאין טוען הבעל כאשר
דאגה, לו שגורמים הפרטיים, בעניניו או

אומרים חז"ל ריבוי61– לא פנים כל ועל נכסים, מיעוט רק לו יש הוא, ואילו דאגה", מרבה נכסים "מרבה
– דאגה... לעצמו שגורם אלא נכסים,

לומד אינך בינתיים הרי צודק, הנך אם אפילו – שלך החשבונות בכל התועלת מהי לו: לומר האשה צריכה
תורה!

הקבועי השיעורים את שישמרו וכו', האחים הילדים, את וכן הבעל, את ולעורר להשתדל צריכה ם,האשה
אליהם. ששייך בענינים ערכו, לפי איש

הלימוד. שיעורי את סיים שלא זמן כל בלילה לישון ישכב שלא הבעל את ולעורר להשגיח צריכה האשה
שיירדם שמוטב לו, להסביר האשה צריכה – הספר על יירדם הכי ובלאו עייף, שהוא טוען הבעל כאשר וגם
שלא זמן כל לישון שכב שלא לוודא ואכן דאגות. מתוך יירדם מאשר ספרים, בשאר או התניא, בספר פתגם עם

תורה. ללמוד כדי לקום שישכים הבעל את לעורר עליה בבוקר, כן וכמו הלימוד. שיעורי את סיים
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לה       

הבעל של הידוע הביאור פי על – והיינו זכרים", יולדת נקבות בריוח יולדת בצער יולדת "היתה רז"ל: וכדרשת
ז"ל טוב בהנשמה.56שם עילוי תוספת נעשה (אשה) הגוף ידי על שדוקא –

בכל כו', והילדים הבית אצל הבית, בכל עילוי לפעול צריכה הבית, עקרת שהאשה, – בפשטות גם הוא וכן
חסדים וגמילות עבודה דתורה .57הקוין

קביעת בענין וכן הצדקה, נתינת כמובן כולל המצוות, לענין בנוגע הבעל את ולעורר לדרוש צריכה האשה
ולשמור בריבוי, התורה ללימוד עתים לקבוע אלא חת"ת, שיעורי בלימוד חובה ידי לצאת שלא לתורה, עתים

הקביעות. זמני את

יותר: ובפרטיות

צורך עבור כסף שצריך כיון לצדקה, ליתן כסף לו שאין לטעון הבעל יכול – צדקה נתינת אודות כשמדובר
בזה. וכיוצא ל"קאנטרי" לנסוע זה, וצורך ָזה

מה יודע אינו אחד שאף כיון כך, כל לו איכפת לא לחץ", ומים צר "לחם רק לא בבית שיהיה הצורך –
אזי ל"קאנטרי", יסע לא הוא אם אבל בבית; נעשה !יפה לא מאד זה והרי אלפים... תרפ"ט לו שאין ָ

אדמו"ר וחמי מורי קדושת לתורה,58כבוד עתים קביעת אודות עצים) במסחר (שעסק סוחר עם פעם דיבר
אומר הייתי אילו הרבי: לו אמר ללימוד, קאּפ") קיין ניט האט ("ער פנוי ראשו שאין התנצל הסוחר ָָוכאשר
בנוגע ואילו עמי; לדבר חפץ היית לא ויותר הדלת, את טורק כועס, בודאי היית עצים, במסחר מבין שאינך

בעצמך, אתה אומר התורה, ללימוד  – מסתברא! איפכא אדרבה, הרי – ללימוד... שייך שאינך ,

טוב שם להבעל המאתיים שנת קרן עבור דולר למאתיים בנוגע שוין59ובכן: זיך וועל ("איך בעצמי אסתדר ,
הצדקה נתינת שהרי יום, בכל להיות שצריך – בכלל הצדקה ענין אודות הוא עתה המדובר ואילו ַאיינקערן");

התפלה קודם עוד להיות טובים60צריכה וימים שבת בערבי ובפרט החול, ימי בכל היום, כל עבודת יסוד שזהו
כו'.

התועלת מהי לו: לומר האשה צריכה – לצדקה ליתן כסף לו שאין חשבונות ועושה טוען הבעל כאשר הנה
הקב"ה; של רצונו היא מצוה והרי מצוה, מקיים אינך בינתיים אבל בהם, צודק הנך אולי – שלך החשבונות בכל

בריבוי. צדקה ליתן הקב"ה של רצונו את שתקיים ובלבד צודק, תהיה שלא מוטב

לתורה: עתים קביעת אודות כשמדובר זה דרך ועל

ציבורית בעסקנות אם כו', וטרוד עסוק להיותו ללימוד, פנוי ראשו ואין פנאי, לו שאין טוען הבעל כאשר
דאגה, לו שגורמים הפרטיים, בעניניו או

אומרים חז"ל ריבוי61– לא פנים כל ועל נכסים, מיעוט רק לו יש הוא, ואילו דאגה", מרבה נכסים "מרבה
– דאגה... לעצמו שגורם אלא נכסים,

לומד אינך בינתיים הרי צודק, הנך אם אפילו – שלך החשבונות בכל התועלת מהי לו: לומר האשה צריכה
תורה!

הקבועי השיעורים את שישמרו וכו', האחים הילדים, את וכן הבעל, את ולעורר להשתדל צריכה ם,האשה
אליהם. ששייך בענינים ערכו, לפי איש

הלימוד. שיעורי את סיים שלא זמן כל בלילה לישון ישכב שלא הבעל את ולעורר להשגיח צריכה האשה
שיירדם שמוטב לו, להסביר האשה צריכה – הספר על יירדם הכי ובלאו עייף, שהוא טוען הבעל כאשר וגם
שלא זמן כל לישון שכב שלא לוודא ואכן דאגות. מתוך יירדם מאשר ספרים, בשאר או התניא, בספר פתגם עם

תורה. ללמוד כדי לקום שישכים הבעל את לעורר עליה בבוקר, כן וכמו הלימוד. שיעורי את סיים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ע'56) (לעיל ס"ח חה"ש ערב ליל שיחת וראה סרמ"ט. כש"ט
.(100

מ"ב.57) פ"א אבות
גם58) וראה שעה. ע' ריש ח"י קכא. ע' ריש ח"ז שלו אג"ק ראה

וש"נ. .158 ע' חכ"ג תו"מ
ואילך).59) 122 ע' (לעיל סי"ד דחה"ש ב' יום שיחת ראה
וש"נ.60) צב. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע א. יו"ד, ב"ב ראה
מ"ז.61) פ"ב אבות



לו

את מעירים שהיו מספרים], כך אבל שם, הייתי לא בעצמי [אני בּפאקינג שהיה טוב מנהג אודות ָמספרים
ידי ויוצא החלון על מקיש ה"שמש" שהיה כבמקומות לא – היה והסדר תורה, ללמוד כדי בוקר בכל כולם
("ביז אותו מוציאים שהיו עד ודופקים דופקים היו אלא משנתו, קם אכן הלה אם לו נוגע שיהיה מבלי חובה,
בניֿהבית שלכלֿהפחות כדי הדפיקות, בגלל משנתו לקום מוכרח היה הוא ארויסגעשלעּפט")... יענעם ַָמ'האט

להעיר היה הנ"ל סדר ובכן, לישון... להמשיך להעיריוכלו הצורך אודות מדובר כאן ואילו ,–
כו'. ללמוד שילך וכו') (האח הבעל את להעיר צריכה וכו') (האחות שהאשה

הוא: בפשטות הדברים תוכן ובכן, אמסטרדם... דפוס של באותיות לפרשו כאן צריכים דבר כל

וזקני חב"ד אנשי חב"ד, צעירי של המצב כללות את ולהעלות להגביה להשתדל צריכים חב"ד ובנות נשי
וכו'. וכו' צדקה, נותני מצוות מקיימי לומדים, של דור שיגדל חב"ד,

וכו'. למדו גמרא דפי כמה חשבון ("קאונסיל") הועד יגיש – "מרכז" להם שיש וכיון

יוצא מקרא ש"אין באופן זכרים", יולדת . . בריוח "יולדת זרע", ונזרעה ד"ונקתה הענין יהי' זה ידי ועל
פשוטו" רויחי.62מידי ומזוני חיי בבני טוב כל השפעת שתומשך –

***

השבועות דחג בהתוועדות להמדובר בהמשך ההילולא63. יום מהתוועדות והמשקה החלה חלוקת אודות
המ שנת קרן עבור שיתנו אלו לכל טוב, שם הבעל אתיים,של

יו"ט, במוצאי ההתוועדות, לאחרי תיכף ומשקה חלה להם נתנו אתר, על כן שעשו אלו ואכן,

עתה. להם יחלקו – שבת עד הכסף את שנתנו אלו הנה

כו'" אצלו טליתו ש"מניח העצה פי על שיתנהגו אלו הנה – נתנו לא שעדיין אלו את64וגם ליתן ויתחייבו ,
שבעה" כל תשלומין לו יש ש"החג השבועות דחג בהתוועדות (כמדובר סיון י"ב עד להם65הכסף גם יתנו – ,(

עתה.

י"ב ביום הנה – טליתם את עתה ישאירו לא וגם עתה, עד הכסף את נתנו לא שונות סיבות שמצד ואלו
אז. עד הכסף את שיתנו אלו עבור הפעם עוד יחלקו ערב לפנות סיון

•
      

     
   

חוצה. מעיינותיך ויפוצו ובפנימיות בשמחה התורה קבלת

שניאורסאהן מנחם
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   יג כרך

היא ש"התורה הכלל פעמים, כמה כמדובר
גםנצחית" כולה, התורה לכל בנוגע הוא בתקפו

אשר שבתורה הענינים נמצאים - בזמננו
מקור היא הרוחניות [והרי ברוחניותם עכשיו גם הם

הגשמיות]. ושרש
ובני גרשון בני מנין - בפרשתנו הנאמר בענין וכן
מנין - הקודמת פרשה בסוף הנאמרת והתחלתו מררי.

בפרשתנו (המסתיים קהת שבגשמיותבני שאף - (
רק עצמו והמנין למנותם הציווי שהיה נצחי, ענין אינו

מצרים מארץ לצאתם השנית בשנה אחת העניןפעם -
ודור. דור בכל - נצחי הוא ברוחניותו

להשאר ישראל הוצרכו למה בהקדים זה ויובן
המרגלים חטא ידי שעל אמת הן שנה: ארבעים

יום - שנה ארבעים לארץ יכנסו שלא עליהם נגזר
לשנה יום בנוגעלשנה רק היתה הגזירה הרי ,

לעלות רצו שלא בזה [חטאו ישראל לארץ לכניסתם
כנגד מדה אליה, יכנסו שלא נענשו ולכן ישראל, לארץ
במקום אלו שנה מ' להיות יכולים היו הרי אבל מדה],
- ובפרט במדבר. ולא ישראל), בארץ (שלא ישוב
אשר וצמאון ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר

מים" ?אין
פרשתנו ריש תורה בלקוטי כמבואר הוא, ,והענין

כדי היה וכליו המשכן עם במדבר נסיעתם ש"טעם
הוא יניקתם ששרש החיצונים, יניקת כח להכניע
את שהכניעו ידי על מזו: ויתירה דוקא". במדבר

ממשי "היו המסתיר והחשך גילויהחיצונים כים
מ'אלקות" בהמדבר להיות הוצרכו זה לפעול ובכדי .

.שנה

היה במדבר, ישראל בני מסעות ידי על בפשטות:
והעקרבים הנחשים את הורג אתהענן הפכו וגם ,

בעיקר ישוב ממקום נבדל מדבר ישוב. למקום המדבר

שם" אדם ישב "לא א) ענינים: בובשני וכשהיו -
ישראל, בני רבוא שםששים לאאדם "ארץ ב) ;

זרועה"

של מבארה המים היו במדבר, ישראל בני ובהיות -
סוף" לאין ואילנות דשאים מיני "מגדלים .מרים

הלויים שנמנו הענינים) (בפנימיות הטעם גם וזהו
דנשיאת לעבודתם - גו') שנה שלשים (מבן במיוחד
לארץ המדבר את הפכו ידם (שעל וכליו המשכן

תורה) מלקוטי כנ"ל נושבת,

במיוחד נעשו זה בענין המיוחד המנין ידי על כי -
חשוב דבר [כיבזה עליהם יפעול לא המדבר ולכן .

שבמנין אותובטלדבר יהפכו הם ואדרבה, ,[
נושבת". ל"ארץ

והכה נושבת" "ארץ מ"מדבר" לעשות - זה ענין
ענין הוא - למנותם הציווי ידי על מלמעלה זה על

ודור: דור בכל כנ"ל) שבתורה, הענינים (ככל נצחי
נמצא, הוא בה בהסביבה האדם כשמתבונן
אשר "מדבר בבחינת שהיא שיראה כזו היא לפעמים

(העליון אדם ישב אדםלא בני רוב כי שם", (
העליון), (אדם אלקות מענין יודעים אינם בסביבתו
הוראות כפי להתנהג המתעוררים ואלה היודעים ואלה
טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין הרי - בתורה הקב"ה

יחטא פניםולא כל על -למיעבד מכדבעי
להיות הואשצריך נמצא הרי זה פי שעל – בעבודתו

לא אשר איננוב"מדבר העליון אדם כי שם". אדם
– התיישבות של באופן העובדשם ויכול ,

שליחותו לנטוש ושלום, חס ויאוש, בעצבות ליפול
כו'. אחר למקום ולנוס עירך" ב"עניי
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   יג כרך

היא ש"התורה הכלל פעמים, כמה כמדובר
גםנצחית" כולה, התורה לכל בנוגע הוא בתקפו

אשר שבתורה הענינים נמצאים - בזמננו
מקור היא הרוחניות [והרי ברוחניותם עכשיו גם הם

הגשמיות]. ושרש
ובני גרשון בני מנין - בפרשתנו הנאמר בענין וכן
מנין - הקודמת פרשה בסוף הנאמרת והתחלתו מררי.

בפרשתנו (המסתיים קהת שבגשמיותבני שאף - (
רק עצמו והמנין למנותם הציווי שהיה נצחי, ענין אינו

מצרים מארץ לצאתם השנית בשנה אחת העניןפעם -
ודור. דור בכל - נצחי הוא ברוחניותו

להשאר ישראל הוצרכו למה בהקדים זה ויובן
המרגלים חטא ידי שעל אמת הן שנה: ארבעים

יום - שנה ארבעים לארץ יכנסו שלא עליהם נגזר
לשנה יום בנוגעלשנה רק היתה הגזירה הרי ,

לעלות רצו שלא בזה [חטאו ישראל לארץ לכניסתם
כנגד מדה אליה, יכנסו שלא נענשו ולכן ישראל, לארץ
במקום אלו שנה מ' להיות יכולים היו הרי אבל מדה],
- ובפרט במדבר. ולא ישראל), בארץ (שלא ישוב
אשר וצמאון ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר

מים" ?אין
פרשתנו ריש תורה בלקוטי כמבואר הוא, ,והענין

כדי היה וכליו המשכן עם במדבר נסיעתם ש"טעם
הוא יניקתם ששרש החיצונים, יניקת כח להכניע
את שהכניעו ידי על מזו: ויתירה דוקא". במדבר

ממשי "היו המסתיר והחשך גילויהחיצונים כים
מ'אלקות" בהמדבר להיות הוצרכו זה לפעול ובכדי .

.שנה

היה במדבר, ישראל בני מסעות ידי על בפשטות:
והעקרבים הנחשים את הורג אתהענן הפכו וגם ,

בעיקר ישוב ממקום נבדל מדבר ישוב. למקום המדבר

שם" אדם ישב "לא א) ענינים: בובשני וכשהיו -
ישראל, בני רבוא שםששים לאאדם "ארץ ב) ;

זרועה"

של מבארה המים היו במדבר, ישראל בני ובהיות -
סוף" לאין ואילנות דשאים מיני "מגדלים .מרים

הלויים שנמנו הענינים) (בפנימיות הטעם גם וזהו
דנשיאת לעבודתם - גו') שנה שלשים (מבן במיוחד
לארץ המדבר את הפכו ידם (שעל וכליו המשכן

תורה) מלקוטי כנ"ל נושבת,

במיוחד נעשו זה בענין המיוחד המנין ידי על כי -
חשוב דבר [כיבזה עליהם יפעול לא המדבר ולכן .

שבמנין אותובטלדבר יהפכו הם ואדרבה, ,[
נושבת". ל"ארץ

והכה נושבת" "ארץ מ"מדבר" לעשות - זה ענין
ענין הוא - למנותם הציווי ידי על מלמעלה זה על

ודור: דור בכל כנ"ל) שבתורה, הענינים (ככל נצחי
נמצא, הוא בה בהסביבה האדם כשמתבונן
אשר "מדבר בבחינת שהיא שיראה כזו היא לפעמים

(העליון אדם ישב אדםלא בני רוב כי שם", (
העליון), (אדם אלקות מענין יודעים אינם בסביבתו
הוראות כפי להתנהג המתעוררים ואלה היודעים ואלה
טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין הרי - בתורה הקב"ה

יחטא פניםולא כל על -למיעבד מכדבעי
להיות הואשצריך נמצא הרי זה פי שעל – בעבודתו

לא אשר איננוב"מדבר העליון אדם כי שם". אדם
– התיישבות של באופן העובדשם ויכול ,

שליחותו לנטוש ושלום, חס ויאוש, בעצבות ליפול
כו'. אחר למקום ולנוס עירך" ב"עניי
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רפי"ז.1) תניא
ואילך.2) לד ד,
במדבר.3) ר"פ
לד.4) יד, שלח
טו.5) ח, עקב
למיהך6) קב"ה לון ואפיק רע"א): קפד, (ח"ב זהר גם וראה

כו'. תוקפי' לתברא בגין . . . תקיפא במדברא
סע"ב.7) כב, שם לקו"ת
מ'8) במדבר להיות צריכים היו לא המרגלים חטא שאלולי ומה

המבואר (וע"ד אחר באופן הבירור הי' שאז לפי לומר, יש – שנה
עה"ד). לחטא בנוגע סע"ד) (ה, בתו"א

שם.9) פרש"י לד. יו"ד, בהעלותך ספרי

ו.10) ב, ירמי'
נחשב11) הי' במדבר שרויין שישראל שבזמן ב): (ו, שבת ראה

הרבים. לרשות
ב.12) שם, ירמי'
כו.13) פי"ט, במדב"ר
צהר14) ד"ה א). (שמז, מחנות שלשה תושב"כ חלק של"ה ראה

תרע"ג. לתיבה תעשה
ס"א.15) ק"י סי' יו"ד בשו"ע רמ"א ב. ג, ביצה
ובכ"מ.16) ג. כ, פרשתנו בלקו"ת שמפרש כמו
כ.17) ז, קהלת
א.18) סז, כתובות
אין19) ד): יב, תזריע בפרש"י הובא – סע"א (כא, מגילה ראה

עכבה. לשון אלא ישיבה



לח    

ההוראה באה זה -על ולשנותו במדבר לנסוע
שנסיעתם כמו שבפרשתנו: במדבר ישראל בני כנסיעת
המדבר והפכו הקב"ה, ציווי פי על היתה אז במדבר

בנוגע הוא כן – ישוב למקום  מישראל
המקום אם גם נמצא, שהוא מקום שבכל הזמנים, בכל
במקרה (לא הוא שם היותו הרי שמם", "מדבר הוא
"מה' – הקב"ה של בשליחותו אלא) ושלום, חס

כוננו" גבר ידימצעדי על אותו, שיהפוך בכדי ,
(העליון) אדם מושב למקום .עבודתו,

הרמב"ם שכתב מה פי בלבדועל לוי שבט "ולא
ואיש איש כל .אלא . אותו רוחו נדבה אשר . .

חלקו ה' יהיה . . כו' לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל
אחד כל הרי - ללויים" לכהנים שזכה כמו . . ונחלתו
דרכיו "להורות אותו רוחו ינדב רק באם ואחד,

לרבים" הצדיקים ומשפטיו לוהישרים יותן ,
ומדרגא - בטל שאינו עד - והחשיבות הכח מלמעלה
נשיאות גם", ראש את "נשא גרשון) ד(בני – לדרגא
קהת) ד(בני לדרגא ועד הימנו, לגדול בצירוף ראש
לעשות ביכולתו זה ידי ועל עצמו. בפני ראש את נשא

אם (גם המצאו -מקום מדבר) היה לובתחלה
יתברך.

האדם לעבודת גם היא שייכת האמורה ההוראה
:עם

- עליו שעבר ממה צדק חשבון עושה כשאדם
בבחי' היתה שהנהגתו הוא הכל" ה"סך לפעמים
חס יאוש לידי שיבוא אפשר זה ידי ועל – "מדבר"
אם ובפרט הנהגתי לשנות אוכל איך בחשבו: ושלום,

כהיתר לו שנעשה בה ושנה היהעבר אם ובפרט
פעמים מב' יותר בה טבע?רגיל נעשה והרגל ,

מבני אז שהיו לוי, שבני כמו ההוראה: באה זה על
עבודת את עבדו לא אז ועד ומעלה, שנה שלשים

אתהמשכן ל"נשא (ועד הכח להם ניתן זה ובכל ,
ויהפכו המשכן נושאי יהיו והלאה שמאז ראש")
זה כל שנעשה – רב ומעשה ישוב, למקום המדבר

בפועל;

עד מצבו על הבט שמבלי ואחד, אחד בכל הוא כן
ה' לפני "יעמוד ולהבא שמכאן יחליט באם עכשיו,
(ואת עצמו את לטהר הכח לו יותן ולעבדו", לשרתו

בעברבגדיו שהיו רצויים הבלתי הענינים מכל (
ועליו בנפשו אלקות גילוי ולהמשיך ב"מדבר", בהיותו

ושכנתי יתברךיאמר לו משכן .להיות

לו דירה ייעשו שלו והסביבה שהאדם בכדי
מרע" ד"סור הקוין בשני העבודה להיות צריכה יתברך
כשרוצים ודם, בשר מלך ובדוגמת טוב". וד"ועשה
וטינוף לכלוך מכל ההיכל "לפנות צריך דירה, לו לתקן
גם הוא כן נאים", כלים שם לסדר כך ואחר כו'
הענינים ב' לזה שצריך יתברך, לו הדירה בעשיית

טוב ועשה מרע .דסור
(נושאי קהת ובני גרשון בבני נרמז זה ענין וגם

גירושין מלשון הוא גרשון מרע.המשכן): סור -
מלשוןוק הוא עמים"הת יקהת (אסיפת"ולו

טוב.וקיבוץ ועשה - הטובים) ענינים

נולד שגרשון בסדרוכמו גם הוא כן קהת,
כך ואחר מרע" "סור להיות צריך שבתחלה העבודה,
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הי'20) אם רפ"ו) דעות (הל' הרמב"ם ממ"ש לזה סתירה אין
כמ"ש הוא זה לדין הטעם כי – כו' ילך כו' רעים שמנהגי' במדינה
נוהג כו' נמשך להיות אדם של ברייתו "דרך לפנ"ז שם הרמב"ם

מדינתו אנשי שהמדוברכמנהג היינו כו'", במדינה הי' אם כו'
אם אבל כו', המקום מנהגי אחרי שנמשך כזו במדריגה שנמצא במי
– לטוב ולשנותה הסביבה על לפעול שעליו התוקף בכל מחליט
אותו מסייעין ב) פח, שמע"צ לקו"ת – (אחרים לטהר הבא אמחז"ל

מלמעלה הכח לו שניתן וש"נ), סע"ב. לח, נמשך(יומא להיות
כבפנים. כו', המדינה אנשי לשנות ואדרבא – כו'

קד.21) סט, ע' יום היום וראה כג. לז, תהלים
"אשר22) דקדושה, למדבר העמים מדבר שמהפך מזו ויתירה

גם וראה ואילך). ג ד, במדבר לקו"ת (ראה למעליותא שם" אדם ישב
דאורייתא מלי מתישבן דלא שם: אלאזהר נהורא דלית תמן,

חשוכא. מגו דנפיק ההוא
ויובל.23) שמיטה הל' סוף
א.24) עה, כתובות ראה
הי"ב.25) שם
ואילך.26) סע"ב כ, פרשתנו לקו"ת ראה

ב.27) פו, יומא
פעמים28) דבג' – בערכו כללים שד"ה רס"א. יו"ד רמ"א ראה

חו"י). (משו"ת בערכו סה"ד) (לבעה"מ ערה"כ ס' רגיל. נקרא
הקמ29) לאחרי תיכף הי' זה המשכן.שהרי ת

– א כד, (חולין לעבודה" ושלשים ללימוד "כ"ה שבכלל ואף
שם. חולין דתקיפין ד"ה פרש"י וראה כד. ח, בהעלותך בפרש"י הובא
אופן שגם מכיון הרי – בסופה) ה"ז פ"ג המקדש כלי להל' כס"מ
מובן נצחית", ש"היא בתורה חלק הוא הראשונה בפעם הלווים עבודת

דכאו"א. רוחנית בעבודה שייך זה אופן דגם
ואילך.30) ו ח, בהעלותך ראה
פל"ד.31) תניא ראה
ג.32) ע, בלק לקו"ת
(ל'33) למררי בנוגע גם י"ל ועד"ז סע"א. כא, פרשתנו לקו"ת

מררי בני משא וגם (וקהת) לגרשון הוא ו)טפל ש(צעיר אלא מרירו),
גרשון. דבני וכו' יריעות בדוגמת – כו' קרשים

א.34) שם,
י.35) מט, ויחי
שם.36) לקו"ת גם וראה שם. כפירש"י

    

טוב" שבא"ועשה נאים כלים סידור [בדוגמת
כו' לכלוך מכל ההיכל ].ניקוי

מובנים טוב, ועשה מרע דסור העבודה פעולות
קהת: בני למשא גרשון בני משא שבין מהחילוק הם
שאין מה וכו' המשכן יריעות את נשאו גרשון בני
וכו'. והשלחן הארון - המשכן כלי נשאו קהת בני כן
שהיריעות הוא, והכלים וכו' היריעות בין והחילוק
יש הרי - הכלים כן שאין מה ומגינים, מקיפים וכו'

ארון לו: מיוחדת ופעולה עבודה כלי ,לכל
וכו'.שלחן כו'

על מגינה (שלילה) - מרע סור בעבודה: וענינם
מצוות עשיית - טוב עשה ומזיקו; עליו מהאסור האדם
ממש מרכבה נעשית צדקה המחלקת יד עדות, שהם

.וכו'

יתברך לו ודירה המשכן נעשה העבודות ב' ידי ועל
בשלימותו.
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בפנים)37) כנ"ל – (חשיבות נמנו קהת שבני גרשוןומה בני
מצד הוא –ריש (במדב"ר הארון נושאי שהיו לפי ,

פרשתנו).
כו' הארון נושאי היו קהת שבני מה שזה בפנים, מ"ש לפי ובפרט
שהעבודה לזה [נוסף הרי – דוע"ט בהקו הוא שעבודתם זה מצד הוא

היא היאדוע"ט דסו"מ העבודה דסו"מ] מהעבודה יותר
 שהרי] דוע"ט סידורלהעבודה ע"י היא

וא"כ לזה], כהקדמה רק היא לכלוך מכל ההיכל ופינוי נאים, הכלים
בכוונה. קדום הוא דוע"ט הקו

ראה פכ"ג.38) תניא



לט     

טוב" שבא"ועשה נאים כלים סידור [בדוגמת
כו' לכלוך מכל ההיכל ].ניקוי

מובנים טוב, ועשה מרע דסור העבודה פעולות
קהת: בני למשא גרשון בני משא שבין מהחילוק הם
שאין מה וכו' המשכן יריעות את נשאו גרשון בני
וכו'. והשלחן הארון - המשכן כלי נשאו קהת בני כן
שהיריעות הוא, והכלים וכו' היריעות בין והחילוק
יש הרי - הכלים כן שאין מה ומגינים, מקיפים וכו'

ארון לו: מיוחדת ופעולה עבודה כלי ,לכל
וכו'.שלחן כו'

על מגינה (שלילה) - מרע סור בעבודה: וענינם
מצוות עשיית - טוב עשה ומזיקו; עליו מהאסור האדם
ממש מרכבה נעשית צדקה המחלקת יד עדות, שהם

.וכו'

יתברך לו ודירה המשכן נעשה העבודות ב' ידי ועל
בשלימותו.
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בפנים)37) כנ"ל – (חשיבות נמנו קהת שבני גרשוןומה בני
מצד הוא –ריש (במדב"ר הארון נושאי שהיו לפי ,

פרשתנו).
כו' הארון נושאי היו קהת שבני מה שזה בפנים, מ"ש לפי ובפרט
שהעבודה לזה [נוסף הרי – דוע"ט בהקו הוא שעבודתם זה מצד הוא

היא היאדוע"ט דסו"מ העבודה דסו"מ] מהעבודה יותר
 שהרי] דוע"ט סידורלהעבודה ע"י היא

וא"כ לזה], כהקדמה רק היא לכלוך מכל ההיכל ופינוי נאים, הכלים
בכוונה. קדום הוא דוע"ט הקו

ראה פכ"ג.38) תניא

ָך . .  ִתְפֶאֶרת ֻעֶזּ ה ְלָך . . ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ ן ְנַקֶוּ ְוַעל ּכֵ
י ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ ְלַתֵקּ

עזך — היינו מלכות.
מלכות  והתכללות  התחברות  הוא   — עזך  תפארת 
בהוי',  מלכות,  אדנ"י,  שילוב  כמו  והוא  בתפארת. 

תפארת. והוא יחודא עילאה, אחד1.
יסוד,  שדי,  התחברות  היינו   — שדי  במלכות 
במלכות. והוא כמו שילוב הוי', ז"א, באדנ"י, מלכות. 

והוא יחודא תתאה, ועד.
כי  נקוה,  עילאה, אומרים  יחודא  עזך,  ועל תפארת 
וכמו  זה.  ויחוד  ביטול  לראות  יכולים  דוקא  ישראל 

שבפסוק שמע ישראל . . אחד2, כתיב ישראל דוקא.
ובמלכות שדי, יחודא תתאה, אומרים לתקן עולם, 
וכמו  העולם,  לתיקון  שייך  זה  יחוד  כי  דוקא,  עולם 

שבברוך שם . . ועד, נאמר לעולם.
)הערות לזהר א עמ' יח(

1( שער היחוד והאמונה פ"ז.
2( ואתחנן ו, ד.

ברכת המזון

ִכינּו3 ְבנּו ַגם ּבָ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

הבינה  ספירת  של  זה  הלעומת  הוא   — בבל 
בקדושה.

זהו שחורבן וגלות מקדש ראשון היה בבבל, כי הבית 
החמשה  וזהו  עילאה4.  ה'  בינה,  בחינת  הוא  הראשון 

דברים שהיו במקדש ראשון וחסרו במקדש שני5.
שם  שאחר  האותיות  בוכ"ו,  גימטריא   — בב"ל 
האחוריים  הוא  שבבל  והיינו,  בבינה6.  שהוא  אהי"ה, 

של בינה.
— בינה נקראת נהר7, ולעומת זה הוא  נהרות בבל 

נהרות בבל.
גם בכינו — היינו בוכ"ו.

הבנים  אם  שמחה,  בחינת  היא  בינה   – בכינו  גם 
שמחה8, ובכיה היא היפך השמחה. 

)ליקוטים ואגרות עמ' קטז(

3( תהלים קלז, א.
4( זח"ב ט, ב.

5( יומא כא, ב.
6( פרדס שער כ' פ"ב.

7( זח"ג קמב, א.
8( תהלים קיג, ט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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כד.7. ד, ÈÏ"‡8.דברים "ÂÓ„‡ " ˙(* אחרי". ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי :‡"ÈÏ "ÂÓ„‡ " ˙להוסיף "כדאי :
(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו – מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח ו.1.שבסו"ס כב, משלי

.2‡"ÈÏ "ÂÓ„‡ " ˙:יל"ה הל' "ב' :.ונמשכים נמצאים שממנו –„ÂÒÈ:ובפ"ד] עי"ז מתקיים המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום ÈÏ"‡3.נמשכות... "ÂÓ„‡ " ˙נשמטה ואולי בפ"ד. וכדלעיל באהבה. כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא "וצ"ע :

מ"ע‡Á˙תיבה 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל
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כד.7. ד, ÈÏ"‡8.דברים "ÂÓ„‡ " ˙(* אחרי". ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי :‡"ÈÏ "ÂÓ„‡ " ˙להוסיף "כדאי :
(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו – מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח ו.1.שבסו"ס כב, משלי

.2‡"ÈÏ "ÂÓ„‡ " ˙:יל"ה הל' "ב' :.ונמשכים נמצאים שממנו –„ÂÒÈ:ובפ"ד] עי"ז מתקיים המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום ÈÏ"‡3.נמשכות... "ÂÓ„‡ " ˙נשמטה ואולי בפ"ד. וכדלעיל באהבה. כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא "וצ"ע :

מ"ע‡Á˙תיבה 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל
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יב.4. צז, תהלים
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.5   ."'וכו ופרטים דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :.6 
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כב.9. יא,
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.5   ."'וכו ופרטים דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :.6 
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כב.9. יא,
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ו.10. ו, 11È.ואתחנן ÂÓ  ˙‰הספרי דברי מובנים "עפ"ז :ÌÈÓÂ˙Ò‰בזה מוסיף מה – לבבך כו' ת"ל כו' יודע איני שם:
בכל ה"א את ואהבת שם) (ומובא מש"נ ז.12.וק"ל".על יח, אהבה13.קרח מדריגת היא האדם בעבודת כהונה שבחינת הפירוש על

כתב Èבתענוגים, ÂÓ ."רסי"ח אגה"ק ויל"ע – הוא כן אם "צע"ג טז.14.: כד, 15È.משלי ÂÓ  ˙‰:
א)". פה, (ב"מ כו' בבלי דלישכח צם דר"ז "בדוגמא
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כד.16. לז, È"‡17.תהלים "Â‡ " ˙זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :" ˙Âע"י שבאים –
הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך, כו' ודעת הבינה

עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע כו' חייוÍÈ‡Âביחודו והוא גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת
' הפי': ולפ"ז וכו'. כדלעיל)È‡˙כו') – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – ע"דÈ‡Â˙הדברים' והוא כו'. האמונה כולם

אחד ה' אמונת :(226 ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ באגה"ק ועד"ז מצות'. התרי"ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ
ע"י כו' בגילוי שיבוא... כדי אך התבוננותכו' כו' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג"כ (עיי"ש). כו' "ÂÁÈהתבוננות

˙"ÂÁÈÂ'כו"ÈÂ‡."'לט.1.כו ד, ואתחנן
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כד.16. לז, È"‡17.תהלים "Â‡ " ˙זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :" ˙Âע"י שבאים –
הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפך, כו' ודעת הבינה

עתה) לבארם שבא וכו'. ויחו"ת (יחו"ע כו' חייוÍÈ‡Âביחודו והוא גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת
' הפי': ולפ"ז וכו'. כדלעיל)È‡˙כו') – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – ע"דÈ‡Â˙הדברים' והוא כו'. האמונה כולם

אחד ה' אמונת :(226 ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ באגה"ק ועד"ז מצות'. התרי"ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ
ע"י כו' בגילוי שיבוא... כדי אך התבוננותכו' כו' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג"כ (עיי"ש). כו' "ÂÁÈהתבוננות

˙"ÂÁÈÂ'כו"ÈÂ‡."'לט.1.כו ד, ואתחנן
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.2 Ó  ˙(מטה מלמטה -) גו' תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), (בעת הראת אתה לקודמו בהמשך בא "שזה :
במים אשר גו'".Á˙Ó˙דגה השמימה עיניך תשא למעלה) (ועד פט.3.לארץ קיט, 4.תהלים Ó  ˙בלקו"ת "וכמובא :

הפסוק]. [על במד"ת" היא הענין שנקודת אחרי ח.5.ר"פ מ, 6.ישעי' Ó  ˙."(יוד (פ"ב, ש"נ מע"ח "להעיר :
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.26   הצירוף שער הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטים – פ"ה" הצירוף ש' הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :
ה. פרק
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.26   הצירוף שער הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטים – פ"ה" הצירוף ש' הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :
ה. פרק
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ים קריעת של בדוגמה השתמשות ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*
ענה – ˘È‡סוף? Â‡ ˜המבאר המוסגר, מאמר מעין זהו כ"א – להד"ם אומרים שהרי – אליהם מכוון זה "אין :‡ ‡È‡–

מסולקת בזה [כן וכו' גדול פלא שזהו ולכן˜È˘Â‡איך כו' למעשה שו"א עושה ה' מעשה לדמות דאין המאמינים אצל ודוקא לכאורה עצומה
שאינו]". מוכיחה ה' שהוליך שקרי"ס אלא – שבראם אחרי לגמרי עצמאים מעשיו

ו.1. ט, ב.2.נחמיה כג, ב, שמואל
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ים קריעת של בדוגמה השתמשות ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*
ענה – ˘È‡סוף? Â‡ ˜המבאר המוסגר, מאמר מעין זהו כ"א – להד"ם אומרים שהרי – אליהם מכוון זה "אין :‡ ‡È‡–

מסולקת בזה [כן וכו' גדול פלא שזהו ולכן˜È˘Â‡איך כו' למעשה שו"א עושה ה' מעשה לדמות דאין המאמינים אצל ודוקא לכאורה עצומה
שאינו]". מוכיחה ה' שהוליך שקרי"ס אלא – שבראם אחרי לגמרי עצמאים מעשיו

ו.1. ט, ב.2.נחמיה כג, ב, שמואל
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ו.3. לג, תהלים

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אייר, בו כותב אודות בתו תחי'.

והנה אצל איש הישראלי שעמנו נקרא גוי אחד בארץ וכדיוק רבנו הזקן )אגרת הקדש ט'( שגם 

ופעולה בדרך הטבע צריך לעשות מה בענינים  יפרידו מאחד האמת, הרי ביחד עם עשי'  בעניני ארץ לא 

רוחנים המתאימים שבכלל זהו תוספת בתורה ומצותי'.

והתרופות  האקלים  דהחלפת  העצה  לבד  תחי'  לבתו  הרופאים  עושים  מה  במכתבו  כותב  אינו 

שישתמשו בהם כאן למצב בריאותה ע"ד שמזכיר במכתבו )אף שכמובן אי אפשר לדעת ברור המצב על פי 

?cortisoneשתי מלות שמזכיר במכתבו( ההשתמשו ב

וכוונתי למ"ש לעשות מה בענינים רוחנים היא ראשונה לברר אם נולדה בתם בטהרה היינו ששמרו 

הנוגע  ובענין  מכירו  שאיני  כיון  כי  זו,  הערתי  על  יקפיד  שלא  ותקותי  במקוה,  המשפחה  טהרת  דיני  אז 

לבריאות נפש מישראל אין מקום לבושה שלא במקומה היינו בהידיעה בהנ"ל אם ח"ו לא הי' הענין כך 

אז עליו ועל זוגתו שיחיו נוסף על הדיוק בשמירת מצות טהרה הנ"ל מכאן ולהבא להוסיף אומץ בתעמולה 

בענין זה בפרט שזה תיקון במקצת עכ"פ בהנ"ל.

וערב  פרוטות קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת  נכון שזוגתו תפריש לצדקה איזה  ובכל אופן 

ולאחר  וחמישי,  שני  דיום  בקר  בכל  לפני התפלה  ככה  ינהג  והוא  בבקר,  וחמישי  שני  ביום  וכן  טוב  יום 

התפלה של שחרית יאמר שיעור תהלים כפי שנחלק לימי החדש, וכן לבדוק את המזוזות בביתם שיהיו 

כולן כשרות.

והשי"ת יזכהו לבשר טוב בכל הנ"ל וביחוד מהטבת מצב בריאות בתם תחי'.

בברכה לנצל השפעתו בתור פקיד במועצה דתית להרמת קרן ישראל סבא בסביבתו ומקומו בלי 

פשרות, וכל המוסיף בזה מוסיפין לו מלמעלה בהמצטרך לו ולב"ב שיחיו.

ובברכה לבשו"ט.



ני היום יום . . . 

ה'תש"גג סיון, מז לעומריום ראשון

חומש: נשא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק נג. והנה . . . ־148־ לי"ח.

ה. "ּב[ נֹוָחה ִמּזֶ י ]ָהַרׁשַ בּועֹות, ֹלא ָהְיָתה רּוַח ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָלה, ֹקֶדם ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ יֵמי ַהְגּבָ רּו ּבִ ּפְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

בּועֹות הּוא ְזַמן  ַחג ַהּשָׁ ת פט. א( ָיִבין, ׁשֶ ּבָ ְתִחיל "ּתֹוָרה" )ׁשַ ּבּור ַהּמַ יַטת ּתֹוָספֹות ּדִ ׁשִ ן ּבְ ַהְמַעּיֵ
ַעת  ׁשְ ּבִ ַהְטָרָדתֹו  ֻדְגַמת  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַהְמַקְטֵרג  ֶאת  ַמְטִריד  ֵרְך  ִיְתּבָ ְוה'  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון  ֵעת 

ּפּוִרים. צֹום ּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ֹראׁש ַהּשָׁ ִקיעֹות ּבְ ַהּתְ

ה'תש"גד סיון, מח לעומריום שני

חומש: נשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובבית שני . . . ־148־ ברתא.

ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ּבְ ר ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְלטֹוַבת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה  ְכׁשָ בּועֹות הּוא ְזַמן ַהּמֻ ַחג ַהּשָׁ
ֹראׁש  ִקיעֹות ּבְ ֻדְגַמת ְזַמן ַהּתְ ָטן ַהְמַקְטֵרג, ּכְ ֵאין ַמְפִריַע ִמּשָׂ ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוָרה ּבְ ְתׁשּוָבה ּבְ ק ּבִ ְוֵכן ְלִהְתַעּסֵ

ּפּוִרים. צֹום ַהּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ַהּשָׁ

ה'תש"גה סיון, עחה"ש, מט לעומריום שלישי

חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וז"ש הינוקא . . . במ"א.

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה:
וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם דָאס 
דארף מען אליין. דָאס איז געווען די גַאנצע תורה. דער צ"צ הָאט מבאר געווען: וקדשתם 
איז געזָאגט געווָארען צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ווָאס זיי קענען 
הייליג מַאכען דעם היינט און דעם מָארגען, ָאבער מ'דארף דערצו וכבסו שמלותם - 

לבושי מחשבה דבור ומעשה, ווָאס דָאס דארף מען אליין.

ֵקן ּתֹוָרה: נּו ַהּזָ בּועֹות תקנ"ז ָאַמר ַרּבֵ ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ
ְמֹלָתם"  ׂשִ סּו  "ְוִכּבְ ֲאָבל  ַמְעָלה,  ִמּלְ ֶזהּו  ּוָמָחר"  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ּגֹו'".  ּוָמָחר  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ
ה,  ְלֹמׁשֶ ֶנֱאַמר  ם"  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ֵאר:  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַה'ּתֹוָרה'.  ל  ּכָ ָהְיָתה  זֹו  ְלַבד.  ]ַלֲעׂשֹות[  ָצִריְך  ֶזה 
ָחר'; ַאְך ָנחּוץ ְלָכְך  ׁש ֶאת 'ַהּיֹום' ְוֶאת ַה'ּמָ ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקּדֵ ָרא ְוָדָרא – ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמׁשֶ טּוָתא ּדְ ׁשְ ְוִאְתּפַ

ה ָצִריְך ]ַלֲעׂשֹות[ ְלַבד. ּזֶ ה, ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ י ַמֲחׁשָ ְמֹלָתם" – ְלבּוׁשֵ סּו ׂשִ "ְוִכּבְ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב

יום 
שני
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד



היום יום . . . נב

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ַחג ַהּשָׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם טֹוב – ּבַ ַעל ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
לּו  ִנּטְ ָהְרִביִעי  ּיֹום  ּבַ  – פֶעטֶעְרּבּוְרג  ּבְ תקנ"ט  ִכְסֵלו  ּבְ כ  ד  יֹום   – ֶזה  ַעל  ָאַמר  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 

אֹורֹות. ַהּמְ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ִהיא ׂשְ ֶאְמַצע. ה' - ֵמֵסב ֹראׁשֹו ִליִמינֹו, ׁשֶ ֵרְך ֹראׁשֹו ּבָ ְתּבָ ַבת ְיָבֶרְכָך - ַהּמִ אֹוְמִרים ּתֵ ׁשֶ ּכְ
ֶאְמַצע.  לֹום - ֹראׁשֹו ּבָ ִהיא ְיִמין ַהְמָבֵרְך ְוכּו'. ׁשָ ֹמאלֹו ׁשֶ ֶאְמַצע. ָיֵאר - ִלׂשְ ְמֶרָך - ּבָ ַהְמָבֵרְך. ְוִיׁשְ
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִנים ְלֵתַבת "ְלָך" - ְוִאם .  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ יק. ּכְ ּדִ ל עֹוָלם . . . ַהּצַ ם", אֹוְמִרים ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִנים ְל"ְוָיׂשֵ ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ָהל[  לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ . . ֱאִליׁשָ
ַעל  ית  ּלִ ַהּטַ ֲעַדִין  ׁשֶ ּכְ ָאֵמן,  ת  ֲעִנּיַ ַאַחר  אֹוְמִרים  רֹום"  ּמָ ּבַ יר  "ַאּדִ ְוִתְרֵצִני".  ִני  ּוְתָחּנֵ ְמֵרִני  "ְוִתׁשְ

ָניו. ּפָ

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט ּפלַאץ, 
וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת אגוז 
)בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש קען זיך 

אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁש, ׁשֶ רּוְך הּוא )ְמקֹום ִמְפּגָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ינּוְנָיא" ׁשֶ ל "ּגִ ֲעֹרֶבת ׁשֶ ִמי הּוא ּתַ ׁשְ ה ַהּגַ ָהעֹוָלם ַהּזֶ
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ א ֵחְטא(. ְוַהּשֵׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג

יום 
שישי
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח



נג היום יום . . . 

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. די 
אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי משנה 
)בעל־פה( איז א "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות ווָאס מען וועט חזר'ן וואו 
מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די פארבינדונג 
געפינען  צו  זייער שווער  איז  נשמה. עס  אותיות  איז  קוב"ה. משנה  מיט  ישראל  פון 
די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה כללית און 
דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י בריינגען. און 
ווָאס מען וועט  ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח,  עס פעלען אויס די 

פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ָך ּבַ ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ת ַהּשִׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ִמיָרה ּפְ ָלִלית ּוׁשְ ִמיָרה ּכְ ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ים ְלַהּבִ ּלִ ה ְמֹאד ִלְמֹצא ֶאת ַהּמִ ָמה. ָקׁשֶ ָנה ִהיא אֹוִתּיֹות ְנׁשָ ִריְך הּוא. ִמׁשְ א ּבְ ָרֵאל ִעם קּוְדׁשָ ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ָרִטית, ׁשֶ ִמיָרה ּפְ ָלִלית ּוַבׁשְ ִמיָרה ַהּכְ ׁשְ ֵרְך. ּבַ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ יֹוֵתר, ּבְ דֹוָלה ּבְ ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ַהּגְ
ְגְרמּו  ּיִ ֶדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֹ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אייר והקודם לו, הנה מ"ש אודות גיסתו אחות אשתו - תחינה - והשידוך 

שלה עם האברך... הנה גם בעצמו מונה וסופר כל המעלות שבדבר ואעפ"כ נראית דאגה מבין השיטים ממה 

שלפי דעתו אין להם האמצעים הדרושים לשכור דירה כו' וכו' ויתאר הענין לעצמו אשר אמרז"ל שקשה 

לזווגם כקרי"ס ובכ"ז מצא את שידוכה המתאים בשבילה הן בגשמיות והן ברוחניות ואם נס כזה נעשה 

הרי דואג הוא מה יהי' עם מטבח רהיטים וכו'?! בה בשעה שבתור קרובה צריך הי' להודות ולהלל להשי"ת 

נתנה  )וכמו שכותב במכתבו( ושלמרות שאיננו בעל הון  כו'  ירא אלקים לומד תורה  שהמציא לה אברך 

הסכמתה על זה בלבב שלם, והלואי שמכאן ולהבא יודיע אך טובות כיוצא בזה.

בנוגע לענינו ולהסתדרותו הפרטית. הנה מכבר מלתי אמורה על יסוד הידוע מרבותנו הק' מתחיל 

שחורה  שמרה  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה   - אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בכלל  ועד  עד  אחריו  והנשיאים  מבעש"ט 

ועצבות צריך לגרשם כלה ממחנה ישראל יהי' מה שיהי' ואיננה מביאה תועלת ואדרבה הרי היא סיבה 

ומקום לכל עניני הירוס, וה"ה בענינו שחבל על מחשבותיו ממין זה וימסור עצמו לעבודה בחינוך הכשר 

למרות הטענות השונות שמציע שלא להתעסק בזה ואז הרי סו"ס ימצא סיפוק נפשי ויווכח אשר לא הי' 

יסוד לפקפוקים וספיקות והשי"ת יצליחו שיהי' זה בהקדם.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל המחכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בהנוגע לבריאות בנם שי'.



נד            

ה'תש"ע סיון ג' ראשון יום    

       
         

      
בימות לגשמים שהצריכים כאן הרמב"ם דברי לכאורה,
בפירוש לדבריו סותרים תפילה', ב'שומע שואלים החמה

פ"א)המשניות השנים(תענית בברכת - שואלים ישראל בארץ שרק
'בזמן שואלים ארצות בשאר אך בחשוון, בשבעה הגשמים על -

המקום'! באותו והגון טוב שהמטר
מבאר י)והרא"ש ד, כלל מדבר(שו"ת המשניות שבפירוש :

אודות הזמןהרמב"ם לפי לשאול להן שיש שלימות,
דינן ולכן בודדים, הים' 'איי על מדובר כאן אך להן, הצריך
זה מטעם כי עצמו על העיד והרא"ש העולם. רוב אחר נגרר
הפסח, לאחר אף הגשם על לשאול יש כי סבר בגרמניה בשהותו

בכך. צורך יש כאשר
בשו"ע נפסק למעשה ב)אך קיז, שלימה(או"ח מדינה שאפילו

כיחידים דינם וגרמניה, ספרד כגון החמה, בימות למטר הצריכה
השנים. בברכת שואלים שאין

אמורים הדברים כי שכתב דורנו מפוסקי יש זאת, עם
החמה וימות הגשמים ימות בהן שגם וכיו"ב, כספרד במדינות

לגשם שזקוקות אלא ישראל, בארץ לזמנם משתווים ,
שבהן מדינות על הרמב"ם מדבר המשניות בפירוש ואילו
אחר הם הגשמים שימות היינו ישראל, מארץ הפוכות העונות
אלה ובמדינות וכד', כברזיל סוכות, אחר הקציר וימות הפסח

הפסח לאחר הגשמים לשאול עליש חולקים רבים אך כא. א, הלוי (שבט

עא) א, ומנהג הלכה שערי וראה ועוד. פה. ו, יצחק מנחת ראה – .כך

ה'תש"ע סיון ד' שני יום     

        
         
           
            

     
ערוך השולחו שינה זה קא)בדין סי' הרמב"ם(א"ח מלשון

בשפתיו הדברים מחתך אלא לבד בלבו יתפלל "ולא וכתב:
לכוין יכול אינו ואם קולו. ישמיע ולא בלחש, לאוזניו ומשמיע
פותח שהרמב"ם בעוד כלומר, קולו". להגביה מותר בלחש,
יתפלל "ולא וממשיך בתפלתו", קולו יגביה "לא בקביעה:
בלבו יתפלל ב"לא פותח השו"ע הדברים...", מחתך אלא בליבו

וכו'". מחתך אלא לבד
לומר: יש השינוי ובביאור

ולכן צרכיו, בקשת הוא התפילה עיקר הרמב"ם לדעת
מהמלך צרכיו שמבקש כאדם שבדיבור, מצוה היא התפילה

להיות צריך התפילה שדיבור לומר מקום היה זה ולפי בדיבור.
וכך הזולת, בשביל הוא הדיבור גדר כי לאחרים, הנשמע בקול
צדדית סיבה מפני ורק ודם, בשר ממלך כמבקש צ"ל התפילה
ולכן בקול. להתפלל אסרו השקר") "מנביאי אמנה", ("מקטני
להדגיש קולו", את יגביה ד"לא בדין דבריו את פותח הרמב"ם
שבדיבור, מצוה היא התפילה כי תפילה, של בדיבור שמדובר
בלחש התפילה כי בלחש, דיבור מחייב המצוה שגדר אלא

וביראה. באימה הקב"ה לפני תפילה שזו מלמדת
יש ולכן הלב, כוונת הוא התפילה עיקר הש"ע לדעת ואילו
לכוונה סתירה הוא רם בקול הדיבור כי בלחש, דווקא להתפלל
צריך "המתפלל ואומר השו"ע מקדים ולכן פנימי. ורגש עמוקה

משום כי שאף ומוסיף התפילה, גדר עצם זהו כי כךשיכוון",
בלבו יתפלל "לא מקום מכל בלבד, בליבו שיתפלל מקום היה

בלחש. אלא..." בלבד
    

ה'תש"ע סיון ה' שלישי יום   

       
          

 
במסכת מקורה – ציבור בתפילת מואס אינו שה' – זו אמירה

א)ברכות בחוטאים,(ח, גם מדובר כי שם מוזכר שלא ולמרות .
אף המתפללים בין אין אם – הענין מפשטות זאת ללמוד ניתן

התפילה? את מקבל שה' בכך החידוש מהו (ללשונותחוטא,

.הרמב"ם)
יכול שהעבריין היא, הענין משמעות האם להסתפק: ויש
המניין, בסיס את המרכיבים האנשים עשרת בתוך אף להיכלל
זה? למנין תוספת מהווה והחוטא כשרים עשרה צריך שמא או
עשר אחד בה שהיו הקטורת, במעשה מהנרמז לדייק ניתן

ריחו חלבנה, עשר, האחד והסממן טוב ריחם עשרה – סממנים
עשרה יש כאשר רק החוטא את לצרף שיש ללמדנו – רע

ב)בלעדיו ו, כריתות מהרש"א .(חדא"ג
לכל למנין כעשירי אף מצטרף שעבריין נפסק, להלכה אך
עומד ובקדושתו הוא, ישראל שחטא, פי על אף שבקדושה. דבר

יד) נה, או"ח אדה"ז, .(שו"ע
או למנין לצרפו שאין בפרהסיא, שבת מחלל זה, מכלל יוצא

לתורה ד)(פמ"גלהעלותו נה, נחשביםא"א הזה בזמן זאת, ועם .
אינם אם ובפרט העמים, בין שנשבו כתינוקות השבת מחללי

לצרפם אפשר ולכן לתיאבון, אלא להכעיס, כן (שעריםעושים

א)מצויינים טו, .בהלכה

            

ה'תש"ע סיון ו' רביעי יום     

         
           

          
כיון)התוספות ד"ה א כו, בית(מגילה למכור שהאיסור מפרשים,

ורבים רבים, לשימוש מיועד שהוא מכך נובע כרכין של הכנסת
למוכרו. לבדם העיר לאנשי רשות אין ולכן בבניינו, משתתפים
מיועד והוא מאחר פרטי, באופן נבנה אם גם כי מוסיפים ויש
יהיו שכולם מנת על נבנה מלכתחילה הרי הרבים, לשימוש

בו שם)שותפים כאן.(רשב"א הרמב"ם מלשון נראה וכן .
חמורה קדושתו לרבים המיועד הכנסת בית נוסף: הסבר ויש

למוכרו אסור ולכן שם)יותר .(תוס'
מקוה או מרחץ למכור מותר האם הטעמים: בין מינה נפקא

זכות יש לרבים כי אסור, והשני הראשון הטעם לפי ציבורי?
בית על רק חל האיסור כי מותר השלישי, הטעם לפי אך בהם.

קדושתו משום ו)הכנסת משב"ז קנג, או"ח .(פרמ"ג
מנין בו ואין מתפללים מחוסר לפעול חדל הכנסת בית ואם
בו, שותפים שהרבים מחמת הוא האיסור אם לכאורה קבוע,
אם אבל למכירתו. מתנגדים לא הרבים תועלת, בו אין כאשר
כאן. גם לאסור מקום יש הקדושה חומרת משום הוא האיסור

פיינשטיין הגר"מ נ)אך א, או"ח אף(אג"מ כי איןכתב זו לדעה
אלא מכירה, איסור גורמת הקדושה לא כי במכירה, איסור
על שנוצרה קדושה להפקיע רשאים אינם לבדם העיר שאנשי
מסכימים בעולם המתפללים כלל אם אבל העולם, כלל ידי

זאת. לעשות מניעה אין להפקעה,

ה'תש"ע סיון ז' חמישי יום    

       
          

      
החינוך בספר כתב כהנים ברכת שע"ח)על מצוה(מ"ע נוהגת "
הרמ"א וכתב זמן". ובכל מקום בכל מ"ג)זו קכ"ח, סי שבזמן(א"ח ,

אלא כפים נושאים שאין [בחו"ל], אלו מדינות בכל "נהגו הזה
יברך, הוא לב וטוב יו"ט, בשמחת שרויים שאז משום טוב, ביום
שטרודים השנה, בשבתות אפילו ימים, בשאר כן שאין מה
טוב ביום אפילו מלאכתם. ביטול ועל מחייתם על בהרהורים

מוסף" בתפילת אלא כפיים נושאים אין
כדי כפים נשיאת קודם לטבול הכהנים נהגו טעם: ועוד
ובפרט יום, בכל לטבול להם שקשה וכיוון בטהרה. שיברכו
אדם "חייב שהרי טובים בימים רק כפים לישא נהגו הקור, בימי

ברגל" עצמו י"ג.(מהרי"ללטהר או"ח חת"ס שו"ת וראה ר"א. סי' החדשות

ד')ראשית .ביכורים
עשה מצות מבטלים (כי בדבר" נקפו "שלבו לאחד ובתשובה

אפרים' ה'בית האריך - יום) ו')בכל של(סי' תקפו את להוכיח
אין הדבר, טעם מאיתנו נעלם היה אם אף והעיקר: זה, מנהג

הראשונים גדולי שהחזיקו המנהג לשנות והאגור,לנו מהרי"ל (תשב"ץ,

מזלזלועוד) הוא המנהג לשנות ו"הבא תורה", אבותינו "מנהג כי
זו". במצוה מזלזלים ח"ו היו כאילו הראשונים של בכבודן

כפים לשאת אשכנז בני נהגו הגליל, בערי ישראל, בארץ גם
מוסף בתפילת טובים, וימים בשבתות מד)רק קכ"ח, חיים .(ארץ

יצחק' ה'מנחת כתב אֿב)ובזמנינו, סי' מנהג(ח, לשנות שאין
הרה"ק הבעש"ט, תלמידי ידי על ובחיפה) (בגליל שנקבע זה
בשנת ישראל לארץ (בעלייתם מקאליסק והרה"ק מויטבסק
עליון. וקדושי ארץ לגאוני בזיון משום בו יש שינוי וכל תקל"ז).
שהתיישב הגר"א, מתלמידי משקלוב, הר"י גם והוסיף:
אשכנז בני מנהג את שינה לא תק"ע), (בשנת יותר מאוחר בצפת
שם הנהיג תקצ"ז) (בשנת לירושלים עבר כאשר ורק במקום,

השלחן' 'פאת בספרו שכתב כפי יום, בכל כפים א"י,לשאת (הל'

כ"ג) ס"ק .פ"ב

ה'תש"ע סיון ח' שישי, יום   

        
          
         

       
ה'בן וכותב מרובעות. יהיו שהתפילין מסיני למשה הלכה

חי' סי'ב)איש או"ח, ח"ד, פעלים בבגדד(רב עושים שהיו שהתפילין ,
מו"ר הגדול רבינו "ובזמן מרובעות, היו לא קדמוניות משנים

היקר החכם לעירנו פה בא זצ"ל חיים משה רבנו הרב רביזקיני
בכמה בקי והיה יע"א דמשק מתושבי שהיה ז"ל אשכנזי יהודה
שאינם התפילין ע"ד זלה"ה מו"ז הרב לפני וטען מלאכות,
לעשותם האומנים את ללמד ידו לאל יש והוא מרובעים,
שלא התפילין על מלברך חדל הקהל שכל היה וכך מרובעים".
התפילין את לעשות האומנים את שלימדו עד מרובעות היו

כראוי.
התפילין ריבוע את לעשות ניתן הטכניקה התקדמות עם
תמוהה, למסקנה נבוא חובה הדבר אם אך מדויקת, יותר ברמה
יהיו לא למשל, שנה, מאה לפני כשרות שהיו תפילין לפיה

היום. כשרות
צבי' 'ארץ בשו"ת כתב יב)ואכן, את(סי' להגביר אין א. כי:

המצאת בעקבות התפילין ריבוע של הדיוק רמת דרישות
המבנה אם הקובעת היא העין ראיית ב. חדשים. מכשירים
באמצעים המשתמש ג. מתוחכם. טכני ציוד ולא תקין, הריבועי
הרי - הריבוע של הדיוק רמת את לשפר כדי מתוחכמים טכניים

משובח. זה
משה' 'אגרות קמו)בשו"ת ולדעתו(יו"ד, יותר, עוד לכת מרחיק

התפילין של הדיוק רמת לשיפור במיקרוסקופ השתמש אם אף



נה             

ה'תש"ע סיון ו' רביעי יום     

         
           

          
כיון)התוספות ד"ה א כו, בית(מגילה למכור שהאיסור מפרשים,

ורבים רבים, לשימוש מיועד שהוא מכך נובע כרכין של הכנסת
למוכרו. לבדם העיר לאנשי רשות אין ולכן בבניינו, משתתפים
מיועד והוא מאחר פרטי, באופן נבנה אם גם כי מוסיפים ויש
יהיו שכולם מנת על נבנה מלכתחילה הרי הרבים, לשימוש

בו שם)שותפים כאן.(רשב"א הרמב"ם מלשון נראה וכן .
חמורה קדושתו לרבים המיועד הכנסת בית נוסף: הסבר ויש

למוכרו אסור ולכן שם)יותר .(תוס'
מקוה או מרחץ למכור מותר האם הטעמים: בין מינה נפקא

זכות יש לרבים כי אסור, והשני הראשון הטעם לפי ציבורי?
בית על רק חל האיסור כי מותר השלישי, הטעם לפי אך בהם.

קדושתו משום ו)הכנסת משב"ז קנג, או"ח .(פרמ"ג
מנין בו ואין מתפללים מחוסר לפעול חדל הכנסת בית ואם
בו, שותפים שהרבים מחמת הוא האיסור אם לכאורה קבוע,
אם אבל למכירתו. מתנגדים לא הרבים תועלת, בו אין כאשר
כאן. גם לאסור מקום יש הקדושה חומרת משום הוא האיסור

פיינשטיין הגר"מ נ)אך א, או"ח אף(אג"מ כי איןכתב זו לדעה
אלא מכירה, איסור גורמת הקדושה לא כי במכירה, איסור
על שנוצרה קדושה להפקיע רשאים אינם לבדם העיר שאנשי
מסכימים בעולם המתפללים כלל אם אבל העולם, כלל ידי

זאת. לעשות מניעה אין להפקעה,

ה'תש"ע סיון ז' חמישי יום    

       
          

      
החינוך בספר כתב כהנים ברכת שע"ח)על מצוה(מ"ע נוהגת "
הרמ"א וכתב זמן". ובכל מקום בכל מ"ג)זו קכ"ח, סי שבזמן(א"ח ,

אלא כפים נושאים שאין [בחו"ל], אלו מדינות בכל "נהגו הזה
יברך, הוא לב וטוב יו"ט, בשמחת שרויים שאז משום טוב, ביום
שטרודים השנה, בשבתות אפילו ימים, בשאר כן שאין מה
טוב ביום אפילו מלאכתם. ביטול ועל מחייתם על בהרהורים

מוסף" בתפילת אלא כפיים נושאים אין
כדי כפים נשיאת קודם לטבול הכהנים נהגו טעם: ועוד
ובפרט יום, בכל לטבול להם שקשה וכיוון בטהרה. שיברכו
אדם "חייב שהרי טובים בימים רק כפים לישא נהגו הקור, בימי

ברגל" עצמו י"ג.(מהרי"ללטהר או"ח חת"ס שו"ת וראה ר"א. סי' החדשות

ד')ראשית .ביכורים
עשה מצות מבטלים (כי בדבר" נקפו "שלבו לאחד ובתשובה

אפרים' ה'בית האריך - יום) ו')בכל של(סי' תקפו את להוכיח
אין הדבר, טעם מאיתנו נעלם היה אם אף והעיקר: זה, מנהג

הראשונים גדולי שהחזיקו המנהג לשנות והאגור,לנו מהרי"ל (תשב"ץ,

מזלזלועוד) הוא המנהג לשנות ו"הבא תורה", אבותינו "מנהג כי
זו". במצוה מזלזלים ח"ו היו כאילו הראשונים של בכבודן

כפים לשאת אשכנז בני נהגו הגליל, בערי ישראל, בארץ גם
מוסף בתפילת טובים, וימים בשבתות מד)רק קכ"ח, חיים .(ארץ

יצחק' ה'מנחת כתב אֿב)ובזמנינו, סי' מנהג(ח, לשנות שאין
הרה"ק הבעש"ט, תלמידי ידי על ובחיפה) (בגליל שנקבע זה
בשנת ישראל לארץ (בעלייתם מקאליסק והרה"ק מויטבסק
עליון. וקדושי ארץ לגאוני בזיון משום בו יש שינוי וכל תקל"ז).
שהתיישב הגר"א, מתלמידי משקלוב, הר"י גם והוסיף:
אשכנז בני מנהג את שינה לא תק"ע), (בשנת יותר מאוחר בצפת
שם הנהיג תקצ"ז) (בשנת לירושלים עבר כאשר ורק במקום,

השלחן' 'פאת בספרו שכתב כפי יום, בכל כפים א"י,לשאת (הל'

כ"ג) ס"ק .פ"ב

ה'תש"ע סיון ח' שישי, יום   

        
          
         

       
ה'בן וכותב מרובעות. יהיו שהתפילין מסיני למשה הלכה

חי' סי'ב)איש או"ח, ח"ד, פעלים בבגדד(רב עושים שהיו שהתפילין ,
מו"ר הגדול רבינו "ובזמן מרובעות, היו לא קדמוניות משנים

היקר החכם לעירנו פה בא זצ"ל חיים משה רבנו הרב רביזקיני
בכמה בקי והיה יע"א דמשק מתושבי שהיה ז"ל אשכנזי יהודה
שאינם התפילין ע"ד זלה"ה מו"ז הרב לפני וטען מלאכות,
לעשותם האומנים את ללמד ידו לאל יש והוא מרובעים,
שלא התפילין על מלברך חדל הקהל שכל היה וכך מרובעים".
התפילין את לעשות האומנים את שלימדו עד מרובעות היו

כראוי.
התפילין ריבוע את לעשות ניתן הטכניקה התקדמות עם
תמוהה, למסקנה נבוא חובה הדבר אם אך מדויקת, יותר ברמה
יהיו לא למשל, שנה, מאה לפני כשרות שהיו תפילין לפיה

היום. כשרות
צבי' 'ארץ בשו"ת כתב יב)ואכן, את(סי' להגביר אין א. כי:

המצאת בעקבות התפילין ריבוע של הדיוק רמת דרישות
המבנה אם הקובעת היא העין ראיית ב. חדשים. מכשירים
באמצעים המשתמש ג. מתוחכם. טכני ציוד ולא תקין, הריבועי
הרי - הריבוע של הדיוק רמת את לשפר כדי מתוחכמים טכניים

משובח. זה
משה' 'אגרות קמו)בשו"ת ולדעתו(יו"ד, יותר, עוד לכת מרחיק

התפילין של הדיוק רמת לשיפור במיקרוסקופ השתמש אם אף



נו            

הדורות וכל בגמרא, זה הוזכר לא "כי כלום, הועיל לא -
השתמשו לא והחסידים והצדיקים הגאונים הכשרים

נכשלו ולא התורה דיני כל קיימו שהם וברור במיקרוסקופ,
באונס". אף דבר בשום

ה'תש"ע סיון ט' קודש, שבת   

        
           

       
הארץ, ישוב את לחזק כדי מיד מזוזה קובעים ישראל בארץ
מהבית, כשיוצא להוציאה יכול אין שוב שקבעה לאחר כי
מזוזה להשיג שקשה כיון ממנו, יצא במהרה לא כך ומתוך

א)אחרת מד, מנחות .(רש"י
והרי בית לשוכר בפונדק הדר בין ההבדל מה להבין, יש אך

החדר? את שוכר בפונדק השוהה אף
זכות לשוכר שאין הוא 'פונדק' של גדרו כי לומר ויתכן
ולכן אחר, לחדר להעבירו הבית בעל ובאפשרות מסוים, בחדר

זה, ולפי ממזוזה. ופטור קבועה נחשבת אינה בחדר שהותו
חדר שחייבהשוכר בית כשוכר דינו ישראל בארץ במלון

מיד מזוזה רלט)לקבוע ד, והנהגות .(תשובות
אחר: באופן לפונדק בית בין ההבדל את המבארים יש אך
חייבוהו לא ולכן עצמו, בפני יום לכל חדר שוכר אדם בפונדק
להישאר, דעתו כי וניכר יום, שלושים בו נשאר אם אלא במזוזה
ולכן להשתקע מנת על מלכתחילה נועדה שכירות ואילו

מיד במזוזה נט)חייבוהו סדורה, חדר(פרשה השוכר אף זה ולפי .
במקום. להשתקע דעתו שאין ניכר כי ממזוזה, פטור במלון
יש מדרבנן, הוא בית בשכירות מזוזה שחיוב כיון ולמעשה,

במלון במזוזה לחייב ולא שם)להקל .(תשוה"נ

           
      

       

ה'תש"ע סיון ג' ראשון יום

     
מצרין והיּו ּביׂשראל, הּמינים רּבּו ּגמליאל, רּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבימי

ׁשּזֹו ׁשראה וכיון ה'. מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָליׂשראל,
והתקין ּדינֹו, ּובית הּוא עמד אדם, ּבני צרכי מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
הּמינים; לאּבד ה' מּלפני ׁשאלה ּבּה ׁשּתהיה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּברכה
נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ׁשּתהיה ּכדי ּבּתפּלה, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּברכֹות
אדם מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל אּלּו ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבכל

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסדר. על אּלּו ּברכֹות עׂשרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשע
היה אם אבל לקרֹות; ּתמהר ּולׁשֹונֹו מכּונת ּדעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבׁשּמצא
ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש מתּפּלל - לׁשֹונֹו ׁשּקצרה אֹו ודחּוק, ְְְְִִֵֶַָָָָָֹטרּוד
ויצא אחרֹונֹות, וׁשלׁש האמצעּיֹות, ּכל מעין אחת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּוברכה

חֹובתֹו. ְֵָידי
'ה 'הביננּו האמצעּיֹות: ּכל מעין ׁשּתּקנּו הּברכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוזֹו

לסֹולח ,ליראת לבבנּו את ּומֹול ,ּדרכי את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו
וׁשּכננּו ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ּגאּולים, להיֹות לנּו, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
ּבדעּת והּתֹועים ּתקּבץ, מארּבע ּונפּוצים ,ארצ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַּבנאֹות
עיר ּבבנין צּדיקים ויׂשמחּו ,יד ּתניף הרׁשעים ועל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיּׁשפטּו,
לבן נר ּובעריכת עבּד לדוד קרן ּובהצמחת ,היכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּובתּקּון
ואּתה נדּבר טרם ּתענה, ואּתה נקרא טרם ;מׁשיח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָיׁשי
ּומּציל ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּתׁשמע,

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו צרה. ְִִֵַַָָָָָָמּכל
ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מ אינֹו - ׁשאלההּגׁשמים לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', תּפּלל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשנים ומטר"]ּבברּכת טל וימים["ותן ׁשּבתֹות ּבמֹוצאי וכן . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

הבּדלה לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', מתּפּלל אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָטֹובים
הּדעת. ְֵַַַּבחֹונן

ּתפּלה ּבכל ּברכֹות ׁשבע מתּפּלל טֹובים, וימים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשּבתֹות
ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש - הּיֹום אֹותֹו ׁשל ּתפּלֹות מארּבע ְְְִִִֵֶַַַָָֹּותפּלה
הּיֹום. אֹותֹו מעין אמצעית ּוברכה אחרֹונֹות, ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹוׁשלׁש
הּׁשּבת'; 'מקּדׁש אמצעית: ּבברכה חֹותמין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׁשּבתֹות,
היה ואם והּזמּנים'. יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: חֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּוברגלים,
ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּה: חֹותמין טֹוב, ויֹום ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשּבת
הארץ, ּכל על מל' ּבּה: חֹותמין הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהּזמּנים'.
ּבּה: חֹותם ׁשּבת, היה ואם הּזּכרֹון'; ויֹום יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמקּדׁש
הּזּכרֹון'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

;ּומנחה וׁשחרית ערבית ּבתפּלת אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָּבּמה
ּברכֹות ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה, ראׁש ׁשל הּמּוספין ּתפּלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
וׁשלׁש יֹום, ּכל ׁשל אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש -ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ
ׁשנּיה מלכּיֹות, ענינּה האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻאמצעּיֹות.
מענינּה. מהן אחת ּבכל חֹותם ׁשֹופרֹות; ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכרֹונֹות,

ׁשבע ּתפּלֹות, מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּביֹום
מעין ואמצעיֹות אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹּברכֹות

ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּיֹום,
מהן: ּתפּלה ּבכל חֹותם ּבׁשּבת, להיֹות חל ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּכּפּורים';
הּכּפּורים'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

;וׁשנה ׁשנה ּכל ׁשל צֹום ּביֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּבּמה
הּמּוספין ּתפּלת מתּפּלל הּיֹובל, ׁשנת ׁשל צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
אֹותן והן הּׁשנה, ראׁש ּבמּוסף ׁשהתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשע
אֹותן, מתּפללין ואין יתר. ולא ּפחֹות ּבלא עצמן, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹהּברכֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן ְִֵֵֶֶַַָאּלא
,ראׁשֹונה לברכה קדם ּפֹותח הּתפּלֹות, מן ּתפּלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבכל

ּוכׁשהּוא ."ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹואֹומר:
והגיֹון פי, אמרי לרצֹון "יהיּו אֹומר: הּתפּלה, ּבסֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָחֹותם
לאחֹוריו. צֹועד ּכ ואחר וגֹואלי"; צּורי ה', ;לפני - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָלּבי

ערבית מתּפּלל - מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
ואֹומר הּימים; ּכׁשאר ּברכֹות, עׂשרה ּתׁשע ּומנחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוׁשחרית
ּבמּוסף ויבֹוא'. יעלה אבֹותינּו, ואלהי 'אלהינּו ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבעבֹודה:

מ מֹועד, ׁשל ּביֹוםחּלֹו ׁשּמתּפּלל ּכמֹו הּמּוסף ּתפּלת תּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ּברכֹות, ׁשבע מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי ְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָֹטֹוב;
וחֹותם חדׁש, ראׁש קרּבן מעין אמצעית אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹוׁשלׁש

חדׁשים'. וראׁשי יׂשראל 'מקּדׁש ְְְֳִִֵֵֵַָָָָּבּה:
חדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת

ׁשבע ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשחל
ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ּכׁשאר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּברכֹות
ּומׁשלים ׁשּבת, ּבענין אמצעית ּבברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּבמּוסף

הברכה] סיום הּיֹום[לקראת קדּׁשת ואֹומר ׁשּבת, ְְְְִֵַַַַָֻּבענין
הּׁשּבת 'מקּדׁש חדׁשים: ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבאמצע
ּכמֹו ּבּה חֹותם מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים'; וראׁשי ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶָָָָֻויׂשראל

ּבׁשּבת. להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ְְְִֵֶֶַָָׁשחֹותם
ּברכה מתּפּלל ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

וּתלּמדנּו ,צדק מׁשּפטי 'וּתֹודיענּו ּככה: ּבּלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻֻלעׂשֹות
טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּובין הרגל, וחגיגת טֹוב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻֻיֹום
קּדׁשּת; ימים מּׁשׁשת והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי ויֹום ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהבּדלּת,
ׁשּבת ּובמֹוצאי לׂשמחה'. מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו ְְְֱֲִִִֵֵֵַַָָָָֹוּתּתן
אף חֹונן', ּב'אּתה מבּדיל - הּׁשנה ּכל ׁשל טֹוב יֹום ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּובמֹוצאי

הּכֹוס. על מבּדיל ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַעל
'הּנּסים 'על ּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים, ׁשּבתּבחנּכה ; ְֲִִִִִַַַַָָָָֻ

ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֻׁשחלה
ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשּמזּכיר

ּב'ׁשֹומע מֹוסיף - ׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבימי
ּברכה אֹומרּה צּבּור ּוׁשליח עננּו'. אלהינּו, ה' 'עננּו, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹּתפּלה':
ּבעת 'העֹונה ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין עצמּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני
מֹוסיפין - ּבאב ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָצרה'.
עּמ יׂשראל ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים': ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּב'בֹונה

הּׁשֹוממה'. החרבה האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שבעה וארבעים לעומר עמ' ב



נז            
      

       

ה'תש"ע סיון ג' ראשון יום

     
מצרין והיּו ּביׂשראל, הּמינים רּבּו ּגמליאל, רּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבימי

ׁשּזֹו ׁשראה וכיון ה'. מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָליׂשראל,
והתקין ּדינֹו, ּובית הּוא עמד אדם, ּבני צרכי מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
הּמינים; לאּבד ה' מּלפני ׁשאלה ּבּה ׁשּתהיה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּברכה
נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ׁשּתהיה ּכדי ּבּתפּלה, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּברכֹות
אדם מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל אּלּו ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבכל

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסדר. על אּלּו ּברכֹות עׂשרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשע
היה אם אבל לקרֹות; ּתמהר ּולׁשֹונֹו מכּונת ּדעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבׁשּמצא
ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש מתּפּלל - לׁשֹונֹו ׁשּקצרה אֹו ודחּוק, ְְְְִִֵֶַָָָָָֹטרּוד
ויצא אחרֹונֹות, וׁשלׁש האמצעּיֹות, ּכל מעין אחת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּוברכה

חֹובתֹו. ְֵָידי
'ה 'הביננּו האמצעּיֹות: ּכל מעין ׁשּתּקנּו הּברכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוזֹו

לסֹולח ,ליראת לבבנּו את ּומֹול ,ּדרכי את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו
וׁשּכננּו ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ּגאּולים, להיֹות לנּו, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
ּבדעּת והּתֹועים ּתקּבץ, מארּבע ּונפּוצים ,ארצ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַּבנאֹות
עיר ּבבנין צּדיקים ויׂשמחּו ,יד ּתניף הרׁשעים ועל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיּׁשפטּו,
לבן נר ּובעריכת עבּד לדוד קרן ּובהצמחת ,היכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּובתּקּון
ואּתה נדּבר טרם ּתענה, ואּתה נקרא טרם ;מׁשיח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָיׁשי
ּומּציל ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּתׁשמע,

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו צרה. ְִִֵַַָָָָָָמּכל
ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מ אינֹו - ׁשאלההּגׁשמים לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', תּפּלל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשנים ומטר"]ּבברּכת טל וימים["ותן ׁשּבתֹות ּבמֹוצאי וכן . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

הבּדלה לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', מתּפּלל אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָטֹובים
הּדעת. ְֵַַַּבחֹונן

ּתפּלה ּבכל ּברכֹות ׁשבע מתּפּלל טֹובים, וימים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשּבתֹות
ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש - הּיֹום אֹותֹו ׁשל ּתפּלֹות מארּבע ְְְִִִֵֶַַַָָֹּותפּלה
הּיֹום. אֹותֹו מעין אמצעית ּוברכה אחרֹונֹות, ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹוׁשלׁש
הּׁשּבת'; 'מקּדׁש אמצעית: ּבברכה חֹותמין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׁשּבתֹות,
היה ואם והּזמּנים'. יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: חֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּוברגלים,
ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּה: חֹותמין טֹוב, ויֹום ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשּבת
הארץ, ּכל על מל' ּבּה: חֹותמין הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהּזמּנים'.
ּבּה: חֹותם ׁשּבת, היה ואם הּזּכרֹון'; ויֹום יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמקּדׁש
הּזּכרֹון'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

;ּומנחה וׁשחרית ערבית ּבתפּלת אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָּבּמה
ּברכֹות ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה, ראׁש ׁשל הּמּוספין ּתפּלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
וׁשלׁש יֹום, ּכל ׁשל אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש -ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ
ׁשנּיה מלכּיֹות, ענינּה האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻאמצעּיֹות.
מענינּה. מהן אחת ּבכל חֹותם ׁשֹופרֹות; ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכרֹונֹות,

ׁשבע ּתפּלֹות, מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּביֹום
מעין ואמצעיֹות אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹּברכֹות

ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּיֹום,
מהן: ּתפּלה ּבכל חֹותם ּבׁשּבת, להיֹות חל ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּכּפּורים';
הּכּפּורים'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

;וׁשנה ׁשנה ּכל ׁשל צֹום ּביֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּבּמה
הּמּוספין ּתפּלת מתּפּלל הּיֹובל, ׁשנת ׁשל צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
אֹותן והן הּׁשנה, ראׁש ּבמּוסף ׁשהתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשע
אֹותן, מתּפללין ואין יתר. ולא ּפחֹות ּבלא עצמן, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹהּברכֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן ְִֵֵֶֶַַָאּלא
,ראׁשֹונה לברכה קדם ּפֹותח הּתפּלֹות, מן ּתפּלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבכל

ּוכׁשהּוא ."ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹואֹומר:
והגיֹון פי, אמרי לרצֹון "יהיּו אֹומר: הּתפּלה, ּבסֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָחֹותם
לאחֹוריו. צֹועד ּכ ואחר וגֹואלי"; צּורי ה', ;לפני - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָלּבי

ערבית מתּפּלל - מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
ואֹומר הּימים; ּכׁשאר ּברכֹות, עׂשרה ּתׁשע ּומנחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוׁשחרית
ּבמּוסף ויבֹוא'. יעלה אבֹותינּו, ואלהי 'אלהינּו ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבעבֹודה:

מ מֹועד, ׁשל ּביֹוםחּלֹו ׁשּמתּפּלל ּכמֹו הּמּוסף ּתפּלת תּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ּברכֹות, ׁשבע מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי ְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָֹטֹוב;
וחֹותם חדׁש, ראׁש קרּבן מעין אמצעית אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹוׁשלׁש

חדׁשים'. וראׁשי יׂשראל 'מקּדׁש ְְְֳִִֵֵֵַָָָָּבּה:
חדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת

ׁשבע ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשחל
ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ּכׁשאר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּברכֹות
ּומׁשלים ׁשּבת, ּבענין אמצעית ּבברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּבמּוסף

הברכה] סיום הּיֹום[לקראת קדּׁשת ואֹומר ׁשּבת, ְְְְִֵַַַַָֻּבענין
הּׁשּבת 'מקּדׁש חדׁשים: ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבאמצע
ּכמֹו ּבּה חֹותם מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים'; וראׁשי ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶָָָָֻויׂשראל

ּבׁשּבת. להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ְְְִֵֶֶַָָׁשחֹותם
ּברכה מתּפּלל ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

וּתלּמדנּו ,צדק מׁשּפטי 'וּתֹודיענּו ּככה: ּבּלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻֻלעׂשֹות
טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּובין הרגל, וחגיגת טֹוב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻֻיֹום
קּדׁשּת; ימים מּׁשׁשת והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי ויֹום ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהבּדלּת,
ׁשּבת ּובמֹוצאי לׂשמחה'. מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו ְְְֱֲִִִֵֵֵַַָָָָֹוּתּתן
אף חֹונן', ּב'אּתה מבּדיל - הּׁשנה ּכל ׁשל טֹוב יֹום ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּובמֹוצאי

הּכֹוס. על מבּדיל ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַעל
'הּנּסים 'על ּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים, ׁשּבתּבחנּכה ; ְֲִִִִִַַַַָָָָֻ

ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֻׁשחלה
ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשּמזּכיר

ּב'ׁשֹומע מֹוסיף - ׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבימי
ּברכה אֹומרּה צּבּור ּוׁשליח עננּו'. אלהינּו, ה' 'עננּו, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹּתפּלה':
ּבעת 'העֹונה ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין עצמּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני
מֹוסיפין - ּבאב ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָצרה'.
עּמ יׂשראל ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים': ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּב'בֹונה

הּׁשֹוממה'. החרבה האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל
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נח           
      

;'הּגׁשם 'מֹוריד ׁשנּיה ּבברכה אֹומר הּגׁשמים, ימֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
'מֹוריד אֹומר מאימתי הּטל'. 'מֹוריד החּמה, ִִִֵֵֵַַַַָָָּובימֹות
חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין מּתפּלת ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּגׁשם'?

ּפסח;[סוכות] ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית ּתפּלת עד ,ְֲִִִֶֶֶַַַַָ
אֹומר ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּתפּלת

הּטל'. ִַָ'מֹוריד
ּבברּכת הּגׁשמים את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון, ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָמּׁשבעה

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּגׁשם. ׁשּמזּכיר זמן ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשנים,
ּבׁשנער אבל יׂשראל; ּובמצרים[בבל]ּבארץ ּובסּוריא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הּגׁשמים את ׁשֹואלין להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּומקֹומֹות
ּתׁשרי. ּתקּופת אחר ׁשּׁשים ְְְִִִֵַַַּביֹום

אּיי ּכגֹון החּמה, ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמקֹומֹות
צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את ׁשֹואלין - הרחֹוקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּים
ׁשני טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן ּומקֹומֹות ּתפּלה'. ּב'ׁשֹומע ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָלהן,
ראׁשֹון יֹום ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד אֹומר - ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימים

הּגׁשמים. ימֹות ּכל והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
;'הּקדֹוׁש 'האל ׁשליׁשית ּבברכה חֹותם - ּכּלּה הּׁשנה ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּכל

ּובעׂשרת ּומׁשּפט'. צדקה אֹוהב מל' עׂשרה, אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּובברּכת
חֹותם - הּכּפּורים יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ׁשּמראׁש ִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּימים
הּמׁשּפט'. הּמל' עׂשרה, ּובאחת הּקדֹוׁש'; הּמל' ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבׁשליׁשית

ּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים ּבעׂשרה ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָיׁש
הרחמן'; אב כמֹו 'מי ּובּׁשנּיה, לחּיים'; 'זכרנּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ּומֹוסיפין ;'רחמי 'זכר עׂשרה, ׁשמֹונה ּבברּכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹּומֹוסיפין
ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש וכן חּיים'. 'ּובספר אחרֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבברכה
ּתן 'ּובכן ׁשליׁשית, ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
ּפׁשּוט מנהג הּכּפּורים, ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל ;'ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹּפחּד

.'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַהּוא

     
;החּמה הנץ עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה, - הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתפּלת

אֹו עבר ואם הּיֹום. ׁשליׁש ׁשהּוא רביעית, ׁשעה סֹוף עד ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּוזמּנּה,
חֹובת ידי יצא - הּיֹום חצי עד ׁשעֹות ארּבע אחר והתּפּלל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָטעה
ׁשּמצות ׁשּכׁשם ּבזמּנּה: ּתפּלה חֹובת ידי יצא לא אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּתפּלה,
ּבזמּנּה אֹותּה להתּפּלל מּדבריהן מצוה ּכ הּתֹורה, מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתפּלה

ּונביאים. חכמים לנּו ְְֲִִִִֶָָׁשּתּקנּו
ּבין ׁשל ּתמיד זמן ּכנגד הּמנחה, ׁשּתפּלת אמרנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

יֹום ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהערּבים
והיא ּומחצה, ׁשעֹות מּתׁשע זמּנּה ּתּקנּו - ּומחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבתׁשע
להיֹות ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנקראת
אמרּו - ּומחצה ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבערב
- זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא; ּומחצה, ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתּפּלל

ּגדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגיע
והאחת ּוקטּנה, ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

אּלא רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים, מקצת והֹורּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָרׁשּות.
ּתדיר ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן, הּדין וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגדֹולה;
הּקטּנה יתּפּלל לא חֹובה, הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹּבכל

רׁשּות. ְֶָאּלא

עד ּומחצה ׁשעֹות מּׁשׁש ּגדֹולה, מנחה ׁשּזמן למדּת, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהא
מן ׁשּיּׁשאר עד ּומחצה מּתׁשע קטּנה, מנחה ּוזמן ּומחצה. ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתׁשע
החּמה. ׁשּתׁשקע עד אֹותּה להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע; ׁשעה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּיֹום

ׁשבע עד הּׁשחר, ּתפּלת אחר זמּנּה - הּמּוספין ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָּתפּלת
ּפי על אף - ׁשעֹות ׁשבע אחר והּמתּפּלל ּבּיֹום; ְְִִֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות

הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפׁשע
,אֹותּה הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה ּפי על אף - הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתפּלת

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה מּתחּלת להתּפּלל לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָיׁש

החּמה. לׁשקיעת סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - נעילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלת
וחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל

ּבׁשעת ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל
יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר להתּפּללהּדחק, לֹו ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּתׁשקע קדם ׁשּבת ּבערב ׁשּבת, לילי ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי ּבׁשּבת. ׁשּבת, מֹוצאי ׁשל ערבית מתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה;
ׁשּיקרא ּובלבד ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבעֹונתּה, ׁשמע ְְְִִֵַַַַַָָָקרּית
- ּבמזיד - התּפּלל ולא ּתפּלה, זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

טרּוד אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם; ואינֹו ּתּקנה, לֹו ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָאין
ּומקּדים לּה, הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה, אֹותּה מׁשּלם -ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה אחרֹונה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתפּלה
הּיֹום חצי ׁשעבר עד ׁשחרית התּפּלל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכיצד?

והּׁשנּיה מנחה, ּתפּלת הראׁשֹונה ׁשּתים; מנחה יתּפּלל -ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה ערבית, הראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש
עּמּוד ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה ׁשחרית, ראׁשֹונה ׁשּתים; ׁשחרית מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּׁשחר

ערבית. ְְִֵַַּתׁשלּומי
לּה הּסמּוכה ּתפּלה ולא זֹו, ּתפּלה לא התּפּלל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

התּפּלל ולא טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹלא
לּה אין - ׁשחרית אבל מנחה; ּתׁשלּומי והאחרֹונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָערבית,

ּתפּלֹות. ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּתׁשלּומין,
היּו- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל ּתפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ׁשהֹורה מי ויׁש מּוספין. ׁשל ּכ ואחר מנחה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמתּפּלל
יטעּו ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, ּכן עֹוׂשין הסדר]ׁשאין שכך .[יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ

     
ׁשהּגיע ּפי על אף הּתפּלה, את מעּכבין ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה

הּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי הּידים, טהרת - ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמּנּה
החֹופזין הּלב.[ממהרים]ּודברים וכּונת אֹותֹו, ְְְִִֵַַַַָָ

הּפרק עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? הּידים כףטהרת [חיבור ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לזרוע] זמןהיד והּגיע ,ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ארּבעה הּמים ּובין ּבינֹו היה אם - מים לֹו היה ולא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹהּתפּלה,
הּמים מקֹום עד הֹול - אּמה אלפים ׁשמֹונת ׁשהם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמילין,
- מּכן יֹותר הּמים ּובין ּבינֹו היה יתּפּלל; ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָורֹוחץ,

ּבצרֹור ידיו ּבקֹורה[אבן]מקּנח אֹו ּבעפר ּומתּפּלל.[קרש]אֹו , ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
הּמים מקֹום היה אם אבל לפניו; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבּמה

א לאחריו לחזר אֹותֹו מחּיבין אין אבללאחריו, מיל. עד ּלא ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ
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מקּנח אּלא לחזר, חּיב אינֹו מּמיל, יֹותר הּמים מן עבר ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹאם
לתפּלה מטהר ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל ׁשחרית; מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות, ּבׁשאר ּבלבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָאּלא
היה ואם יתּפּלל. ּכ ואחר ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשחרית

ּומתּפּלל. ּבלבד, ידיו מקּנח - הּמים מן ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרחֹוק
;ּומתּפללין ּכטהֹורין, ּבלבד ידיהן רֹוחצין - הּטמאין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָּכל

אין מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל להן ׁשאפׁשר ּפי על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאף
ּבעל יקרא ׁשּלא ּתּקן ׁשעזרא ּבארנּו, ּוכבר מעּכבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּטבילה
אחרי ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל. עד ּתֹורה, ּדברי ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרי
עד ּבלבד, קרי ּבעל יתּפּלל ׁשּלא לתפּלה, אף התקינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּכן,
ׁשּלא ּכדי אּלא ּבּה, נגעּו וטהרה טמאה מּפני ולא ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻׁשּיטּבל.
ּומּפני ּכתרנגֹולין; נׁשֹותיהן אצל מצּויין חכמים ּתלמידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָיהיּו
הּטמאין. מּכלל והֹוציאּוהּו לבּדֹו, קרי לבעל טבילה ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזה

קרי ׁשראה זב ׁשאפּלּו זֹו, ּתּקנה ּבזמן אֹומרין היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָלפיכ
צריכין נּדה, ׁשראת והּמׁשּמׁשת זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָונּדה
ׁשהן ּפי על אף הּקרי, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָטבילה
אּלא הּטהרה, מּפני זֹו טבילה ׁשאין נֹותן, הּדין וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאין.

ּתמיד נׁשֹותיהן אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה, ּוכברמּפני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבכל ּפׁשטה ׁשּלא לפי ּתפּלה, ׁשל זֹו ּתּקנה ּגם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבטלה

ּבּה. לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ולא ְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹיׂשראל,
ּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט קרי[בבל]מנהג ּבעל ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד קבין]מתּפּלל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּדברים ּבּמה יׂשראל". ,אלהי לקראת "הּכֹון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמּׁשּום
קרי ׁשראה חֹולה אבל ׁשּבעל; חֹולה אֹו ּבבריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?

מנהג ּבזה ואין הרחיצה, מן ּפטּור - זב[לרחוץ]לאנסֹו וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָ
אּלא מנהג, ּבהן אין זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה קרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראה

ּומתּפללין. ידיהן, ורֹוחצין עצמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָמקּנחין
ּכדר ערותֹו ׁשּכּסה ּפי על אף ּכיצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי

ואם לּבֹו; את ׁשּיכּסה עד יתּפּלל, לא ׁשמע, לקרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּמכּסה
וכּסה הֹואיל יכּסה, ּבּמה לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ּכּסה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלא

יעׂשה. לא ּולכּתחּלה יצא; והתּפּלל, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹערותֹו
ּבמקֹום יתּפּלל לא ּכיצד? הּתפּלה מקֹום ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת

ולא ּבאׁשּפה, ולא הּכּסא, ּבבית ולא ּבמרחץ, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹהּטּנֹופֹות,
- ּדבר ׁשל ּכללֹו ׁשּיבּדקּנּו. עד טהרה ּבחזקת ׁשאינֹו ְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבֹו. מתּפללין אין ׁשמע, קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין מקֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכל
הּמת ּומן רע וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשם

לתפּלה. מרחיקין ּכ - ׁשמע לקרּית הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומראּית
מּפני וחטא הֹואיל - ּבמקֹומֹו צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמתּפּלל

טהֹור. ּבמקֹום ּומתּפּלל חֹוזר התּפּלל, ׁשּלא עד ּבדק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
להּל יכֹול אם - ּכנגּדֹו צֹואה וראה ּבתפּלה, עֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

ׁשּיזרקּנה ּכדי ישאירנה]לפניו אּמֹות,[כלומר: ארּבע לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
יסּלקּנה לאו, ואם ;ילך]יהּל יכֹול,[- אינֹו ואם לצדדין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפללין היּו לא החכמים ּגדֹולי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹיפסיק.
עּפּוׁשֹו ּבעת מּוריס ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית ולא דגיםׁשכר, [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טהֹור.שהתעפש] ׁשהּמקֹום ּפי על אף רע, ׁשריחֹו מּפני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
לא לנקביו, צרי היה ׁשאם ּכיצד? אֹותֹו החֹופזין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדברים

וחֹוזר ּתֹועבה, ּתפּלתֹו - והתּפּלל לנקביו הּצרי וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיתּפּלל.
ּכדי עצמֹו להעמיד יכֹול ואם צרכיו. ׁשּיעׂשה אחר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומתּפּלל

יתּפּלל, לא לכּתחּלה כן, ּפי על ואף ּתפּלה; ּתפּלתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּפרסה,
יפה יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ּכיחֹועד ויסיר נקביו, ויפקד [רוק, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הפה]וניעֹוהגרון] יתּפּלל.[רוק ּכ ואחר - הּטֹורדֹו ּדבר וכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָ
הרי לרצֹונֹו, אם - ּבתפּלתֹו ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי

אין לאנסֹו, ּובאּו ׁשּיתּפּלל קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
אֹו ּבטּליתֹו מבליעֹו ּבתפּלתֹו, רק לֹו נזּדּמן ּכלּום. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבכ
ּכדי לאחֹוריו, ּבידֹו זֹורקֹו ,ּבכ מצטער היה ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבבגדֹו;
מּלמּטה רּוח מּמּנּו יצא טרּוד. ונמצא ּבּתפּלה, יצטער ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּתכלה עד ׁשֹותק - לדעּתֹו ׁשּלא ּבּתפּלה עֹומד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכׁשהּוא

לתפּלתֹו. וחֹוזר ְְִִֵַָָהרּוח,
יכֹול ואינֹו הרּבה ונצטער מּלמּטה, רּוח להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבּקׁש

עד ּוממּתין אּמֹות, ארּבע לאחֹוריו מהּל - עצמֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבים יצרּתנּו העֹולמים, 'רּבֹון ואֹומר: הרּוח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתכלה
חרּפתנּו לפני וידּוע ּגלּוי - חלּולים וחלּולים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבים
ּבמֹותנּו'; ורּמה ּתֹולעה ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּוכלּמתנּו,

ּומתּפּלל. למקֹומֹו, ְְְִִֵֵַוחֹוזר
ממּתין - ּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבּתפּלה, עֹומד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה

ּכדי ׁשהה ואם ׁשּפסק; לּמקֹום וחֹוזר הּמים, ׁשּיכלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
לראׁש. חֹוזר הּתפּלה, ּכל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר

ואחר אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה - מים הּמׁשּתין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַוכן
אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה ׁשהתּפּלל, ּומי מתּפּלל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכ

מּפיו. ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק ּכדי מׁשּתין, ּכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹואחר
;ּתפּלה אינּה ּבכּונה, ׁשאינּה ּתפּלה ּכל ּכיצד? הּלב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכּונת

ּדעּתֹו מצא ּבכּונה. ּומתּפּלל חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹואם
ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל, לֹו אסּור - טרּוד ולּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמׁשּבׁשת

מצר אֹו עיף והּוא ,הּדר מן הּבא ,לֹו[מצטער]לפיכ אסּור - ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ימים, ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלהתּפּלל,

יתּפּלל. ּכ ואחר ּדעּתֹו, ותתקרר ׁשּינּוח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָעד
ויראה הּמחׁשבֹות, מּכל לּבֹו ׁשּיפּנה הּכּונה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד

ליׁשב צרי ,לפיכ הּׁשכינה; לפני עֹומד הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמֹו
ּבנחת יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה, קדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמעט
מּׂשאֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּובתחנּונים.
הּתפּלה, אחר מעט ליׁשב צרי ,לפיכ לֹו; והֹול ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמׁשליכֹו
קדם ׁשעה ׁשֹוהין היּו הראׁשֹונים חסידים יּפטר. ּכ ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואחר

ׁשעה ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר וׁשעה .הּתפּלה, ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָ
,התּפּלל ואם ּכּונה; לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכֹור

מּׁשכרּותֹו. ּכׁשּיתרֹונן ּומתּפּלל חֹוזר ,לפיכ - ּתֹועבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּתפּלתֹו
שיכור]ׁשתּוי ּתפּלתֹו[שאינו התּפּלל, ואם יתּפּלל; אל - ְְְְִִִִֵֵַַַָָ

זה ׁשּכֹור, ׁשתּוי? הּוא זה ואי ׁשּכֹור, הּוא זה אי ְְִִִֵֵֶֶֶָָּתפּלה.
לדּבר ׁשּיכֹול זה וׁשתּוי, ;הּמל ּבפני לדּבר יכֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
וׁשתה הֹואיל כן, ּפי על אף מׁשּתּבׁש. ואינֹו הּמל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבפני

מעליו. יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל, לא - יין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית
מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא להתּפּלל עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ולא מריבה, מּתֹו ולא ׂשיחה, מּתֹו ולא ראׁש, ְְְְִִִִַָָֹֹֹֹקּלּות
הלכה, ּדין מּתֹו ולא ּתֹורה. ּדברי מּתֹו אּלא - ּכעס ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹמּתֹו
טרּוד לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
ּכגֹון עּיּון, ּבּה ׁשאין ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבהלכה
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נט            
      

מקּנח אּלא לחזר, חּיב אינֹו מּמיל, יֹותר הּמים מן עבר ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹאם
לתפּלה מטהר ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל ׁשחרית; מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות, ּבׁשאר ּבלבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָאּלא
היה ואם יתּפּלל. ּכ ואחר ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשחרית

ּומתּפּלל. ּבלבד, ידיו מקּנח - הּמים מן ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרחֹוק
;ּומתּפללין ּכטהֹורין, ּבלבד ידיהן רֹוחצין - הּטמאין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָּכל

אין מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל להן ׁשאפׁשר ּפי על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאף
ּבעל יקרא ׁשּלא ּתּקן ׁשעזרא ּבארנּו, ּוכבר מעּכבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּטבילה
אחרי ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל. עד ּתֹורה, ּדברי ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרי
עד ּבלבד, קרי ּבעל יתּפּלל ׁשּלא לתפּלה, אף התקינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּכן,
ׁשּלא ּכדי אּלא ּבּה, נגעּו וטהרה טמאה מּפני ולא ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻׁשּיטּבל.
ּומּפני ּכתרנגֹולין; נׁשֹותיהן אצל מצּויין חכמים ּתלמידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָיהיּו
הּטמאין. מּכלל והֹוציאּוהּו לבּדֹו, קרי לבעל טבילה ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזה

קרי ׁשראה זב ׁשאפּלּו זֹו, ּתּקנה ּבזמן אֹומרין היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָלפיכ
צריכין נּדה, ׁשראת והּמׁשּמׁשת זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָונּדה
ׁשהן ּפי על אף הּקרי, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָטבילה
אּלא הּטהרה, מּפני זֹו טבילה ׁשאין נֹותן, הּדין וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאין.

ּתמיד נׁשֹותיהן אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה, ּוכברמּפני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבכל ּפׁשטה ׁשּלא לפי ּתפּלה, ׁשל זֹו ּתּקנה ּגם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבטלה

ּבּה. לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ולא ְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹיׂשראל,
ּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט קרי[בבל]מנהג ּבעל ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד קבין]מתּפּלל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּדברים ּבּמה יׂשראל". ,אלהי לקראת "הּכֹון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמּׁשּום
קרי ׁשראה חֹולה אבל ׁשּבעל; חֹולה אֹו ּבבריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?

מנהג ּבזה ואין הרחיצה, מן ּפטּור - זב[לרחוץ]לאנסֹו וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָ
אּלא מנהג, ּבהן אין זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה קרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראה

ּומתּפללין. ידיהן, ורֹוחצין עצמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָמקּנחין
ּכדר ערותֹו ׁשּכּסה ּפי על אף ּכיצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי

ואם לּבֹו; את ׁשּיכּסה עד יתּפּלל, לא ׁשמע, לקרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּמכּסה
וכּסה הֹואיל יכּסה, ּבּמה לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ּכּסה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלא

יעׂשה. לא ּולכּתחּלה יצא; והתּפּלל, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹערותֹו
ּבמקֹום יתּפּלל לא ּכיצד? הּתפּלה מקֹום ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת

ולא ּבאׁשּפה, ולא הּכּסא, ּבבית ולא ּבמרחץ, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹהּטּנֹופֹות,
- ּדבר ׁשל ּכללֹו ׁשּיבּדקּנּו. עד טהרה ּבחזקת ׁשאינֹו ְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבֹו. מתּפללין אין ׁשמע, קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין מקֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכל
הּמת ּומן רע וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשם

לתפּלה. מרחיקין ּכ - ׁשמע לקרּית הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומראּית
מּפני וחטא הֹואיל - ּבמקֹומֹו צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמתּפּלל

טהֹור. ּבמקֹום ּומתּפּלל חֹוזר התּפּלל, ׁשּלא עד ּבדק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
להּל יכֹול אם - ּכנגּדֹו צֹואה וראה ּבתפּלה, עֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה

ׁשּיזרקּנה ּכדי ישאירנה]לפניו אּמֹות,[כלומר: ארּבע לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
יסּלקּנה לאו, ואם ;ילך]יהּל יכֹול,[- אינֹו ואם לצדדין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפללין היּו לא החכמים ּגדֹולי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹיפסיק.
עּפּוׁשֹו ּבעת מּוריס ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית ולא דגיםׁשכר, [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טהֹור.שהתעפש] ׁשהּמקֹום ּפי על אף רע, ׁשריחֹו מּפני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
לא לנקביו, צרי היה ׁשאם ּכיצד? אֹותֹו החֹופזין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדברים

וחֹוזר ּתֹועבה, ּתפּלתֹו - והתּפּלל לנקביו הּצרי וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיתּפּלל.
ּכדי עצמֹו להעמיד יכֹול ואם צרכיו. ׁשּיעׂשה אחר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומתּפּלל

יתּפּלל, לא לכּתחּלה כן, ּפי על ואף ּתפּלה; ּתפּלתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּפרסה,
יפה יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ּכיחֹועד ויסיר נקביו, ויפקד [רוק, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הפה]וניעֹוהגרון] יתּפּלל.[רוק ּכ ואחר - הּטֹורדֹו ּדבר וכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָ
הרי לרצֹונֹו, אם - ּבתפּלתֹו ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי

אין לאנסֹו, ּובאּו ׁשּיתּפּלל קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
אֹו ּבטּליתֹו מבליעֹו ּבתפּלתֹו, רק לֹו נזּדּמן ּכלּום. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבכ
ּכדי לאחֹוריו, ּבידֹו זֹורקֹו ,ּבכ מצטער היה ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבבגדֹו;
מּלמּטה רּוח מּמּנּו יצא טרּוד. ונמצא ּבּתפּלה, יצטער ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּתכלה עד ׁשֹותק - לדעּתֹו ׁשּלא ּבּתפּלה עֹומד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכׁשהּוא

לתפּלתֹו. וחֹוזר ְְִִֵַָָהרּוח,
יכֹול ואינֹו הרּבה ונצטער מּלמּטה, רּוח להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבּקׁש

עד ּוממּתין אּמֹות, ארּבע לאחֹוריו מהּל - עצמֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבים יצרּתנּו העֹולמים, 'רּבֹון ואֹומר: הרּוח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתכלה
חרּפתנּו לפני וידּוע ּגלּוי - חלּולים וחלּולים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבים
ּבמֹותנּו'; ורּמה ּתֹולעה ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּוכלּמתנּו,

ּומתּפּלל. למקֹומֹו, ְְְִִֵֵַוחֹוזר
ממּתין - ּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבּתפּלה, עֹומד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה

ּכדי ׁשהה ואם ׁשּפסק; לּמקֹום וחֹוזר הּמים, ׁשּיכלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
לראׁש. חֹוזר הּתפּלה, ּכל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר

ואחר אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה - מים הּמׁשּתין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַוכן
אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה ׁשהתּפּלל, ּומי מתּפּלל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכ

מּפיו. ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק ּכדי מׁשּתין, ּכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹואחר
;ּתפּלה אינּה ּבכּונה, ׁשאינּה ּתפּלה ּכל ּכיצד? הּלב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכּונת

ּדעּתֹו מצא ּבכּונה. ּומתּפּלל חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹואם
ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל, לֹו אסּור - טרּוד ולּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמׁשּבׁשת

מצר אֹו עיף והּוא ,הּדר מן הּבא ,לֹו[מצטער]לפיכ אסּור - ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ימים, ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלהתּפּלל,

יתּפּלל. ּכ ואחר ּדעּתֹו, ותתקרר ׁשּינּוח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָעד
ויראה הּמחׁשבֹות, מּכל לּבֹו ׁשּיפּנה הּכּונה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד

ליׁשב צרי ,לפיכ הּׁשכינה; לפני עֹומד הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמֹו
ּבנחת יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה, קדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמעט
מּׂשאֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּובתחנּונים.
הּתפּלה, אחר מעט ליׁשב צרי ,לפיכ לֹו; והֹול ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמׁשליכֹו
קדם ׁשעה ׁשֹוהין היּו הראׁשֹונים חסידים יּפטר. ּכ ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואחר

ׁשעה ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר וׁשעה .הּתפּלה, ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָ
,התּפּלל ואם ּכּונה; לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכֹור

מּׁשכרּותֹו. ּכׁשּיתרֹונן ּומתּפּלל חֹוזר ,לפיכ - ּתֹועבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּתפּלתֹו
שיכור]ׁשתּוי ּתפּלתֹו[שאינו התּפּלל, ואם יתּפּלל; אל - ְְְְִִִִֵֵַַַָָ

זה ׁשּכֹור, ׁשתּוי? הּוא זה ואי ׁשּכֹור, הּוא זה אי ְְִִִֵֵֶֶֶָָּתפּלה.
לדּבר ׁשּיכֹול זה וׁשתּוי, ;הּמל ּבפני לדּבר יכֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
וׁשתה הֹואיל כן, ּפי על אף מׁשּתּבׁש. ואינֹו הּמל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבפני

מעליו. יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל, לא - יין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית
מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא להתּפּלל עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ולא מריבה, מּתֹו ולא ׂשיחה, מּתֹו ולא ראׁש, ְְְְִִִִַָָֹֹֹֹקּלּות
הלכה, ּדין מּתֹו ולא ּתֹורה. ּדברי מּתֹו אּלא - ּכעס ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹמּתֹו
טרּוד לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
ּכגֹון עּיּון, ּבּה ׁשאין ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבהלכה
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ּפרקים ׁשל תדירים]ּתפּלֹות ואינם לעיתים ּכגֹון[שהם , ְְְִִֶָ
להסּדיר צרי - הּמֹועדֹות ּותפּלת חדׁש, ראׁש מּוסף ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹּתפּלת

| ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ּומתּפּלל, עֹומד ּכ ואחר היהּתפּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ולסטים, חּיֹות ּגדּודי ּבמקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהּל
'צרכי היא: וזֹו אחת, ּברכה מתּפּלל - הּתפּלה זמן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּגיע
ה' מּלפני רצֹון יהי קצרה; ודעּתם מרּבין, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמ
ּגוּיה ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלהינּו,
ה', אּתה ּברּו עׂשה; ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּוגוּיה
ואם ;ּבּדר מהּל ּכׁשהּוא אֹותּה, ּומתּפּלל הּתפּלה'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשֹומע
- ּדעּתֹו ותתקרר ליּׁשּוב, מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. לעמד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיכֹול

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ּכּתּקנה, ּתפּלה ּומתּפּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָחֹוזר

ה'תש"ע סיון ד' שני יום

     
ואם ולעׂשֹותן; ּבהן להּזהר הּמתּפּלל צרי ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשמֹונה

מעּכבין. אינן - אֹותן עׂשה ולא ׁשעבר אֹו נאנס, אֹו ּדחּוק, ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהיה
הּמלּבּוׁש, ותּקּון הּגּוף, ותּקּון הּמקּדׁש, ונכח עמידה, הן: ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹואּלּו

וההׁשּתחויה. והּכריעה, הּקֹול, והׁשוית הּמקֹום, ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָותּקּון
יֹוׁשב היה מעּמד. אּלא מתּפללין אין ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻעמידה

יׁשב לאו, ואם יעמד; לעמד, יכֹול אם - ּבעגלה אֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבספינה
והּוא, - צּדֹו על ׁשֹוכב אפּלּו מתּפּלל, חֹולה ויתּפּלל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַּבמקֹומֹו

ּדעּתֹו את לכּון חֹוליםׁשּיכֹול ּבכלל הן הרי והרעב, הּצמא ּכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אל לאו, ואם יתּפּלל; ּדעּתֹו, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש אם -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
על אף - הּבהמה על רֹוכב היה ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹיתּפּלל
ּבמקֹומֹו יׁשב אּלא ירד, לא ּבהמּתֹו, את ׁשּיאחז מי לֹו ׁשּיׁש ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹּפי

עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ׁשּתהא ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּומתּפּלל,
מחזיר לארץ, ּבחּוצה עֹומד היה ּכיצד? הּמקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח

ּפניו מכּון ּבארץ, עֹומד היה ּומתּפּלל; יׂשראל ארץ נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּפניו
ּכנגד ּפניו מכּון ּבירּוׁשלים, עֹומד היה ירּוׁשלים; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכנגד
קדׁש ּבית ּכנגד ּפניו מכּון ּבּמקּדׁש, עֹומד היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש;
והמהּל הרּוחֹות, את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ּומי סּומה, ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים.

ויתּפּלל. הּׁשכינה, ּכנגד לּבֹו יכּון - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבספינה
את לכּון צרי ּבתפּלה, עֹומד ּכׁשהּוא ּכיצד? הּגּוף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתּקּון

לארץ; מּביט הּוא ּכאּלּו למּטה, עיניו ונֹותן זֹו; ּבצד זֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָרגליו
ידיו ּומּניח ּבּׁשמים; עֹומד הּוא ּכאּלּו למעלה, ּפנּוי לּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָויהיה
לפני ּכעבד ועֹומד הּׂשמאלית. על הימנית ּכפּותין, לּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

חלציו. על ידיו יּניח ולא ופחד. ויראה ּבאימה ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֹרּבֹו,
עצמֹו ּומצּין ּתחּלה, מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָּתּקּון

בבגדיו] ּבהדרת[מתקשט לה' "הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַּומהּדר,
ּבאפנּדתֹו לתפּלה יעמד ולא ּבראׁש[גופיתו]קדׁש". ולא , ְְְְְֲֲִִֶַַָָֹֹֹֹֹֻ

מגּלֹות ּברגלים ולא הּמקֹום[יחפות]מגּלה. אנׁשי ּדר אם , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֻֻ
מקֹום, ּובכל הרגלים. ּבבית אּלא הּגדֹולים לפני יעמדּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
טרּוד ׁשּלּבֹו מּפני ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ּתפּלין יאחז ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹלא
ּבלּולב הּוא מתּפּלל אבל ּבידֹו. וכלים מעֹות יאחז ולא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּבהן;
על מּׂשֹוי היה הּיֹום. מצות ׁשהיא מּפני החג, ּבימֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבידֹו
- קּבין מארּבעת ּפחֹות היה אם - הּתפּלה זמן והּגיע ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹראׁשֹו,
על מּניחֹו - קּבין ארּבעת היה ּומתּפּלל; לאחֹוריו, ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָמפׁשילֹו
ותלמידיהם, החכמים ּכל ּדר יתּפּלל. ּכ ואחר קרקע, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּגּבי

עטּופין ּכׁשהן אּלא יתּפּללּו .[בטליתם]ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

ּפניו ויחזיר ,נמּו ּבמקֹום יעמד ּכיצד? הּמקֹום ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹּתּקּון
ּכנגד[לקיר]לּכתל ּפתחים אֹו חּלֹונֹות לפּתח וצרי . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

לּה ּפתיחן "וכּוין ׁשּנאמר: ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,
ואין ּתמיד. לתפּלתֹו מקֹום וקֹובע ירּוׁשלם". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעּליתּה,
ּכן אם אּלא הּכנסת, ּבית לאחֹורי ולא ּבחרּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּפּלל
ּבתפּלה, העֹומד ּבצד ליׁשב ואסּור הּכנסת. לבית ּפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

אּמֹות. ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד - לפניו לעבר ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹאֹו
;ויתּפּלל יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגבֹוּה ּבמקֹום יעמד ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹלא

ּכּסא. ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא מּטה, ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - ּגבֹוּה ּבנין ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
ּבֹו. להתּפּלל ּומּתר ּכעלּיה, הּוא הרי - הּבית ׁשעּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהּוא
ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּכל מחּצה מּקף היה אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻוכן
נּכר, ּגבהֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, להתּפּלל מּתר אּמֹות, ארּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבֹו

לעצמֹו. רׁשּות חלק ְְְֲֵֶַַָׁשהרי
,האילן ּבראׁש אֹו הּכתל ּבראׁש עֹוׂשין ׁשהיּו ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֻהאּמנין

וחֹוזרין ּומתּפללין, למּטה יֹורדין - הּתפּלה זמן ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָוהּגיע
- הּתאנה ּבראׁש אֹו הּזית ּבראׁש היּו ואם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכּתן;
מתּפללין? הן ּומה מרּבה. ׁשּטרחן מּפני ּבמקֹומן, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמתּפללין

ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזונם]אם תמורת ּבלבד,[עובדים ְְִִִִַָָָ
עֹוׂשין היּו ּברכֹות; עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמתּפללין
יֹורדין אין ,ּכ ּובין ּכ ּובין 'הביננּו'. מתּפללין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָּבׂשכרן,

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין ואין הּתבה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני
יתּפּלל ולא ּבתפּלתֹו, קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹהׁשוית

לאזניו ּומׁשמיע ּבׂשפתיו, הּדברים מחּת אּלא - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבלּבֹו
ׁשאינֹו אֹו חֹולה, היה ּכן אם אּלא קֹולֹו, יׁשמיע ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבלחׁש.
ּובלבד מּתר; זה הרי - קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻיכֹול

מּקֹולֹו. ּדעּתן ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
ּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל, ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה

ּבּתחּלה ּובהֹודיה ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ראׁשֹונה ּבברכה - ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָּותפּלה
לאחֹוריו ּפסיעֹות ׁשלׁש ּופֹוסע ּכֹורע הּתפּלה, ּוכׁשּגֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּובּסֹוף.
מימין ּכ ואחר עצמֹו, מּׂשמאל ׁשלֹום ונֹותן ּכֹורע; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּכׁשהּוא
ּכֹורע ּוכׁשהּוא הּכריעה. מן ראׁשֹו מגּביּה ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹעצמֹו,
ּבּׁשם. זֹוקף זֹוקף, ּוכׁשהּוא ;'ּב'ברּו ּכֹורע הּכריעֹות, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָּבארּבע
ּבתחּלת ּכֹורע - ּגדֹול ּכהן אבל ּבהדיֹוט. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמה

ּב ּכל ּובסֹוף ּברכה, ּבראׁשֹונה,ּכל ׁשּׁשחה ּכיון - והּמל רכה; ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
ּתפּלתֹו. ׁשּגֹומר עד ראׁשֹו מגּביּה ְְִִֵֵֶַַַָֹאינֹו

הּוא ׁשּׂשמאלֹו מּפני ּתחּלה? לׂשמאלֹו ׁשלֹום נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולּמה
נֹותן ,הּמל לפני עֹומד ׁשהּוא ּכלֹומר, ּפניו; ׁשּכנגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָימין
ׁשּיּפטר וקבעּו ;הּמל לׂשמאל ּכ ואחר הּמל לימין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשלֹום

.הּמל מּלפני נפטרין ׁשּיהיּו ּכמֹו הּתפּלה, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָמן
ׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי - האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

ׁשחה[יבלטו] ואם ּכקׁשת; ויעׂשה ׁשּבּׁשדרה, חליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
חֹוׁשׁש. אינֹו - ּכחֹו ּבכל ּככֹורע ונראה עצמֹו, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט

מּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּבכל ּומתחּנן ארצה, ּפניו על ונֹופל לארץ, יֹוׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחמיׁשית,
ּברּכים; על מקֹום, ּבכל האמּורה ּכריעה ׁשּירצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתחנּונים

אּפים על ורגלים,[פנים]קּדה, ידים ּפּׁשּוט זֹו - הׁשּתחויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ
הארץ. על ּפניו על מּטל ׁשּנמצא ְִֶֶַַַָָָָָָֻעד
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ׁשהּוא מי יׁש ּתפּלה, אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא
לעׂשֹות ואסּור הׁשּתחויה; עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש קּדה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעֹוׂשה
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, אּלא האבנים על ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשּתחויה
אם אּלא ּפניו, על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין זרה. ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹעבֹודה
הּוא מּטה אבל ּכיהֹוׁשע; צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻּכן
להתּפּלל לאדם ּומּתר ּבּקרקע. אֹותם ּכֹובׁש ואינֹו מעט, ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּפניו

אחר. ּבמקֹום ּפניו על ולנּפל זה, ְְְְִֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
ּבׁשּבתֹות ּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג

וחנּכה חדׁשים ּבראׁשי ולא הּׁשנה, ּבראׁש ולא ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָֹֹֹֻּובמֹועדֹות,
ולא טֹובים, וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּופּורים,
ּפניהם על ׁשּנֹופלים יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבערבית
ּבכל ּפניהם על נֹופלים ּבלבד, הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבערבית.

ותענית. ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני ּותפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלה

     
ּבׁשעה הּכנסת ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור

אם אֹו מּׂשֹוי; נֹוׂשא היה ּכן אם אּלא מתּפללין, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור
אֹומר: ׁשהרֹואה רּוחֹות, ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיּו

ּבּתי'ׁש ׁשני ּבעיר היה אם וכן האחר'. ּבּפתח ויּכנס יל ּמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבֹו'. הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנסּיֹות,
ׁשאין ּפי על ואף לעבר, מּתר - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻואם
רֹודף ׁשהּוא עליו מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו הּמצוֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאחר
אבל מּדי. יתר ּבתפּלתֹו יארי לא הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמתּפּלל

ּתפּלתֹו, אחר לֹומר ּבא אם ּבידֹו: הרׁשּות עצמֹו, לבין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבינֹו
להֹוסיף רצה אם וכן אֹומר; - הּכּפּורים יֹום ּכסדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
מֹוסיף. - הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּבכל

ּבברּכת רחמים עליו מבּקׁש - חֹולה לֹו היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
צחּות ּכפי לפרנסה,[רגילות]חֹולים, צרי היה לׁשֹונֹו; ְְְְִִִַַָָָָָ

אחת ּבכל זֹו, ּדר ועל הּׁשנים. ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמֹוסיף
אבל ׁשֹואל; ּתפּלה, ּבׁשֹומע צרכיו ּכל לׁשאל רצה ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמהן.

אחרֹונֹות. ּבׁשלׁש ולא ראׁשֹונֹות, ּבׁשלׁש לא יׁשאל ְְְְֲִִַַָָֹֹֹֹֹלא
מאחר מלאכה, ׁשּיעׂשה אֹו ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאסּור

לא וכן ׁשחרית; ּתפּלת ׁשּיתּפּלל עד הּׁשחר, עּמּוד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹׁשּיעלה
ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו, לׁשאל חברֹו לפתח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹיׁשּכים

טֹועם אבל ׁשּיתּפּלל. קדם לּדר יצא ולא [מעט]ׁשחרית. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
סֹועד אינֹו אבל מנחה; וקדם מּוסף, קדם מלאכה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹועֹוׂשה

למנחה. ְְִָָסמּו
אפּלּו לּמרחץ, יּכנס לא - ּגדֹולה מנחה זמן ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיון

יתעּלף ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד מן[ייחלש]להּזיע, ויּבטל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יּמׁש ׁשּמא עראי, אכילת אפּלּו לאכל, ולא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּתפּלה;
הּדין יּסתר ׁשּמא ּדין, ּבגמר אפּלּו לדּון, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבאכילה;
אפּלּו הּסּפר, לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן ויּבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹויּמׁש

הדיֹוט הּזּוג[פשוטה]ּתסּפרת יּׁשבר ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריים] יּכנס ולא עורות]; עיבוד סמּו[בית ְְְְִִֵָָֹֻ

ויתעּסק ּבמלאכּתֹו הפסד יראה ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלמנחה,
לא - מאּלּו ּבאחת התחיל ואם הּתפּלה. מן ויתעּכב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּבּה

מנחה. מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר, אּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיפסיק
הּתסּפרת התחלת ימשיך]מאימתי התחיל מּׁשּיּניח[שאם ? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

התחלת[סדין]מעּפרת ּומאימתי ּברּכיו. על הּסּפרין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
לבׂשרֹו הּסמּו ּבגד מּׁשּיפׁשט התחלתהּמרחץ? ּומאימתי . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קֹוׁשרין. ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו ּבין מּׁשּיקׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻהּברסקי?
ידיו; מּׁשּיּטל יׂשראל, ארץ לבני אכילה? התחלת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומאימתי
הּדין? התחלת ּומאימתי חגֹורֹו. מּׁשּיּתיר ּבבל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולבני

הּדּינים יֹוׁשבין,[בטליתם]מּׁשּיתעּטפּו היּו ואם ויׁשבּו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
לטען. ּדינין ּבעלי ְְֲִִִִִֵֶַַֹמּׁשּיתחילּו

מּמלאכּתֹו אדם יבֹוא לא רׁשּות, הערב ׁשּתפּלת ּפי על ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאף
ּכ ואחר קמעה, ואיׁשן מעט ואׁשּתה מעט 'אכל ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹֹויאמר:
הּלילה; ּכל יׁשן ונמצא ׁשנה, אֹותֹו ּתאנס ׁשּמא - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאתּפּלל'
ּומּתר יׁשן. אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית, מתּפּלל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ּגזרּו ׁשּלא מּפני לׁשחרית, סמּו לּמרחץ ּולהּכנס ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלהסּתּפר
ׁשם נכנסין העם ׁשרב הּמצּוי, ּדבר ׁשהּוא למנחה סמּו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאּלא

ּבֹו. ּגזרּו לא מצּוי, ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר, אבל ְֲֵֶַַַַָָָָָֹּבּיֹום;
- הּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי

עֹוׂשה ואינֹו אּמנּותֹו ּתֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
ּפֹוסק, אינֹו - ּתפּלה ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָמלאכה
העֹוסק וכל ּתפּלה. מּמצות ּגדֹולה ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמצות

ּתֹורה. ּבדברי ּכעֹוסק רּבים, ְְְְְִִֵֵֵַָָּבצרכי
ס מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל נפׁשֹותאין ּכנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אבל יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבלבד.
הּוא עֹומד[תפילתו]ּפֹוסק היה יהרגּנּו. ׁשּמא ּגֹוי, למל ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אּנס אֹו ּגֹוי מל וראה זרוע]ּבתפּלה, יקּצר;[בעל - ּכנגּדֹו ּבא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבאין ועקרּבים נחׁשים ראה אם וכן יפסיק. יכֹול, אינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָואם
ׁשהן הּמקֹום ּבאֹותֹו ּדרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכנגּדֹו
ּפֹוסק. אינֹו להמית, ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹממיתין,

ׁשּפטּור איׁש וכל ּבּתפּלה. חּיבין ּוקטּנים, ועבדים ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָנׁשים
אף הּמת, את הּמלּוין וכל הּתפּלה; מן ּפטּור ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמּקרּית

הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

     
אחרֹות ּברכֹות ּתּקנּו אּלּו, ּתפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו

ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום; ּבכל אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּלילה,
רצֹון יהי עין; ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, על ׁשנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל רע, ּומּפגע רע, מּיצר ׁשּתּצילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלפני
מּטתי ותהיה רעים, הרהּורים ולא רעֹות חלֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהלּוני
עיני והאירה ּולׁשלֹום, לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלמה

העֹולם'; לכל הּמאיר ה', אּתה ּברּו הּמות; איׁשן ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפן
אנסּתּו ואם ויׁשן. ׁשמע, מּקרּית ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקֹורא

ואחר רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשנה
ייׁשן. ִַָּכ

:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה
ואּתה בראתּה, אּתה - טהֹורה ּבי ׁשּנתּת הּנׁשמה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
ואּתה ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי, נפחּתּה ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָיצרּתּה,
לבֹוא; לעתיד לי להחזירּה עתיד ואּתה מּמּני, לּטלּה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָעתיד
אלהי, ה' לפני אני מֹודה ּבקרּבי, ׁשהּנׁשמה זמן ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
נׁשמֹות הּמחזיר ה', אּתה ּברּו הּמעׂשים; ּכל ְֲֲִִִַַַַַָָָָרּבֹון

מתים'. ְִִִֵָלפגרים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



סי            
      

ׁשהּוא מי יׁש ּתפּלה, אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא
לעׂשֹות ואסּור הׁשּתחויה; עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש קּדה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעֹוׂשה
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, אּלא האבנים על ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשּתחויה
אם אּלא ּפניו, על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין זרה. ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹעבֹודה
הּוא מּטה אבל ּכיהֹוׁשע; צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻּכן
להתּפּלל לאדם ּומּתר ּבּקרקע. אֹותם ּכֹובׁש ואינֹו מעט, ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּפניו

אחר. ּבמקֹום ּפניו על ולנּפל זה, ְְְְִֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
ּבׁשּבתֹות ּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג

וחנּכה חדׁשים ּבראׁשי ולא הּׁשנה, ּבראׁש ולא ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָֹֹֹֻּובמֹועדֹות,
ולא טֹובים, וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּופּורים,
ּפניהם על ׁשּנֹופלים יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבערבית
ּבכל ּפניהם על נֹופלים ּבלבד, הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבערבית.

ותענית. ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני ּותפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלה

     
ּבׁשעה הּכנסת ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור

אם אֹו מּׂשֹוי; נֹוׂשא היה ּכן אם אּלא מתּפללין, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור
אֹומר: ׁשהרֹואה רּוחֹות, ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיּו

ּבּתי'ׁש ׁשני ּבעיר היה אם וכן האחר'. ּבּפתח ויּכנס יל ּמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבֹו'. הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנסּיֹות,
ׁשאין ּפי על ואף לעבר, מּתר - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻואם
רֹודף ׁשהּוא עליו מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו הּמצוֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאחר
אבל מּדי. יתר ּבתפּלתֹו יארי לא הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמתּפּלל

ּתפּלתֹו, אחר לֹומר ּבא אם ּבידֹו: הרׁשּות עצמֹו, לבין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבינֹו
להֹוסיף רצה אם וכן אֹומר; - הּכּפּורים יֹום ּכסדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
מֹוסיף. - הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּבכל

ּבברּכת רחמים עליו מבּקׁש - חֹולה לֹו היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
צחּות ּכפי לפרנסה,[רגילות]חֹולים, צרי היה לׁשֹונֹו; ְְְְִִִַַָָָָָ

אחת ּבכל זֹו, ּדר ועל הּׁשנים. ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמֹוסיף
אבל ׁשֹואל; ּתפּלה, ּבׁשֹומע צרכיו ּכל לׁשאל רצה ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמהן.

אחרֹונֹות. ּבׁשלׁש ולא ראׁשֹונֹות, ּבׁשלׁש לא יׁשאל ְְְְֲִִַַָָֹֹֹֹֹלא
מאחר מלאכה, ׁשּיעׂשה אֹו ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאסּור

לא וכן ׁשחרית; ּתפּלת ׁשּיתּפּלל עד הּׁשחר, עּמּוד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹׁשּיעלה
ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו, לׁשאל חברֹו לפתח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹיׁשּכים

טֹועם אבל ׁשּיתּפּלל. קדם לּדר יצא ולא [מעט]ׁשחרית. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
סֹועד אינֹו אבל מנחה; וקדם מּוסף, קדם מלאכה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹועֹוׂשה

למנחה. ְְִָָסמּו
אפּלּו לּמרחץ, יּכנס לא - ּגדֹולה מנחה זמן ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיון

יתעּלף ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד מן[ייחלש]להּזיע, ויּבטל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יּמׁש ׁשּמא עראי, אכילת אפּלּו לאכל, ולא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּתפּלה;
הּדין יּסתר ׁשּמא ּדין, ּבגמר אפּלּו לדּון, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבאכילה;
אפּלּו הּסּפר, לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן ויּבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹויּמׁש

הדיֹוט הּזּוג[פשוטה]ּתסּפרת יּׁשבר ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריים] יּכנס ולא עורות]; עיבוד סמּו[בית ְְְְִִֵָָֹֻ

ויתעּסק ּבמלאכּתֹו הפסד יראה ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלמנחה,
לא - מאּלּו ּבאחת התחיל ואם הּתפּלה. מן ויתעּכב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּבּה

מנחה. מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר, אּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיפסיק
הּתסּפרת התחלת ימשיך]מאימתי התחיל מּׁשּיּניח[שאם ? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

התחלת[סדין]מעּפרת ּומאימתי ּברּכיו. על הּסּפרין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
לבׂשרֹו הּסמּו ּבגד מּׁשּיפׁשט התחלתהּמרחץ? ּומאימתי . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קֹוׁשרין. ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו ּבין מּׁשּיקׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻהּברסקי?
ידיו; מּׁשּיּטל יׂשראל, ארץ לבני אכילה? התחלת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומאימתי
הּדין? התחלת ּומאימתי חגֹורֹו. מּׁשּיּתיר ּבבל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולבני

הּדּינים יֹוׁשבין,[בטליתם]מּׁשּיתעּטפּו היּו ואם ויׁשבּו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
לטען. ּדינין ּבעלי ְְֲִִִִִֵֶַַֹמּׁשּיתחילּו

מּמלאכּתֹו אדם יבֹוא לא רׁשּות, הערב ׁשּתפּלת ּפי על ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאף
ּכ ואחר קמעה, ואיׁשן מעט ואׁשּתה מעט 'אכל ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹֹויאמר:
הּלילה; ּכל יׁשן ונמצא ׁשנה, אֹותֹו ּתאנס ׁשּמא - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאתּפּלל'
ּומּתר יׁשן. אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית, מתּפּלל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ּגזרּו ׁשּלא מּפני לׁשחרית, סמּו לּמרחץ ּולהּכנס ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלהסּתּפר
ׁשם נכנסין העם ׁשרב הּמצּוי, ּדבר ׁשהּוא למנחה סמּו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאּלא

ּבֹו. ּגזרּו לא מצּוי, ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר, אבל ְֲֵֶַַַַָָָָָֹּבּיֹום;
- הּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי

עֹוׂשה ואינֹו אּמנּותֹו ּתֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
ּפֹוסק, אינֹו - ּתפּלה ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָמלאכה
העֹוסק וכל ּתפּלה. מּמצות ּגדֹולה ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמצות

ּתֹורה. ּבדברי ּכעֹוסק רּבים, ְְְְְִִֵֵֵַָָּבצרכי
ס מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל נפׁשֹותאין ּכנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אבל יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבלבד.
הּוא עֹומד[תפילתו]ּפֹוסק היה יהרגּנּו. ׁשּמא ּגֹוי, למל ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אּנס אֹו ּגֹוי מל וראה זרוע]ּבתפּלה, יקּצר;[בעל - ּכנגּדֹו ּבא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבאין ועקרּבים נחׁשים ראה אם וכן יפסיק. יכֹול, אינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָואם
ׁשהן הּמקֹום ּבאֹותֹו ּדרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכנגּדֹו
ּפֹוסק. אינֹו להמית, ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹממיתין,

ׁשּפטּור איׁש וכל ּבּתפּלה. חּיבין ּוקטּנים, ועבדים ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָנׁשים
אף הּמת, את הּמלּוין וכל הּתפּלה; מן ּפטּור ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמּקרּית

הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

     
אחרֹות ּברכֹות ּתּקנּו אּלּו, ּתפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו

ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום; ּבכל אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּלילה,
רצֹון יהי עין; ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, על ׁשנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל רע, ּומּפגע רע, מּיצר ׁשּתּצילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלפני
מּטתי ותהיה רעים, הרהּורים ולא רעֹות חלֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהלּוני
עיני והאירה ּולׁשלֹום, לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלמה

העֹולם'; לכל הּמאיר ה', אּתה ּברּו הּמות; איׁשן ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפן
אנסּתּו ואם ויׁשן. ׁשמע, מּקרּית ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקֹורא

ואחר רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשנה
ייׁשן. ִַָּכ

:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה
ואּתה בראתּה, אּתה - טהֹורה ּבי ׁשּנתּת הּנׁשמה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
ואּתה ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי, נפחּתּה ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָיצרּתּה,
לבֹוא; לעתיד לי להחזירּה עתיד ואּתה מּמּני, לּטלּה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָעתיד
אלהי, ה' לפני אני מֹודה ּבקרּבי, ׁשהּנׁשמה זמן ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
נׁשמֹות הּמחזיר ה', אּתה ּברּו הּמעׂשים; ּכל ְֲֲִִִַַַַַָָָָרּבֹון
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סב           
      

אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - הּתרנגֹול קֹול ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹּכׁשּׁשֹומע
לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם, יֹום[תרנגול]מל ּבין להבין בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבגדיו ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ְְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּובין
- ראׁשֹו על סדינֹו ּכׁשּמּניח ערּמים'. מלּביׁש העֹולם, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻמל
יׂשראל עֹוטר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמבר
ה' אּתה ּברּו' :מבר - עיניו על ידיו ּכׁשּמעביר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבתפארה'.
- מּטתֹו על ּכׁשּיׁשב עורים'. ּפֹוקח העֹולם, מל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
אסּורים'. מּתיר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר
ּברּו' :מבר - הארץ על ּומּניחן הּמּטה מן רגליו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּמֹוריד
הּמים'. על הארץ רֹוקע העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
זֹוקף העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשעֹומד
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ידיו ּכׁשּנֹוטל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכפּופים'.

ּבמצוֹותי קּדׁשנּו אׁשר ידים'.העֹולם, נטילת על וצּונּו ו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָ
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּפניו ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכׁשרֹוחץ
ה' מּלפני רצֹון יהי מעפעּפי; ּותנּומה מעיני ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמעביר
ּתרּגילני ואל מצוה, לדבר ׁשּתרּגילני אבֹותי, ואלהי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹאלהי
רע, יצר ּבי ּתׁשלט ואל טֹוב, יצר ּבי ותׁשלט עברה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלדבר
לחסד לחן ותּתני ,ּבתֹורת חלקי ותּתן ,ּבמצוֹותי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּותחּזקני
טֹובים חסדים ותגמלני רֹואי, ּכל ּובעיני ּבעיני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּולרחמים

טֹובים'. חסדים ּגֹומל ה', אּתה ּברּו ;ְֲִִִֵֶַָָָָמּלפני
:ׁשּיּכנס קדם אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס זמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

קדֹוׁשים מכּבדים האדם]'התּכּבדּו את המלווין ,[המלאכים ְְְְִִִַָֻ
זה ּכי ואצא, ׁשאּכנס עד לי והמּתינּו ׁשמרּוני עליֹון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמׁשרתי
ה' אּתה ּברּו' :מבר - ׁשּיצא ואחר אדם'. ּבני ׁשל ּדרּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּוא
בֹו ּוברא ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, מל ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאלהינּו
סתּומים, ּומהן ּפתּוחים מהן חלּולים, וחלּולים נקבים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָנקבים
אפּלּו להתקּים יכֹול אינֹו יּפתח, אֹו מהן אחד יּסתם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאם
לעׂשֹות'. ּומפליא ּבׂשר כל רֹופא ה', אּתה ּברּו אחת; ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָׁשעה

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר
:מבר - מנעלֹו ּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה'. יׂשראל אֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעֹולם,
צרּכי'. ּכל לי ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לּדר לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמהּל

אדם ּומבר גבר'. מצעדי הּמכין 'ּברּוהעֹולם, - יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
אּתה ּברּו' ּגֹוי'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּתה
ה' אּתה ּברּו' עבד'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹה'

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
ּכל מבר אּלא סדר, להן אין אּלּו, ּברכֹות עׂשרה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשמֹונה

הרי ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו, ׁשהּברכה ּדבר על מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
ּבגבּורה'; יׂשראל 'אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשחגר
וכל בינה'. לּׂשכוי 'הּנֹותן מבר ,ּכ אחר הּתרנגֹול קֹול ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשמע

אֹותּה. מבר אינֹו ּבּה, נתחּיב ׁשּלא מהן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּברכה
;'ערּמים 'מלּביׁש ּכׁשעֹומד מבר אינֹו ּבכסּותֹו, לן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּכיצד?

הּכּפּורים ּביֹום צרּכי'. ּכל לי 'ׁשעׂשה מבר אינֹו יחף, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהל
נטילת 'על מבר אינֹו רחיצה, ׁשם ׁשאין ּבאב, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּובתׁשעה
הּכּסא, לבית נכנס לא אם מעיני'. ׁשנה 'הּמעביר ולא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹידים',
אּלּו. ּברכֹות ּבׁשאר וכן האדם'. את יצר 'אׁשר מבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאינֹו

זֹו אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו, ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו
וטעּות ּבהן. נתחּיבּו לא ּבין ּבהן, נתחּיבּו ּבין הּכנסת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבבית
אם אּלא ּברכה, אדם יבר ולא ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא,

ּבּה. נתחּיב ְִֵֵַָּכן
ּבין ׁשמע, קרּית ׁשּיקרא קדם ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכים

ידיו נֹוטל - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא; ּכ ואחר ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹּתחּלה,
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברי את אלהינּו, ה' נא, 'הערב ּתֹורה'; ּדברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצּונּו
אנחנּו ונהיה יׂשראל, ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָתֹורת
ׁשמ יֹודעי לעֹולם, יׂשראל ּבית ּכל עּמ וצאצאי ְְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוצאצאינּו
ּברּו' הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו לׁשמּה; תֹורת ְְְְִֵֵַַָָָָָָולֹומדי
העּמים מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאּתה

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו ּתֹורתֹו; את לנּו ְֵֶַַַָָָָָָונתן
ּכ ואחר אּלּו, ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹּבכל

ויׁש ּכהנים; ּברּכת לקרֹות העם ונהגּו ּתֹורה. מּדברי מעט ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֹקֹורא
ׁשּקֹורין מקֹומֹות ויׁש יׂשראל"; ּבני את "צו ׁשּקֹורין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָמקֹומֹות
הּבריתֹות. מן אֹו הּמׁשנה מן הלכֹות אֹו ּפרקים וקֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּתיהן.

יֹום ּבכל ּתּלים מּספר זמירֹות ׁשּקֹורא למי חכמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָוׁשּבחּו
העם נהגּו ּוכבר הּספר. סֹוף עד לדוד", "ּתהּלה והן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָויֹום,
לפני ּברכה חכמים ותּקנּו ּולאחריהן; לפניהן ּפסּוקים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלקרֹות
והיא לאחריהן, ּוברכה ׁשאמר', ּברּו' והיא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּזמירֹות,
ׁשמע. קרּית וקֹורא ׁשמע, קרּית על מברך ּכ ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָ'יׁשּתּבח'.

ׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
ויׁש ׁשמע; על מברכין ּכ ואחר הּים, ׁשירת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ'יׁשּתּבח',
ׁשּתי ׁשּקֹורין יחידים ויׁש האזינּו; ׁשירת ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמקֹומֹות

הּמנהג. לפי הּכל - ְְִִִַַַָֹהּׁשירֹות
הּיֹום ּבין יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם ְְְֵֵֵַַָָָָָָָחּיב

ּברכֹות ועׂשרים ׁשלׁש אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהּלילה.
ׁשחרית ׁשמע קרּית ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה; ּבפרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמנינּו
מברך: ּבּציצית, ּוכׁשּמתעּטף וׁשּלאחריה; ׁשּלפניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּברּו' מברך: ּתפּלין, ּוכׁשּלֹובׁש ּבּציצית'; להתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצּונּו
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשמֹונה מהן ּתפּלה ּבכל ּתפּלֹות, וׁשלׁש ּתפּלין'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
אֹוכל ּוכׁשהּוא ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי - ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרה
ׁשבע ּברכֹות, עׂשרה ארּבע מבר יֹום, ּבכל סעּודֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
אחת הּמזֹון ועל ּתחּלה, ידיו ּכׁשּנֹוטל אחת - סעּודה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל

ּבּסֹוף["המוציא"]ּבּתחּלה המזון]וׁשלׁש הּמים[ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
ׁשבע. הרי ּולאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

הּטֹובּבּזמן' והֹוסיפּו ּבּתפּלה, הּמינין ּברּכת ׁשּתּקנּו הּזה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָ
יתרֹות. ּברכֹות חמׁש נמצאּו - הּמזֹון ּבברּכת ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָוהּמטיב'
לא אם וכן ּברכֹות, ׁשבע ׁשהּתפּלה טֹובים וימים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבתֹות
ּכל יׁשן ׁשּלא ּכגֹון האּלּו, הּברכֹות ּבכל ימים ּבׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹנתחּיב
וכּיֹוצא הּכּסא, לבית נכנס ולא חגֹורֹו, הּתיר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹהּלילה,

ּפרֹות. ׁשל מּברכֹות ּברכֹות מאה להׁשלים צרי - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּבאּלּו
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וחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
מּפרי ּומעט ּולאחריו, לפניו ּומבר זה, מּפרי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוכל
ׁשּמׁשלים עד הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו. לפניו ּומבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה,

יֹום. ּבכל ּברכֹות ְְֵָָָמאה
ּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר, הּוא: ּכ ּתפּלֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר

הּזמירֹות וקֹורא אּלּו, לפניהן[פסוד"ז]ּברכֹות ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומדּלג ּולאחריה, לפניה ּומבר ׁשמע את וקֹורא ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּולאחריהן.

כו']הּקדּׁשה כבוד ברוך כו' קדוש קדוש מּברכה[קדוש ְְִַָָָֻ
חֹותם ּוכׁשהּוא קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשֹונה
לתפּלה, ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד מּיד יׂשראל', ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ'ּגאל
על ויּפל יׁשב, - ּוכׁשּיׁשלים ׁשאמרנּו. ּכמֹו מעּמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּומתּפּלל
יֹוׁשב, והּוא מעט ּומתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹּפניו,
ּכפי ויתחּנן לדוד", "ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבדברי

למעׂשיו. ויּפטר ְְֲִֵַָָֹּכחֹו,
"לדוד "ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָּובתפּלת

הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻמיּׁשב;
ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, על נֹופל - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּוכׁשּמׁשלים

למעׂשיו. ויּפטר מעט, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָויתחּנן
לפניה ּומבר ׁשמע קרּית קֹורא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובתפּלת

מעּמד; ּומתּפּלל לתפּלה, ּגאּלה וסֹומ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻּולאחריה,
ּתפּלת אחר התחּנן ואם ויּפטר. מעט יׁשב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשּיׁשלים,
אחר 'הׁשּכיבנּו' ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח; זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻערבית,
ׁשּתיהן והרי לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסקה אינּה יׂשראל', ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ'ּגאל

ארּכה. אחת ְֲִַַָָָֻּכברכה

ה'תש"ע סיון ה' שלישי יום

     
,חּטאים ּבהן היּו ואפּלּו ּתמיד; נׁשמעת הּצּבּור ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּתפּלת

צרי ,לפיכ רּבים. ׁשל ּתפּלתן מֹואס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
יח יתּפּלל ולא הּצּבּור, עם עצמֹו לׁשּתף זמןאדם ּכל ידי, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ

לבית ויעריב אדם יׁשּכים ּולעֹולם ּבצּבּור. להתּפּלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיכֹול
ּבבית אּלא עת, ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכנסת,
נכנס ואינֹו ּבעירֹו, הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּכנסת.

רע'. 'ׁשכן נקרא - להתּפּלל ְְְְִִֵֵַַָָָלתֹוכּה
,נרּדפה "ונדעה ׁשּנאמר: הּכנסת, לבית לרּוץ ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומצוה

ּפסיעה יפסע אל הּכנסת, מּבית ּוכׁשּיצא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
יּכנס הּכנסת, לבית ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּסה,

ּפתחים ׁשני ביהכנ"ס]ׁשעּור לקּים[לתוך יתּפּלל, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּפתחי". מזּוזת ְְְִָָֹֹ"לׁשמר

ּגדֹול הּמדרׁש וחכמים[בחשיבותו]ּבית הּכנסת. מּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם להם ׁשהיּו ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
ּבּתֹורה; ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא מתּפללין היּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

הּצּבּור. ּתפּלת ׁשם ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַַָוהּוא,
,רם ּבקֹול מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד

ּובני ּגדֹולים מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין ׁשֹומעין. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹוהּכל
ּכבר מקצתן היּו ואפּלּו מהם. אחד צּבּור ּוׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָחֹורין,
והּוא, עׂשרה; ּבהן מׁשלימין - חֹובתן ידי ויצאּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהתּפּללּו

ולא קדּׁשה, אֹומרין אין וכן התּפּללּו. לא העׂשרה רב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּיהיּו
מפטירין ולא ּולאחריה, לפניה ּומבר ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקֹוראין

ּבעׂשרה. אּלא ְֲִִֶַַָָָּבּנביאים,
ׁשמע ּברּכת מברך אחד יהיה לא שלפניוכן [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קר"ש] אּלאואחרי 'אמן', אחריו ועֹונין ׁשֹומעין ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּכל
ׁשמע' על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה אתּבעׂשרה; לציבור [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

שמע] קריאת ואיןברכות ּבעׂשרה; אּלא קּדיׁש אֹומרין ואין .ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
הּמנין. מן והּכהנים ּבעׂשרה, אּלא ידיהן את נֹוׂשאין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכהנים
מתי "עד ׁשּנאמר: 'עדה', הּנקראין הן מּיׂשראל עׂשרה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכל

וכלב. יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו ְְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָֻלעדה",
,מּיׂשראל עדה ּבתֹו אּלא יהיה לא - ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוכל

- הּדברים אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשא ּפי על אף מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו יןאם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשאר. יגמרּו - ְְְִִַַָָרּׁשאין
צּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי

ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכלעּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
-אורכה] ּבּקטּנה ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר

מצטרפין. אין - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמצטרפין;
חֹובתן; ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָצּבּור
חֹובתן, ידי יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָצּבּור
ׁשּיׁש מּפני אחד; ּבמקֹום עּמהם ואינֹו מהן מפלג הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻׁשהרי

ּפּסין מן[מחיצות]לּגדֹולה ּכמפלגת היא הרי ּומּכאן, מּכאן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
היא הרי אּלא הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ואין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקטּנה;

זוית ׁשּלּה.[פינה]ּכקרן ְִֶֶֶָָ
ולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
מּפני רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה. מפלגת ְִִֶֶֶֶָֻׁשהיא
ּבׁשעה ּכיצד? חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשליח

ּברכה ּכל אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּוא
ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּוברכה
חֹובתֹו ידי יֹוצא אינֹו הּיֹודע, אבל להתּפּלל; יֹודע ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָׁשאינֹו

עצמֹו. ּבתפּלת ְְִִֶַַָאּלא
,הּימים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים הּׁשנה,ּבּמה מראׁש חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

צּבּור ׁשליח אּלּו, ימים ּבׁשני אבל יֹובל. ׁשל הּכּפּורים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָויֹום
מּפני יֹודע, ׁשאינֹו מי את ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע את ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמֹוציא
לכּון יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻׁשהן
ּבׁשני הּיֹודע, רצה אם ,לפיכ צּבּור. ּכׁשליח ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעּתן
חֹובתֹו ידי להֹוציאֹו צּבּור ׁשליח ּתפּלת על לסמ אּלּו, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹימים

ּבידֹו. הרׁשּות -ְְָָ
ּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא צּבּור, ׁשליח ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּומׁשּתּדלין ּביֹותר. מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּובמעׂשיו;
ׁשּלא ּומי לקרֹות. ורגיל ערב קֹולֹו צּבּור, ׁשליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות
ׁשליח יהא לא - ּגדֹול חכם ׁשהּוא ּפי על אף - זקנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמּלא

ׁשמע על הּוא ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני [מברךצּבּור, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את ׁשלׁשכש"ץ אחר ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ
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סג            
      

וחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
מּפרי ּומעט ּולאחריו, לפניו ּומבר זה, מּפרי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוכל
ׁשּמׁשלים עד הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו. לפניו ּומבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה,

יֹום. ּבכל ּברכֹות ְְֵָָָמאה
ּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר, הּוא: ּכ ּתפּלֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר

הּזמירֹות וקֹורא אּלּו, לפניהן[פסוד"ז]ּברכֹות ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומדּלג ּולאחריה, לפניה ּומבר ׁשמע את וקֹורא ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּולאחריהן.

כו']הּקדּׁשה כבוד ברוך כו' קדוש קדוש מּברכה[קדוש ְְִַָָָֻ
חֹותם ּוכׁשהּוא קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשֹונה
לתפּלה, ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד מּיד יׂשראל', ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ'ּגאל
על ויּפל יׁשב, - ּוכׁשּיׁשלים ׁשאמרנּו. ּכמֹו מעּמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּומתּפּלל
יֹוׁשב, והּוא מעט ּומתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹּפניו,
ּכפי ויתחּנן לדוד", "ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבדברי

למעׂשיו. ויּפטר ְְֲִֵַָָֹּכחֹו,
"לדוד "ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָּובתפּלת

הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻמיּׁשב;
ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, על נֹופל - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּוכׁשּמׁשלים

למעׂשיו. ויּפטר מעט, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָויתחּנן
לפניה ּומבר ׁשמע קרּית קֹורא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובתפּלת

מעּמד; ּומתּפּלל לתפּלה, ּגאּלה וסֹומ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻּולאחריה,
ּתפּלת אחר התחּנן ואם ויּפטר. מעט יׁשב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשּיׁשלים,
אחר 'הׁשּכיבנּו' ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח; זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻערבית,
ׁשּתיהן והרי לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסקה אינּה יׂשראל', ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ'ּגאל

ארּכה. אחת ְֲִַַָָָֻּכברכה

ה'תש"ע סיון ה' שלישי יום

     
,חּטאים ּבהן היּו ואפּלּו ּתמיד; נׁשמעת הּצּבּור ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּתפּלת

צרי ,לפיכ רּבים. ׁשל ּתפּלתן מֹואס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
יח יתּפּלל ולא הּצּבּור, עם עצמֹו לׁשּתף זמןאדם ּכל ידי, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ

לבית ויעריב אדם יׁשּכים ּולעֹולם ּבצּבּור. להתּפּלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיכֹול
ּבבית אּלא עת, ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכנסת,
נכנס ואינֹו ּבעירֹו, הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּכנסת.

רע'. 'ׁשכן נקרא - להתּפּלל ְְְְִִֵֵַַָָָלתֹוכּה
,נרּדפה "ונדעה ׁשּנאמר: הּכנסת, לבית לרּוץ ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומצוה

ּפסיעה יפסע אל הּכנסת, מּבית ּוכׁשּיצא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
יּכנס הּכנסת, לבית ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּסה,

ּפתחים ׁשני ביהכנ"ס]ׁשעּור לקּים[לתוך יתּפּלל, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּפתחי". מזּוזת ְְְִָָֹֹ"לׁשמר

ּגדֹול הּמדרׁש וחכמים[בחשיבותו]ּבית הּכנסת. מּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם להם ׁשהיּו ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
ּבּתֹורה; ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא מתּפללין היּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

הּצּבּור. ּתפּלת ׁשם ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַַָוהּוא,
,רם ּבקֹול מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד

ּובני ּגדֹולים מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין ׁשֹומעין. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹוהּכל
ּכבר מקצתן היּו ואפּלּו מהם. אחד צּבּור ּוׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָחֹורין,
והּוא, עׂשרה; ּבהן מׁשלימין - חֹובתן ידי ויצאּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהתּפּללּו

ולא קדּׁשה, אֹומרין אין וכן התּפּללּו. לא העׂשרה רב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּיהיּו
מפטירין ולא ּולאחריה, לפניה ּומבר ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקֹוראין

ּבעׂשרה. אּלא ְֲִִֶַַָָָּבּנביאים,
ׁשמע ּברּכת מברך אחד יהיה לא שלפניוכן [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קר"ש] אּלאואחרי 'אמן', אחריו ועֹונין ׁשֹומעין ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּכל
ׁשמע' על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה אתּבעׂשרה; לציבור [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

שמע] קריאת ואיןברכות ּבעׂשרה; אּלא קּדיׁש אֹומרין ואין .ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
הּמנין. מן והּכהנים ּבעׂשרה, אּלא ידיהן את נֹוׂשאין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכהנים
מתי "עד ׁשּנאמר: 'עדה', הּנקראין הן מּיׂשראל עׂשרה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכל

וכלב. יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו ְְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָֻלעדה",
,מּיׂשראל עדה ּבתֹו אּלא יהיה לא - ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוכל

- הּדברים אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשא ּפי על אף מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו יןאם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשאר. יגמרּו - ְְְִִַַָָרּׁשאין
צּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי

ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכלעּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
-אורכה] ּבּקטּנה ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר

מצטרפין. אין - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמצטרפין;
חֹובתן; ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָצּבּור
חֹובתן, ידי יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָצּבּור
ׁשּיׁש מּפני אחד; ּבמקֹום עּמהם ואינֹו מהן מפלג הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻׁשהרי

ּפּסין מן[מחיצות]לּגדֹולה ּכמפלגת היא הרי ּומּכאן, מּכאן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
היא הרי אּלא הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ואין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקטּנה;

זוית ׁשּלּה.[פינה]ּכקרן ְִֶֶֶָָ
ולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
מּפני רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה. מפלגת ְִִֶֶֶֶָֻׁשהיא
ּבׁשעה ּכיצד? חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשליח

ּברכה ּכל אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּוא
ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּוברכה
חֹובתֹו ידי יֹוצא אינֹו הּיֹודע, אבל להתּפּלל; יֹודע ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָׁשאינֹו

עצמֹו. ּבתפּלת ְְִִֶַַָאּלא
,הּימים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים הּׁשנה,ּבּמה מראׁש חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

צּבּור ׁשליח אּלּו, ימים ּבׁשני אבל יֹובל. ׁשל הּכּפּורים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָויֹום
מּפני יֹודע, ׁשאינֹו מי את ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע את ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמֹוציא
לכּון יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻׁשהן
ּבׁשני הּיֹודע, רצה אם ,לפיכ צּבּור. ּכׁשליח ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעּתן
חֹובתֹו ידי להֹוציאֹו צּבּור ׁשליח ּתפּלת על לסמ אּלּו, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹימים

ּבידֹו. הרׁשּות -ְְָָ
ּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא צּבּור, ׁשליח ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּומׁשּתּדלין ּביֹותר. מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּובמעׂשיו;
ׁשּלא ּומי לקרֹות. ורגיל ערב קֹולֹו צּבּור, ׁשליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות
ׁשליח יהא לא - ּגדֹול חכם ׁשהּוא ּפי על אף - זקנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמּלא

ׁשמע על הּוא ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני [מברךצּבּור, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את ׁשלׁשכש"ץ אחר ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ

ׁשנה. ְֵֶָָעׂשרה
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סד           
      

,עין לאלף אֹו אלף, לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן
אין - ּכתּקּונן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מּתלמידיו אחד ממּנה והרב צּבּור. ׁשליח אֹותֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממּנין

ּבצּבּור. לפניו ְְְְִִֵַָָלהתּפּלל
צּבּור.[עיוור]הּסּומה ׁשליח ונעׂשה ׁשמע, על ּפֹורס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

ׁשמע, על ּפֹורס ׁשהּוא ּפי על אף - מגּלֹות ׁשּכתפיו מי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
עטּוף. ׁשּיהיה עד לתפּלה צּבּור ׁשליח נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינֹו

     
,יֹוׁשבין העם ּכל - ּבּׁשחר הּוא: ּכ הּצּבּור, ּתפּלֹות ְְִִִֵֶַַַַָָָָסדר

ּומתחיל העם; ּבאמצע ועֹומד הּתבה לפני יֹורד צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשליח
'מבר רּבה ׁשמיּה יהא 'אמן, עֹונים העם וכל קּדיׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואֹומר
'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר קּדיׁש; ּבסֹוף 'אמן' ועֹונין ּכחן, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל
לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' אחריו: עֹונים והן ,'המבר ה' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאת

רם ּבקֹול ׁשמע על ּופֹורס ּומתחיל שלפניועד'. ברכות [מברך ְְְִֵֶַַַָָ
לברק"ש] והּיֹודע ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונין והן ,ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

יׂשראל'. 'ּגאל ׁשּמבר עד עּמֹו, קֹורא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָולקרֹות
יֹודע ׁשאינֹו ּומי ּבלחׁש, ּומתּפללין מּיד, עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּכל

ׁשּי עד וׁשֹותק עֹומד עםלהתּפּלל, ּבלחׁש צּבּור ׁשליח תּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ׁשלׁש יפסע הּצּבּור, מן ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשאר
ׁשּיפסע. ּבעת אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפסיעֹות

,לאחֹוריו ּפסיעֹות ׁשלׁש צּבּור ׁשליח ׁשּיפסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
מי את להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָמתחיל
ּכל אחר 'אמן' ועֹונין וׁשֹומעין, עֹומדין והּכל התּפּלל; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו ּבין חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין ּוברכה, ְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּברכה

חֹובתן. ידי יצאּו ְְְֵֶָָָָׁשּכבר
ׁשליח ׁשהּגיע וכיון ׁשליׁשית; ּבברכה קדּׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואֹומר

לּמקֹום לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
וכֹורע, ל'מֹודים' צּבּור ׁשליח ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדי; יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מֹודים
על והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית,
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו, ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
ּבלבב רצֹונ ולעׂשֹות ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֻלחצרֹות
מֹודים', 'מֹודים האֹומר וכל .'ל מֹודים ׁשאנּו על ְִִִֵֵֶַָָָָָׁשלם,

אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין
ויּטה ּפניו, על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחר

ויגּביּה ויׁשב נֹופל; והּוא ויתחּנן הּצּבּור, וכל הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
ואחר מיּׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֻראׁשֹו
והן ׁשנּיה, ּפעם קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו, צּבּור ׁשליח יעמד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹּכ
"ּתהּלה רחּום", "והּוא ואֹומר ּתחּלה; ׁשעֹונין ּכדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָעֹונין
ּכ ואחר עּמֹו; קֹורין והן יֹוׁשבין, והן עֹומד הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלדוד"
קדֹוׁש", "ואּתה ּבריתי", זאת "ואני, לצּיֹון", "ּובא ְְְֲִִִִֵַַָָָֹאֹומר
קדֹוׁש "קדֹוׁש עֹונין והן הּקדּׁשה, וגֹומר זה", אל זה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ"וקרא
ואֹומר ּתרּגּום, הּקדּׁשה וקֹורא וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹֻקדֹוׁש"
לעֹולם ימל "ה' ואֹומר ּתרּגּום, וקֹוראהּו רּוח", ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ"וּתּׂשאני

לעם. להבין ּכדי ּתרּגּום, וקֹוראהּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָועד",

עם אחריה, וׁשל הּקדּׁשה, ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻואּלּו
ּבדברי מתחּנן ּכ ואחר הּיֹום'. 'סדר הּנקראין הן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּתרּגּומן
עֹונין העם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים, ּובפסּוקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּתחנּונים

ונפטרין. ְְְְִִַָָּכדרּכן,
יּקחּכל ׁשּלא צּפֹור קן על ׁשרחם 'מי ּבּתחנּונים: האֹומר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אחד, ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו יׁשחט 'ׁשּלא אֹו הּבנים', על ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהאם
מּפני אֹותֹו, מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירחם
מּפני היּו ׁשאּלּו רחמים, ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמצוֹות
ירּבה לא וכן עּקר. ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהרחמים,
החזק והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבכּנּויין
ׁשל ׁשבחיו סֹוף להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאּמיץ
רּבנּו. מׁשה ּׁשאמר מה אֹומר אּלא - הּוא ּברּו ֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש

אׁשרי" רחּום", "והּוא צּבּור ׁשליח אֹומר - ְְְְְִִִֵֵַַַָּבמנחה
לדוד"; "ּתהּלה לֹו", ׁשּככה העם "אׁשרי ,"בית ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיֹוׁשבי
קּדיׁש, ואֹומר צּבּור ׁשליח ועֹומד מיּׁשב, והעם הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻקֹורא
ואחר ּבלחׁש; ּכּלן ּומתּפללין ּכדרּכן, 'אמן' אחריו עֹונין ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻוהם
ׁשעׂשה ּכדר רם ּבקֹול ּומתּפּלל צּבּור, ׁשליח חֹוזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכ
ונֹופלין והן, הּוא ויֹוׁשב הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשחרית,
מעט ּומתחּנן והן, הּוא ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹעל
וכל קּדיׁש, ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיּׁשב

למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן, עֹונין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהעם
והּוא" ואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל - ְְְְִֵֵֶֶָָָָּבערב

המבר ה' ּברּו' עֹונין: והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹרחּום",
ואחר קּדיׁש, ואֹומר ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד'. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹלעֹולם
אֹומר - ּוכׁשּמׁשלימין ּבלחׁש. ּומתּפללין עֹומדין הּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּכ
ערבית, רם ּבקֹול להתּפּלל חֹוזר ואינֹו נפטרין. והן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָקּדיׁש,
ּברכֹות יבר לא לפיכ חֹובה, ערבית ּתפּלת ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלפי

להֹוציאֹו. ּכדי ּבהן ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבּטלה,
ּבלחׁש ׁשּמתּפּלל אחר צּבּור ׁשליח חֹוזר - ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

ׁשבע, מתּפּלל אינֹו אבל רם; ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָעם
אּתה ּברּו' אֹומרּה: הּוא וכ הּׁשבע. מעין אחת ּברכה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא
ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹֹה'
ברחמיו קֹונה עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיעקב,
אבֹות מגן הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל וארץ, ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשמים
ּכמֹוהּו, ׁשאין הּקדֹוׁש הּמל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבדברֹו,
לפניו להם; להניח רצה בם ּכי קדׁשֹו, ּבׁשּבת לעּמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהּמניח
מעֹון ּתמיד, יֹום ּבכל לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹנעבד
ּומניח הּׁשּבת ּומקּדׁש הּׁשביעי מבר הּׁשלֹום, אדֹון ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּברכֹות,
אלהינּו בראׁשית; למעׂשה זכר ענג, מדּׁשני לעם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֻֻּבקדּׁשה
ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואלהי

נפטרין. העם וכל קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת'. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמקּדׁש
להתּפּללולּמה ּבאין העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ולא לבֹוא ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבת, ּבלילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
לידי ויבֹוא הּכנסת, ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהׁשלים
ּכל ׁשּיתעּכבּו ּכדי ּומתּפּלל, צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָסּכנה.

עּמהן. ויצא הּמתאחר, ּתפּלתֹו ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעם
,הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ,ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ
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הּתבה לפני ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמזּכיר

זֹו. ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּבלבד,
ּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
מּוסף ּומתּפּלל וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואֹומר
ּתפּלת אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבקֹול
אחר ּתחנּונים ולא קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֻמּוסף,
ּתפּלת קדם אֹותּה אֹומר אּלא הּימים, ּכׁשאר ׁשחרית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתפּלת
ודברי הּיֹום סדר ואֹומר לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּמנחה.
ּומׁשמיע וחֹוזר מנחה, ּומתּפללין קּדיׁש; ואֹומר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָּתחנּונים,

קּדיׁש. ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ְְְְִִִֵַַָָּתפּלת
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים הּיֹוםּבראׁשי סדר אֹומר - ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

אחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי מּוסף. ּתפּלת ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאחר
מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת

     
ואם ּבכּונה; ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמי

ׁשּטעה מי .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָּכּון
טעה ואם לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹּבאחת

לעבֹודה חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ;["רצה"]ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ
ׁשּטעה ּברכה לתחּלת חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואם
ׁשּטעה צּבּור ׁשליח וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּה,

חֹוזר. הּוא זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָּכׁשהּוא
אני ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

טרח מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר. ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאם
וׁשהה יתחיל, מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשליח

אין הּמינים, ּבברּכת טעה ואם ּתחּתיו. אחר יעמד - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשעה
נזרקה מינּות ׁשּמא ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹממּתינין
ממּתינין ּבּה, התחיל אם אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָֹּבֹו;

ׁשעה. ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹלֹו
ּבּה ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן

טעה אם אבל האמצעּיֹות; מן ּבאחת טעה אם ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון,
טעה ואם הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבאחת

העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָּבאחת
'צבּועים ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:

עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
יעבר. לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמּפני

חֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי
ׁשהיא ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,
ּתפּלת ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻנדבה;
התּפּלל ׁשּכבר ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנדבה,
- ערבית ּתפּלת היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק -ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּדעת על אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאינֹו

חֹובה. ֵֶָָׁשאינּה
והּוא נזּכר ואם יצא; ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמי

ּומתּפּלל וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתֹו
אֹו ּבׁשחרית אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל
אם וכן הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבמנחה.

ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה מּוסף,[במחשבה]הׁשלים ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ואחד טֹוב, יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָחֹוזר

חדׁש. ֶֹֹראׁש
ולא הּגׁשם' 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמי

חֹוזר. אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' ְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ'מֹוריד
חֹוזר - הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
הּטל ׁשאין אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלראׁש;

ּבּקׁשה. צרי ואינֹו ְֱִֵֶַָָָָנעצר,
קדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ואם ּתפּלה'. ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'ׁשֹומע
ואם הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

ׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,
ּתחנּונים ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,

ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ
לעבֹודה. חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהׁשלים

ּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה
- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה

חֹוזר. אינֹו הזּכיר, לא ְִִִֵֵֹאם
חֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

חּוץ רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
הזּכיר ולא צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית
מּפני אֹותֹו, מחזירין אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'יעלה
ּבּה מזּכיר ׁשהּוא לפניו, הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטרח

חדׁש. ֶֹֹראׁש
טעה - הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעׂשרת

לראׁש. חֹוזר הּקדֹוׁש', 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
חֹוזר ּומׁשּפט', צדקה 'אֹוהב עׂשרה ּבאחת וחתם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתחּלת
חֹוזר ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד נזּכר לא ואם הּסדר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוהֹול

צּבּור. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלראׁש.
קדם נזּכר אם - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹטעה

אחר נזּכר ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע מבּדיל ּתפּלה', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ'ׁשֹומע
מי וכן לחזר. צרי ואינֹו ּתפּלתֹו מׁשלים ּתפּלה', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ'ׁשֹומע

ו'עננּו ּובפּורים, ּבחנּכה הּנּסים' 'על הזּכיר ּבתפּלתׁשּלא ' ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹֻ
ואם צּבּור. ואחד יחיד אחד ּומתּפּלל; חֹוזר אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתענית
אּתה ּכי וכּו' אבינּו 'עננּו אֹומר: - רגליו ׁשּיעקר קדם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹנזּכר
לרצֹון "יהיּו צרה', עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה ּתפּלה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹומע

פי". ְִִֵאמרי
ערבית יתּפּלל ׁשּבת, ּבערב מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח

מנחה התּפּלל ולא ׁשכח טֹוב. ּביֹום וכן ׁשּבת; ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשל ׁשּתים ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל - טֹוב ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשּבת
הבּדיל ואם ּבּׁשנּיה: מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָחֹול,
לא אם אבל יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן,
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סה            
      

הּתבה לפני ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמזּכיר

זֹו. ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּבלבד,
ּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
מּוסף ּומתּפּלל וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואֹומר
ּתפּלת אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבקֹול
אחר ּתחנּונים ולא קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֻמּוסף,
ּתפּלת קדם אֹותּה אֹומר אּלא הּימים, ּכׁשאר ׁשחרית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתפּלת
ודברי הּיֹום סדר ואֹומר לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּמנחה.
ּומׁשמיע וחֹוזר מנחה, ּומתּפללין קּדיׁש; ואֹומר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָּתחנּונים,

קּדיׁש. ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ְְְְִִִֵַַָָּתפּלת
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים הּיֹוםּבראׁשי סדר אֹומר - ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

אחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי מּוסף. ּתפּלת ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאחר
מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת

     
ואם ּבכּונה; ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמי

ׁשּטעה מי .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָּכּון
טעה ואם לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹּבאחת

לעבֹודה חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ;["רצה"]ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ
ׁשּטעה ּברכה לתחּלת חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואם
ׁשּטעה צּבּור ׁשליח וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּה,

חֹוזר. הּוא זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָּכׁשהּוא
אני ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

טרח מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר. ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאם
וׁשהה יתחיל, מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשליח

אין הּמינים, ּבברּכת טעה ואם ּתחּתיו. אחר יעמד - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשעה
נזרקה מינּות ׁשּמא ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹממּתינין
ממּתינין ּבּה, התחיל אם אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָֹּבֹו;

ׁשעה. ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹלֹו
ּבּה ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן

טעה אם אבל האמצעּיֹות; מן ּבאחת טעה אם ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון,
טעה ואם הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבאחת

העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָּבאחת
'צבּועים ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:

עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
יעבר. לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמּפני

חֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי
ׁשהיא ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,
ּתפּלת ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻנדבה;
התּפּלל ׁשּכבר ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנדבה,
- ערבית ּתפּלת היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק -ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּדעת על אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאינֹו

חֹובה. ֵֶָָׁשאינּה
והּוא נזּכר ואם יצא; ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמי

ּומתּפּלל וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתֹו
אֹו ּבׁשחרית אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל
אם וכן הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבמנחה.

ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה מּוסף,[במחשבה]הׁשלים ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ואחד טֹוב, יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָחֹוזר

חדׁש. ֶֹֹראׁש
ולא הּגׁשם' 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמי

חֹוזר. אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' ְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ'מֹוריד
חֹוזר - הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
הּטל ׁשאין אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלראׁש;

ּבּקׁשה. צרי ואינֹו ְֱִֵֶַָָָָנעצר,
קדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ואם ּתפּלה'. ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'ׁשֹומע
ואם הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

ׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,
ּתחנּונים ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,

ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ
לעבֹודה. חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהׁשלים

ּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה
- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה

חֹוזר. אינֹו הזּכיר, לא ְִִִֵֵֹאם
חֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

חּוץ רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
הזּכיר ולא צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית
מּפני אֹותֹו, מחזירין אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'יעלה
ּבּה מזּכיר ׁשהּוא לפניו, הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטרח

חדׁש. ֶֹֹראׁש
טעה - הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעׂשרת

לראׁש. חֹוזר הּקדֹוׁש', 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
חֹוזר ּומׁשּפט', צדקה 'אֹוהב עׂשרה ּבאחת וחתם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתחּלת
חֹוזר ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד נזּכר לא ואם הּסדר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוהֹול

צּבּור. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלראׁש.
קדם נזּכר אם - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹטעה

אחר נזּכר ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע מבּדיל ּתפּלה', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ'ׁשֹומע
מי וכן לחזר. צרי ואינֹו ּתפּלתֹו מׁשלים ּתפּלה', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ'ׁשֹומע

ו'עננּו ּובפּורים, ּבחנּכה הּנּסים' 'על הזּכיר ּבתפּלתׁשּלא ' ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹֻ
ואם צּבּור. ואחד יחיד אחד ּומתּפּלל; חֹוזר אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתענית
אּתה ּכי וכּו' אבינּו 'עננּו אֹומר: - רגליו ׁשּיעקר קדם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹנזּכר
לרצֹון "יהיּו צרה', עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה ּתפּלה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹומע

פי". ְִִֵאמרי
ערבית יתּפּלל ׁשּבת, ּבערב מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח

מנחה התּפּלל ולא ׁשכח טֹוב. ּביֹום וכן ׁשּבת; ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשל ׁשּתים ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל - טֹוב ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשּבת
הבּדיל ואם ּבּׁשנּיה: מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָחֹול,
לא אם אבל יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן,
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סו           
      

ּתפּלה ּומתּפּלל חֹוזר - ּבּׁשנּיה והבּדיל ּבראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהבּדיל
ׁשהקּדימּה מּפני לֹו, עלתה לא ׁשהראׁשֹונה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשליׁשית,
ּתפּלֹות, ׁשּתי הּמתּפּלל וכל ערבית. ּתפּלת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָלּתפּלה
יׁשהה אּלא זֹו; אחר זֹו יתּפּלל לא - ּומּוסף ׁשחרית ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאפּלּו

ׁשּתתחֹונן ּכדי לתפּלה, ּתפּלה עליו.[תתיישב]ּבין ּדעּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
לתפּלת ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור, לּמתּפּלל לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאסּור

- ּבלחׁש מתּפללין צּבּור ּומצא הּכנסת, לבית הּנכנס ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצּבּור.
לקדּׁשה, צּבּור ׁשליח יּגיע ׁשּלא עד ולגמר להתחיל יכֹול ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֻאם
להתּפּלל צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע עד ימּתין לאו, ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָיתּפּלל.
ׁשליח ׁשּיּגיע עד ּבמּלה, מּלה ּבלחׁש עּמֹו ויתּפּלל רם, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּבקֹול
ׁשאר ּומתּפּלל הּצּבּור, עם הּקדּׁשה ועֹונה לקדּׁשה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻֻצּבּור
והּגיע צּבּור, ׁשליח קדם להתּפּלל התחיל ואם לעצמֹו. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָֹּתפּלה
וכן עּמהן. קדּׁשה יענה ולא יפסיק, לא - לקדּׁשה צּבּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻׁשליח
ּבאמצע והּוא ,'מבר רּבה ׁשמיּה יהא 'אמן, יענה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלא

ּברכֹות. ּבׁשאר לֹומר, צרי ואין ְְְְִִִֵַַָָָָהּתפּלה;

ה'תש"ע סיון ו' רביעי יום

   
ּבית לֹו להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכל

הּנקרא הּוא זה, ּומקֹום ּתפּלה; עת ּבכל לתפּלה ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּיּכנסּו
ּבית להן לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'ּבית

ּוכתּובים. נביאים ּתֹורה ספר להן ולקנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָהּכנסת,
ׁשל ּבגבהּה אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּבֹונין

עד אֹותֹו ּומגּביהין ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
ּבית את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל ּגבֹוּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
לּמזרח, אּלא הּכנסת ּבית ּפתחי ּפֹותחין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינּו".
היכל ּבֹו ּובֹונין קדמה". הּמׁשּכן לפני "והחנים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּמתּפללין ּברּוח זה היכל ּובֹונין ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּניחין
ההיכל מּול אל ּפניהן ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדּה

ּבּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו
הּקֹורא עליה ׁשּיעלה ּכדי הּבית, ּבאמצע ּבימה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומעמידין

ּכדי - ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי אֹו ְְִִִִֵֵֵֶַָָָּבּתֹורה
ּתֹורה, ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ּוכׁשּמעמידין ּכּלן. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּיׁשמעּו

ּכלפני הּתבה ואחֹורי ּבאמצע, אֹותּה [כלפי]מעמידין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העם. ּכלּפי ּופניה ְֵֵֶַַָָָָָההיכל,

ּופניהן יֹוׁשבין הּזקנים ּכנסּיֹות? ּבבּתי יֹוׁשבין העם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ׁשּורה יֹוׁשבין העם וכל ההיכל; ּכלּפי ואחֹוריהן העם, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכלּפי
עד ׁשּלפניה, הּׁשּורה לאחֹורי ׁשּורה ּכל ּופני ׁשּורה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלפני
ּוכלפני הּזקנים ּוכלפני הּקדׁש, ּכלפני העם ּכל ּפני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיהיּו
ּבארץ עֹומד לּתפּלה, עֹומד צּבּור ׁשּׁשליח ּובעת הּתבה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפני

העם. ּכׁשאר הּקדׁש, ּכלפני ּופניו הּתבה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפני
מכּבדין ּכבֹוד, ּבהן נֹוהגין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבּתי

אֹותן[מטאטאין] ּומרּבצין מים]אֹותן ּכל[מזלפין ונהגּו . ְְְֲִַָָָָ
ּובמערב ּבספרד התיכון]יׂשראל לים שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ

הּצבי[בבל]ּבׁשנער ּבבּתי[א"י]וארץ עׁשׁשּיֹות להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּובערי עליהן. ליׁשב ּכדי מחצלֹות ּבקרקען ּולהּציע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכנסּיֹות,

הנוצרים]אדֹום הּכּסאֹות.[ארצות על ׁשם יֹוׁשבין , ְְֱִִַַָ
,ראׁש קּלּות ּבהן נֹוהגין אין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבּתי

והתל ׂשחֹוק ּבהן,[הוללות]ּכגֹון אֹוכלין ואין ּבטלה. וׂשיחה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָ
נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין מטּילין[מתקשטים]ואין ואין ּבהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבּגׁשמים ולא החּמה, מּפני ּבחּמה לא להן נכנסין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבהן.
ולׁשּתֹות לאכל מּתרין - ותלמידיהן וחכמים הּגׁשמים. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּפני

מּדחק .[כשמוכרחים]ּבהן ִֶַָֹ
חׁשּבֹונֹות היּו ּכן אם אּלא חׁשּבֹונֹות, ּבהן מחּׁשבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָואין

וכּיֹוצא ׁשבּויים, ּופדיֹון צדקה ׁשל קּפה ּכגֹון מצוה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻׁשל
ׁשּיהיה ּכגֹון רּבים, ׁשל הסּפד אּלא ּבהן, מסּפידין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבהן.
מתקּבצין העם ׁשּכל העיר, אֹותּה חכמי ּגדֹולי ּבהסּפד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם

ּבגללן. ְִִָָָּובאין
לא - ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

ׁשּכנגּדֹו אחר ּבפתח ויצא זה ּבפתח ׁשּיּכנס ּכדי ּדר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעׂשּנּו
מצוה. לדבר אּלא להן, להּכנס ׁשאסּור ;הּדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלקרב

- חברֹו אֹו ּתינֹוק לקרֹות הּכנסת לבית להּכנס ׁשּצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשמּועה יאמר אֹו מעט ויקרא יקרא[הלכה]יּכנס, ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

יֹודע, אינֹו ואם ּבלבד. חפצֹו ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹחברֹו,
ּבֹו'; קֹורא ׁשאּתה ּפסּוק לי 'קרא הּתינֹוקֹות: מן לאחד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹיאמר
ׁשם ׁשהיׁשיבה יצא, ּכ ואחר הּכנסת, ּבבית מעט יׁשהה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו

."בית יֹוׁשבי "אׁשרי ׁשּנאמר: היא, מצוה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעסקי
לצאת לֹו מּתר זה, ּבפתח להתּפּלל אֹו לקרֹות ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

להּכנס לאדם ּומּתר ;הּדר את לקרב ּכדי ׁשּכנגּדֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבּפתח
ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ּבמקלֹו הּכנסת גופו]לבית על .[כשגופיה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

הּכנסת. ּבבית רֹוקק לרק, צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹואם
הן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו, מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

ּפי על אף - מקּדׁשיכם" את "והׁשּמֹותי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַעֹומדין,
ּבהן ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם עֹומדין. הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהן

ורּבּוץ מּכּבּוד חּוץ - ּבחרּבנן ּבהן נֹוהגין ּכ [טאטואּביּׁשּובן, ְְְְֲִִִִִֶָָָָָֻ
ּבהןה]ושטיפ עלּו אֹותן. מרּבצין ואין אֹותן מכּבדין ׁשאין ,ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבמקֹומן, אֹותן מּניחין אֹותן, ּתלׁשּו ואם יתלׁש; לא ְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֹעׂשבים,
לבנֹותן. ויׁשּתּדלּו רּוחם ותעֹור העם, אֹותן ׁשּיראּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכדי

אֹו ּבמקֹומֹו, אחר לבנֹות ּכדי הּכנסת ּבית סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין
ׁשּמא - זה סֹותרין ּכ ואחר אחר, ּבֹונין אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמקֹום

יבנּו. ולא אנס, ּדבר להן כמעט]יארע אחד[אם ּכתל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּבֹונה - הּיׁשן.[כותל]מּמּנּו סֹותר ּכ ואחר הּיׁשן, ּבצד חדׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

אם אבל יסֹודֹותיו. חרבּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹּבּמה
מּיד, אֹותֹו סֹותרין - לּפל ּכתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרבּו
ּתדחק ׁשּמא ּובּלילה, ּבּיֹום ּבמהרה לבנֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּומתחילין

חרב. ויּׁשאר ְִֵֵַָָָָהּׁשעה,
ּבית אבל הּמדרׁש; ּבית הּכנסת, ּבית לעׂשֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר

הּמדרׁש ּבית ׁשּקדּׁשת הּכנסת, ּבית אֹותֹו עֹוׂשין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּמדרׁש,
וכן מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ּומעלין הּכנסת, ּבית קדּׁשת על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻיתרה
ּתבה ּבדמיו לּקח להן יׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו העיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבני

מטּפחֹות[לס"ת] ּבדמיה לּקח להן יׁש ּתבה, מכרּו [מעילים]; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתיק לֹוקחין[בית]אֹו ּתיק, אֹו מטּפחֹות מכרּו ּתֹורה; לספר ְְְְִִִִֵֶָָָ

חּמׁשין נפרדים]ּבדמיו תורה חומשי חמשה של מכרּו[גליונות ; ְְִָָָָֻ
אין - ּתֹורה ספר מכרּו אם אבל ּתֹורה. ספר לֹוקחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻחּמׁשין,
למעלה קדּׁשה ׁשם ׁשאין אחר, ּתֹורה ספר אּלא ּבדמיו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחין

ּבמֹותריהן וכן ּתֹורה. ספר שמכרו]מּקדּׁשת ממה הכסף .[מותר ְְְִֵֵֵֶֶַָָֻ
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אֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן
ספר אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו הּכנסת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
אּלא אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ורצּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּתֹורה,
מה עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה קּלה ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֻֻמּקדּׁשה
ּׁשּירצּו. מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו לעׂשֹותֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּׁשּגבּו

ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, ּבית ּכלי ׁשעל[וילון]וכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
התנּו ואם הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָהארֹון

הּתנאי. ּכפי הן הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַעליהן,
ּבבית הּכנסת? ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה

הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכנסת
ּכּלן רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלבּדם,

ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. גדולות]למכרֹו, [ערים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ויתּפּלל ׁשּיבֹוא נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ואין יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו

לעֹולם. אֹותֹו ְְִָמֹוכרין
לבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני

ספר אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
ולא העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻמרחץ,
טֹובי ׁשבעה התנּו ואם הּמים. ּבית ולא הּטבילה, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹּבית

מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר
מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא

העיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן
ּוכׁשּלֹוקחין חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
יהיּו והּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו. מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַֻחּלין
אדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי ּׁשעׂשה,[שיהיה מה ּכל - ֶֶַָָָָ

ּכפי ויתנה ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעׂשּוי,
ּׁשּיראה. ְִֶֶַמה

אֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,

וכןנתנּוה אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ולּתן ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
להלוֹותן, אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבמּתנה
ּבהניה אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאסּור,

ּכדמים. ְִִֶָׁשהיא
ּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹובּה

הּכנסת ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל
- לתפּלה להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתפּלה;
אּלא ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאין

ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעראי

   
ּבּתֹורה קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן רּבנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים

ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה
קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחריםקֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ

וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ
ּפחֹות יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין

ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה
,ּבׁשּבתֹות ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו

ּופּורים, ּובחנּכה ּובתענּיֹות, חדׁשים, ּובראׁשי ְְְֲֲֲֳִִִִֵַַָָָֻּובמֹועדים,
ּבּנביא, מפטירין ואין וׁשבּוע. ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובׁשני
ּובתׁשעה הּכּפּורים ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָאּלא

ּבלבד. ְְִַָּבאב
ּגדֹולים אנׁשים מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָאין

ו"וידּבר" ּפּסּוקין, מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין חֹורין; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבני
אנׁשים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹעֹולה

ּבפרׁשה מתחילין ואין[חדשה]ואין ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ
הּקֹורא יקרא ולא ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹמּניחין

ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ְְִִָָֹּפחֹות
ׁשלׁשה קֹוראין ׁשנים ּפסּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,
מׁשּבח. זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, ְְֲֲִֵֶֶַָָֻאֹו

ּומּביט ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ואחד אחד ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכל
ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום

ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ועד';המבר לעֹולם ,המבר ה' ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹ
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוחֹוזר
ה', אּתה ּברּו - ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים, מּכל ּבנּו ְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבחר
עד קֹורא, ּכ ואחר 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה'; ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָנֹותן
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר הּספר, וגֹולל לקרֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁשלים
עֹולם חּיי אמת, ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו - ּבתֹוכנּו ְְֵֵַַָָָָָנטעה
מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה, לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

מחזירין - אחת אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָהּצּבּור.
אּלא ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
ויתחיל ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאחד

ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק; הראׁשֹון ׁשהתחיל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּמקֹום
ׁשּבּצּבּור ּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות, רּׁשאי הּקֹורא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין

הּכנסת חּזן ואפּלּו הּכנסת[ש"ץ]לקרֹות. ראׁש אֹו -[שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשּבהן ּגדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, קֹורא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

עּמֹו לעמד אחד צרי החזן]לקרֹות. ׁשהּוא[עם ּבׁשעה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
הּקֹוראין. עם עֹומד ׁשהחּזן ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָקֹורא,

יׁש אחד,[מותר]הּקֹורא, ּבענין למקֹום מּמקֹום לדּלג לֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אל אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א מֹות" "אחרי ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹּכגֹון
מן ׁשּלא לקרֹות ׁשאסּור ּפה, על יקרא ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהנים;

ּכדי אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה ולא אחת; ּתבה אפּלּו [שיעורהּכתב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּפסּוק.זמן] ּתרּגּום הּתרּגמן ְְְְִֶַַַַָָֻׁשּיׁשלים

אפּלּו לסּפר אסּור ּבּתֹורה, לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון
לּבן ּומׂשימין וׁשֹומעין, ׁשֹותקין הּכל אּלא - הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹּבדבר
ספר אל העם כל "ואזני ׁשּנאמר: קֹורא, ּׁשהּוא ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלמה

הּצּבּור מן לצאת ואסּור ּבׁשעה[מביהכנ"ס]הּתֹורה". ְְִִֵַַָָָָָ
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סז            
      

אֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן
ספר אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו הּכנסת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
אּלא אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ורצּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּתֹורה,
מה עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה קּלה ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֻֻמּקדּׁשה
ּׁשּירצּו. מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו לעׂשֹותֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּׁשּגבּו

ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, ּבית ּכלי ׁשעל[וילון]וכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
התנּו ואם הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָהארֹון

הּתנאי. ּכפי הן הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַעליהן,
ּבבית הּכנסת? ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה

הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכנסת
ּכּלן רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלבּדם,

ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. גדולות]למכרֹו, [ערים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ויתּפּלל ׁשּיבֹוא נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ואין יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו

לעֹולם. אֹותֹו ְְִָמֹוכרין
לבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני

ספר אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
ולא העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻמרחץ,
טֹובי ׁשבעה התנּו ואם הּמים. ּבית ולא הּטבילה, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹּבית

מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר
מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא

העיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן
ּוכׁשּלֹוקחין חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
יהיּו והּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו. מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶַַֻחּלין
אדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי ּׁשעׂשה,[שיהיה מה ּכל - ֶֶַָָָָ

ּכפי ויתנה ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעׂשּוי,
ּׁשּיראה. ְִֶֶַמה

אֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,

וכןנתנּוה אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ולּתן ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
להלוֹותן, אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבמּתנה
ּבהניה אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאסּור,

ּכדמים. ְִִֶָׁשהיא
ּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹובּה

הּכנסת ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל
- לתפּלה להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתפּלה;
אּלא ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאין

ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעראי

   
ּבּתֹורה קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן רּבנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשה

יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים

ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה
קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחריםקֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ

וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ
ּפחֹות יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין

ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה
,ּבׁשּבתֹות ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו

ּופּורים, ּובחנּכה ּובתענּיֹות, חדׁשים, ּובראׁשי ְְְֲֲֲֳִִִִֵַַָָָֻּובמֹועדים,
ּבּנביא, מפטירין ואין וׁשבּוע. ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובׁשני
ּובתׁשעה הּכּפּורים ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָאּלא

ּבלבד. ְְִַָּבאב
ּגדֹולים אנׁשים מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָאין

ו"וידּבר" ּפּסּוקין, מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין חֹורין; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבני
אנׁשים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹעֹולה

ּבפרׁשה מתחילין ואין[חדשה]ואין ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ
הּקֹורא יקרא ולא ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹמּניחין

ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ְְִִָָֹּפחֹות
ׁשלׁשה קֹוראין ׁשנים ּפסּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,
מׁשּבח. זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, ְְֲֲִֵֶֶַָָֻאֹו

ּומּביט ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ואחד אחד ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכל
ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום

ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ועד';המבר לעֹולם ,המבר ה' ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹ
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוחֹוזר
ה', אּתה ּברּו - ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים, מּכל ּבנּו ְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבחר
עד קֹורא, ּכ ואחר 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה'; ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָנֹותן
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר הּספר, וגֹולל לקרֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁשלים
עֹולם חּיי אמת, ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו - ּבתֹוכנּו ְְֵֵַַָָָָָנטעה
מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה, לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

מחזירין - אחת אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָהּצּבּור.
אּלא ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
ויתחיל ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאחד

ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק; הראׁשֹון ׁשהתחיל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּמקֹום
ׁשּבּצּבּור ּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות, רּׁשאי הּקֹורא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין

הּכנסת חּזן ואפּלּו הּכנסת[ש"ץ]לקרֹות. ראׁש אֹו -[שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשּבהן ּגדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, קֹורא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

עּמֹו לעמד אחד צרי החזן]לקרֹות. ׁשהּוא[עם ּבׁשעה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
הּקֹוראין. עם עֹומד ׁשהחּזן ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָקֹורא,

יׁש אחד,[מותר]הּקֹורא, ּבענין למקֹום מּמקֹום לדּלג לֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אל אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א מֹות" "אחרי ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹּכגֹון
מן ׁשּלא לקרֹות ׁשאסּור ּפה, על יקרא ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהנים;

ּכדי אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה ולא אחת; ּתבה אפּלּו [שיעורהּכתב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּפסּוק.זמן] ּתרּגּום הּתרּגמן ְְְְִֶַַַַָָֻׁשּיׁשלים

אפּלּו לסּפר אסּור ּבּתֹורה, לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון
לּבן ּומׂשימין וׁשֹומעין, ׁשֹותקין הּכל אּלא - הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹּבדבר
ספר אל העם כל "ואזני ׁשּנאמר: קֹורא, ּׁשהּוא ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלמה

הּצּבּור מן לצאת ואסּור ּבׁשעה[מביהכנ"ס]הּתֹורה". ְְִִֵַַָָָָָ
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סח           
      

לאיׁש איׁש ּבין לצאת ּומּתר קֹורא. עליהׁשהּקֹורא [בין ְִִֵֵֵֵֶַָָֻ
-לעליה] אּמנּותֹו ותֹורתֹו ּתמיד, ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ּומי .ְִִֵֶַָָָָֻ

ּבּתֹורה. קֹורא ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמּתר
מה לעם מתרּגם ּתרּגמן ׁשם ׁשּיהא נהגּו, עזרא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמימֹות

הּדברים. ענין העם ׁשּיבינּו ּכדי - ּבּתֹורה קֹורא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּׁשהּקֹורא
ו ּבלבד, אחד ּפסּוק קֹורא אֹותֹווהּקֹורא ׁשּיתרּגם עד ׁשֹותק ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק וקֹורא וחֹוזר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻהּתרּגמן;
אחד. מּפסּוק יתר ְְִֵֶַָָָָֻלּתרּגמן

ולא המתרּגם, מן יֹותר קֹולֹו להגּביּה רּׁשאי הּקֹורא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַֹאין
רּׁשאי המתרּגם ואין הּקֹורא. מן יֹותר קֹולֹו המתרּגם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַיגּביּה
רּׁשאי הּקֹורא ואין הּקֹורא; מּפי הּפסּוק ׁשּיכלה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָלתרּגם,
ואין המתרּגם. מּפי הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלקרֹות
ּביראה עֹומד אּלא לקֹורה, ולא לעּמּוד לא נׁשען ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהמתרּגם
הּקֹורא ואין ּפה. על אּלא הּכתב, מּתֹו יתרּגם ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואימה;
ּבּתֹורה'. ּכתּוב 'ּתרּגּום יאמרּו: ׁשּלא לּתרּגמן; לסּיע ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻרּׁשאי

ידי על מתרּגם בחשיבות]הּגדֹול[קריאת]והּקטן וגדול ,[קטן ְְְְֵֵַַַַָָָ
המתרּגמין יהיּו ולא קטן. ידי על ׁשּיתרּגם לּגדֹול ּכבֹוד ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואין

מתרּגם. ואחד קֹורא אחד אּלא ּכאחד, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנים
,ראּובן מעׂשה ּבצּבּור: מּתרּגמין הּמקראֹות ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹולא

אהרן" אל מׁשה "וּיאמר מן העגל ּומעׂשה ּכהנים, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּוברּכת
את ה' "וּיּגף אחד ּפסּוק ועֹוד העם", את מׁשה "וּירא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד
ּבמקֹום אמנֹון, ּובמעׂשה מּתרּגמין. ולא נקראין, - ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹהעם"

מּתרּגם. ולא נקרא, לא - ּדוד" ּבן "אמנֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אפּלּו - ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר

יפטיר ולא לפניו; ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר ּפּסּוקין, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ועׂשרים מאחד יפחֹות ולא ּתֹורה. ספר ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּנביא,

ׁשלם ואם צרי.[הסתיים]ּפּסּוקין; אינֹו מאּלּו, ּבפחֹות הענין ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּפי על ואף ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקין, עׂשרה קרא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָואם
ׁשנים ואפּלּו קֹורא, אחד - ּובּנביא הענין. ׁשלם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
מּנביא מדּלג ואינֹו אחר; לענין מענין ּומדּלג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמתרּגמין.
ׁשּלא ּובלבד - ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלנביא,
ּבּדּלּוג יׁשהה לא המדּלג, וכל לתחּלתֹו; הּספר מּסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹידּלג

ּכדי זמן]אּלא ּתרּגּומֹו.[שיעור המתרּגם ׁשּיׁשלים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
,ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש - ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

ּפסּוקין ׁשלׁשה היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהמתרּגם
ּפרׁשּיֹות אחד.[ענינים]ׁשלׁש אחד אּלא לּתרּגמן יקרא לא , ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻ

אּתה ּברּו' אחת: ּברכה לפניו מבר ּבּנביא, ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָהּמפטיר
ּומבר טֹובים'. ּבנביאים ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
'האל ּבּה חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה - ּברכֹות ארּבע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
ירּוׁשלים'; 'ּבֹונה ּבּה חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו'; ּבכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָהּנאמן
ּכענין ּבּה חֹותם רביעית, ּדוד'; 'מגן ּבּה חֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשליׁשית,
חדׁש ראׁש חל אם וכן ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻקדּׁשת
זֹו, ּבברכה חדׁש ראׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהיֹות

חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ּבּה ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָוחֹותם
הּקֹוראין הן קֹוראין[בתורה]ּכּמה ּבׁשחרית, ּבׁשּבת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

אין חמּׁשה: טֹובים, ּובימים ׁשּׁשה; הּכּפּורים, ּוביֹום ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָׁשבעה;
חדׁשים ּבראׁשי עליהן. מֹוסיפין אבל זה, מּמנין ְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָּפֹוחתין
הּכּפּורים ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה; קֹוראין מֹועד, ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּובחּלֹו

ּופּורים ּובחנּכה ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּובׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמנחה,
קֹוראין ּובמנחה, ּבׁשחרית הּתענּיֹות ּובימי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָּבׁשחרית,

עליו. מֹוסיפין ואין זה, מּמנין ּפֹוחתין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשלׁשה:
הּיֹודע קטן הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, ּתקרא לא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹאּׁשה

וכן הּקֹוראין. מּמנין עֹולה מברכין, למי ויֹודע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקרֹות
הּמנין מן עֹולה הפסיקהּמפטיר ואם ּבּתֹורה; קרא ׁשהרי , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

עֹולה אינֹו הּמפטיר, ּובין הּמׁשלים ּבין ּבקּדיׁש צּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשליח
הקוראים] למנין לקרֹות[המפטיר יֹודע ּבהן היה ׁשּלא צּבּור .ְִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשנּיה וקֹורא וחֹוזר ויֹוׁשב, ויֹורד וקֹורא עֹולה - אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלא
הּיֹום. אֹותֹו ׁשל הּקֹוראין מנין ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹּוׁשליׁשית,

,לוי ואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבכל
עם ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג יׂשראל. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחריו
ׁשהּוא מי וכל יׂשראל; ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהארץ
ספר ׁשּגֹולל והאחרֹון לקרֹות. קֹודם ּבחכמה, מחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
אפּלּו מׁשלים, עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ִֶַָּגדֹול
.ּכלל לוי אחריו יעלה ולא יׂשראל; עֹולה ּכהן, ׁשם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאין

ּפעם וקֹורא עצמֹו, הּוא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן לוי, ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאין
ׁשּמא אחר, ּכהן אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשנּיה
לא וכן אחר'. ּכהן עלה ּולפיכ ּפסּול, 'הראׁשֹון ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹיאמרּו:
ּפסּול'. מּׁשניהן 'אחד יאמרּו: ׁשּמא לוי, אחר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיקרא

ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּכל הּתפּלה? עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
אֹומר ׁשחרית, ּתפּלת צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר - מּוסף ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֹּתפּלת
הּצּבּור, מן אחד לאחד וקֹורא ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקּדיׁש,
ּתֹורה ספר מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ּבּתֹורה; וקֹורין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָועֹולין
ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלמקֹומֹו,
הּמפטיר; ׁשּיעלה קדם קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהן

הּמפטיר. אחר קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָויׁש
ׁשליח ׁשּיגמר אחר הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבמנחה

הּיֹום וסדר לדוד" "ּתהּלה לציון"]צּבּור קּדיׁש,["ובא אֹומר , ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
קּדיׁש, ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹורין ּתֹורה ספר ְְְִִִִֵֵֶַַָּומֹוציא
ּכ ואחר ּבמנחה, קֹוראין - ּבתענּיֹות וכן מנחה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּומתּפללין
לא טֹוב, ּביֹום אבל מנחה; ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹומר

ּבמנחה. לקרֹות ְְְֲִִָָנהגּו
אֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹוראין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש;

נפטרין. והעם קּדיׁש, ואֹומר יֹום; ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשאֹומרים
ּבחּמׁשין קֹוראין עצמו]אין בפני חומש לכל קלף גלילי -] ְִִֵַָֻ

הּצּבּור ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ּתֹורהּבבּתי ספר ּגֹוללין ואין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להיֹותן עליהם יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבצּבּור,
ענינים, ׁשני לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹעֹומדין
אחד ענין אחד איׁש יקרא ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹמֹוציאין
ּולפיכ היה, ּפגּום ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּתֹורֹות, ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבׁשּתי

ּבּׁשני'. ִֵַָָקרא
מּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל הקשירהּכל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ

הכתב] שאחורי החיצוני מהּדקֹומהצד ּוכׁשהּוא הקשר], ,[את ְְְֶַ
מּבפנים הכתב]מהּדקֹו של על[מהצד להעמידֹו וצרי ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
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ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתפר.
רּׁשאין הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָּומֹוליכין
עד אחריו, והן אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין ְִִֶַַָהּמקֹום

   
הּתֹורה את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג

וקֹורין הּסּכֹות, חג ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
עד הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיאמר
הּתֹורה את ׁשּמׁשלים מי ויׁש הּסּכֹות. ּבחג הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּגֹומרין

ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ְְְִִֵָָָָֹּבׁשלׁש
ׁשּבספר קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא

ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי קדם[פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
סיני", "ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג הּׁשנה. ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹראׁש
נּצבים", ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", עצרת; ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקדם
ּבׁשנה הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ראׁש ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדם
סדרין, ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּפׁשּוטה.
ו"אם סיני" ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ּכי "אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּכגֹון:
אֹותן ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבחּקתי",

ּבעֹונתן. ְְִַָָָהּסדרים
,ּבמנחה קֹוראין ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום

ראׁשֹונה, ׁשּבת ּכיצד? הּבאה. ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּובׁשני
"אּלה קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָקֹורין
ּובחמיׁשי; ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹּתֹולדת
נח", ּתֹולדת מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכן
הּׁשנה. ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף עד ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוקֹורא
ּבּתֹורה. ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומפטירין

מּפרׁשת ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - חדׁשים ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹּבראׁשי
ּוׁשני הראׁשֹון ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"צו";
ּפסּוקין; ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּוקין
"ּוביֹום עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוהּׁשליׁשי
ראׁש חל ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשּבת";
אחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחדׁש
הּמׁשלים ּבֹו קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקֹורין

חדׁש[השביעי] ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"ּובראׁשי
הּמפטיר השבוע]ּבׁשּבת פרשת השלימו כבר לפניו -[כי ְְִַַַָ

כן]קֹורא הסוברים על בדיעבד להסתמך ּומפטירין[ניתן . ְִִֵַ
להיֹות ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". חדׁש מּדי ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹ"והיה
וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם "חדׁשיכם מפטירין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת,
ׁשּלפניו ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחדׁש

חדׁש". מחר יהֹונתן, לֹו ְֶֶַָָָָֹֹ"וּיאמר
וחֹותם טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

עד קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל טֹוב. ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָּבדבר
עד עֹולם" ימֹות מ"זכר מתחיל והּׁשני עֹולם", ימֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ"זכר
וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי

אּׂשא "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

ּבת העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ׁשּובה.אּלּו? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבבית אֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְְִִֵֶַָָָָֻׁשמֹונה

מׁשה ּומּפי ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף מעׂשרה; ּבפחֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכנסת
מׁשה מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּפי

אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻרּבנּו,
קֹורא אחד אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ּכהנים ׁשּבתֹורת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹקללֹות

ׁשּלאחריהן. ּבפסּוק ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹותן;
ּוכבר ּפֹוסק; ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּוקללֹות

אֹותן. קֹורא אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם ְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹנהגּו
ּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה הּׁשּבת. ּבסדר לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
הּמֹועדֹות ּבפרׁשת ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבכל
ראׁשֹון טֹוב ּביֹום לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ְְְְֲֲִִִֶַָָָָֹׁשּבתֹורת
אֹו "ׁשֹור ׁשני, טֹוב ּוביֹום ּגלּגל; ּבפסח ּומפטירין ְְְְְִִִִִֵֶַַָ"מׁשכּו",
לי"; "קּדׁש ּבּׁשליׁשי, יאׁשּיהּו. ּבפסח ּומפטירין ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹכׂשב",
ּבּׁשּׁשי, ;"ל "ּפסל ּבחמיׁשי, ּתלוה"; ּכסף "אם ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָּברביעי,
אחרֹון, טֹוב ּביֹום ּבמֹועדֹו". הּפסח את יׂשראל בני ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָ"ויעׂשּו
ּדוד"; "וידּבר ּומפטירין הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח" ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ"ויהי
לעמד". ּבנב הּיֹום "עֹוד ּומפטירין הּבכֹור", "ּכל ְְְְֲִִִִַַַַַָֹֹּובּׁשמיני,

ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ּומנהג ׁשבּועֹות". "ׁשבעה קֹורין ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָּבעצרת,
ּבּמרּכבה; ּומפטירין הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש ראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּביֹום

ּבחבּקּוק. ּומפטירין הּמֹועדֹות, ּבפרׁשת קֹורין ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּובּׁשני
."לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש קֹורין הּׁשנה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבראׁש

ׂשרה", את ּפקד "וה' ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָּומנהג
קֹוריןּומפטירין ּובּׁשני הרמתים"; מן אחד איׁש "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

אפרים". לי יּקיר "הבן ּומפטירין נּסה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהים
ּומפטירין מֹות", "אחרי קֹורין ּבׁשחרית הּכּפּורים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַּביֹום

ׁשּב"אחרי ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונּׂשא"; רם אמר ּכה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ּכי
ויחזר מהן, ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹות",

ּביֹונה. מפטיר ּבּתֹורה, ׁשּקֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבתׁשּובה;
,מֹועדֹות ּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים ימים ּבׁשני ְְְֲִִִִִֵַָָָָֻּבסּכֹות,

ׁשני ּוביֹום לה'", ּבא יֹום "הּנה ראׁשֹון ּביֹום ְְְִִִִִֵֵַַָּומפטירין
"ּכל קֹורין אחרֹון טֹוב ּוביֹום ׁשלמה"; הּמל אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"ויּקהלּו
קֹורין ּולמחר ׁשלמה"; ּככּלֹות "ויהי ּומפטירין ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹהּבכֹור",
מי ויׁש ׁשלמה", "וּיעמד ּומפטירין הּברכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
קֹורין החג, ימֹות ּובׁשאר מׁשה". מֹות אחרי "ויהי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמפטיר

החג. ְְְֶָָּבקרּבנֹות
ׁשּתי קֹורא מֹועד, ׁשל מחּלֹו ויֹום יֹום ּבכל ְְֵֵֵֵֵֶַָָֻּכיצד?

קֹורא מֹועד, ׁשל חּלֹו ּתחּלת ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּפרׁשּיֹות:
ויׂשראל הּׁשליׁשי", "ּובּיֹום קֹורא ולוי הּׁשני", "ּובּיֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹהּכהן
הּׁשני" "ּבּיֹום וקֹורא חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי", "בּיֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָקֹורא
חּלֹו ׁשל ׁשני ׁשהּוא הרביעי, ּבּיֹום וכן הּׁשליׁשי". ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻ"ּובּיֹום
על הרביעי" "ּובּיֹום הּׁשליׁשי" "ּובּיֹום קֹורין מֹועד, ְְִִִִִֵֶַַַַָׁשל
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סט            
      

ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתפר.
רּׁשאין הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָּומֹוליכין
עד אחריו, והן אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין ְִִֶַַָהּמקֹום

   
הּתֹורה את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג

וקֹורין הּסּכֹות, חג ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
עד הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיאמר
הּתֹורה את ׁשּמׁשלים מי ויׁש הּסּכֹות. ּבחג הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּגֹומרין

ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ְְְִִֵָָָָֹּבׁשלׁש
ׁשּבספר קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא

ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי קדם[פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
סיני", "ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג הּׁשנה. ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹראׁש
נּצבים", ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", עצרת; ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקדם
ּבׁשנה הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ראׁש ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדם
סדרין, ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּפׁשּוטה.
ו"אם סיני" ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ּכי "אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּכגֹון:
אֹותן ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבחּקתי",

ּבעֹונתן. ְְִַָָָהּסדרים
,ּבמנחה קֹוראין ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום

ראׁשֹונה, ׁשּבת ּכיצד? הּבאה. ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּובׁשני
"אּלה קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָקֹורין
ּובחמיׁשי; ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹּתֹולדת
נח", ּתֹולדת מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכן
הּׁשנה. ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף עד ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוקֹורא
ּבּתֹורה. ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומפטירין

מּפרׁשת ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - חדׁשים ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹּבראׁשי
ּוׁשני הראׁשֹון ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"צו";
ּפסּוקין; ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּוקין
"ּוביֹום עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוהּׁשליׁשי
ראׁש חל ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשּבת";
אחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחדׁש
הּמׁשלים ּבֹו קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקֹורין

חדׁש[השביעי] ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"ּובראׁשי
הּמפטיר השבוע]ּבׁשּבת פרשת השלימו כבר לפניו -[כי ְְִַַַָ

כן]קֹורא הסוברים על בדיעבד להסתמך ּומפטירין[ניתן . ְִִֵַ
להיֹות ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". חדׁש מּדי ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹ"והיה
וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם "חדׁשיכם מפטירין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת,
ׁשּלפניו ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחדׁש

חדׁש". מחר יהֹונתן, לֹו ְֶֶַָָָָֹֹ"וּיאמר
וחֹותם טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

עד קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל טֹוב. ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָּבדבר
עד עֹולם" ימֹות מ"זכר מתחיל והּׁשני עֹולם", ימֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ"זכר
וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי

אּׂשא "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

ּבת העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ׁשּובה.אּלּו? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבבית אֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְְִִֵֶַָָָָֻׁשמֹונה

מׁשה ּומּפי ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף מעׂשרה; ּבפחֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכנסת
מׁשה מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּפי

אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻרּבנּו,
קֹורא אחד אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ּכהנים ׁשּבתֹורת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹקללֹות

ׁשּלאחריהן. ּבפסּוק ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹותן;
ּוכבר ּפֹוסק; ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּוקללֹות

אֹותן. קֹורא אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם ְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹנהגּו
ּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה הּׁשּבת. ּבסדר לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
הּמֹועדֹות ּבפרׁשת ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבכל
ראׁשֹון טֹוב ּביֹום לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ְְְְֲֲִִִֶַָָָָֹׁשּבתֹורת
אֹו "ׁשֹור ׁשני, טֹוב ּוביֹום ּגלּגל; ּבפסח ּומפטירין ְְְְְִִִִִֵֶַַָ"מׁשכּו",
לי"; "קּדׁש ּבּׁשליׁשי, יאׁשּיהּו. ּבפסח ּומפטירין ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹכׂשב",
ּבּׁשּׁשי, ;"ל "ּפסל ּבחמיׁשי, ּתלוה"; ּכסף "אם ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָּברביעי,
אחרֹון, טֹוב ּביֹום ּבמֹועדֹו". הּפסח את יׂשראל בני ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָ"ויעׂשּו
ּדוד"; "וידּבר ּומפטירין הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח" ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ"ויהי
לעמד". ּבנב הּיֹום "עֹוד ּומפטירין הּבכֹור", "ּכל ְְְְֲִִִִַַַַַָֹֹּובּׁשמיני,

ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ּומנהג ׁשבּועֹות". "ׁשבעה קֹורין ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָּבעצרת,
ּבּמרּכבה; ּומפטירין הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש ראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּביֹום

ּבחבּקּוק. ּומפטירין הּמֹועדֹות, ּבפרׁשת קֹורין ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּובּׁשני
."לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש קֹורין הּׁשנה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבראׁש

ׂשרה", את ּפקד "וה' ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָּומנהג
קֹוריןּומפטירין ּובּׁשני הרמתים"; מן אחד איׁש "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

אפרים". לי יּקיר "הבן ּומפטירין נּסה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהים
ּומפטירין מֹות", "אחרי קֹורין ּבׁשחרית הּכּפּורים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַּביֹום

ׁשּב"אחרי ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונּׂשא"; רם אמר ּכה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ּכי
ויחזר מהן, ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹות",

ּביֹונה. מפטיר ּבּתֹורה, ׁשּקֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבתׁשּובה;
,מֹועדֹות ּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים ימים ּבׁשני ְְְֲִִִִִֵַָָָָֻּבסּכֹות,

ׁשני ּוביֹום לה'", ּבא יֹום "הּנה ראׁשֹון ּביֹום ְְְִִִִִֵֵַַָּומפטירין
"ּכל קֹורין אחרֹון טֹוב ּוביֹום ׁשלמה"; הּמל אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"ויּקהלּו
קֹורין ּולמחר ׁשלמה"; ּככּלֹות "ויהי ּומפטירין ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹהּבכֹור",
מי ויׁש ׁשלמה", "וּיעמד ּומפטירין הּברכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
קֹורין החג, ימֹות ּובׁשאר מׁשה". מֹות אחרי "ויהי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמפטיר

החג. ְְְֶָָּבקרּבנֹות
ׁשּתי קֹורא מֹועד, ׁשל מחּלֹו ויֹום יֹום ּבכל ְְֵֵֵֵֵֶַָָֻּכיצד?

קֹורא מֹועד, ׁשל חּלֹו ּתחּלת ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּפרׁשּיֹות:
ויׂשראל הּׁשליׁשי", "ּובּיֹום קֹורא ולוי הּׁשני", "ּובּיֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹהּכהן
הּׁשני" "ּבּיֹום וקֹורא חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי", "בּיֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָקֹורא
חּלֹו ׁשל ׁשני ׁשהּוא הרביעי, ּבּיֹום וכן הּׁשליׁשי". ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻ"ּובּיֹום
על הרביעי" "ּובּיֹום הּׁשליׁשי" "ּובּיֹום קֹורין מֹועד, ְְִִִִִֵֶַַַַָׁשל
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ע           
      

הּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים, מּימים ויֹום יֹום ְְְִִִִִֵַָָָּבכל
האחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין - הּפסח ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובׁשבעת
ּבֹו קֹורין והּׁשני, ׁשאמרנּו; הענינֹות אּלּו ּתחּלה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָקֹורין
ענין והּקֹורא הּפקּודים. ּבחּמׁש האמּור הּיֹום אֹותֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻקרּבן

ּבּנביא. הּמפטיר הּוא ְְִִַַַַָָָהּקרּבן,
הֹוציאּו אם ׁשלׁשה, אֹו ספרים, ׁשני ׁשּמֹוציאין יֹום ְְְְִִִִִֵֶָָָֹּבכל

ּומֹוציא קּדיׁש אֹומר הראׁשֹון את ּכׁשּמחזיר זה, אחר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזה
אמרנּו, ּוכבר קּדיׁש. אֹומר האחרֹון, את ּוכׁשּמחזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשני;
הּמׁשלים ׁשּקֹורא אחר קּדיׁש לֹומר הּפׁשּוט, ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָׁשהּמנהג

ּבּנביא. מפטירין ּכ ואחר ְְְִִִַַַַָָָלעֹולם,
ּבין ּבפסח ּבין מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּבת

ׁשּבת ּבאֹותּה קֹורין אלי";ּבסּכֹות, אמר אּתה "ראה ְְְִֵֵֵַַַָָָֹֻ
ּבתֹו היתה ואם היבׁשֹות", "העצמֹות ּבפסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּומפטירין

גֹוג". ּבא "ּביֹום ְֶָֹהחג,
סֹוף עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון, ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻּבחנּכה

נׂשיא קרּבן קֹורין ׁשני, ּוביֹום הראׁשֹון; ּבּיֹום הּמקריב ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָקרּבן
הּׁשמיני מּיֹום קֹורין הּׁשמיני, יֹום עד וכן ּבּׁשני; ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַׁשהקריב
ׁשל ּבׁשּבת ּומפטירין הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ּכל סֹוף ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
מפטירין ׁשּבתֹות, ׁשּתי היּו ואם זכריה; ּבנרֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻחנּכה,
ׁשלמה. ּבנרֹות ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹּבׁשּבת
קֹורין ּבפּורים, ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה, ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻוהּקֹורא

עמלק". "וּיבא ְֲֲִֵַַָָֹּבׁשחרית
"ּבנים תֹוליד "ּכי ּבׁשחרית קֹורין ּבאב, ְְְְֲִִִִִִַָָָּבתׁשעה

מׁשה", "ויחל קֹורין ּובמנחה אסיפם"; "אסף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומפטירין
מה על מתעּנין ׁשאנּו הּתענּיֹות ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּכׁשאר
קֹורא הראׁשֹון, ּומנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּׁשארע
מ"ּפסל והּׁשליׁשי, הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים; ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ"ויחל"
אֹותן ׁשּגֹוזרין ּובתענּיֹות ."עּמ עׂשה אני "אׁשר עד "ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹל
קֹורין ּבהן, וכּיֹוצא ודבר ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּצּבּור

ּוקללֹות בחוקותי]ּברכֹות ויּכנע[שבפ' העם ׁשּיׁשּובּו ּכדי , ְְְְִֵֶַָָָָָָ
אֹותן. ּכׁשּיׁשמעּו ְְְְִֶָָָלבבם

ּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
מפטירין ראׁשֹונה, ׁשּבת - ּתֹוכחה ּבדברי ׁשּבתֹות, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבׁשלׁש
"איכה ׁשליׁשית, יׁשעיהּו"; "חזֹון ׁשנּיה, ירמיהּו"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"ּדברי
"נחמּו מפטירין ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן לזֹונה". ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהיתה
ּבנחמֹות מפטירין להיֹות ּבערינּו, ּפׁשּוט ּומנהג עּמי". ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָנחמּו,
ׁשּבין וׁשּבת הּׁשנה; ראׁש עד ּבאב ּתׁשעה מאחר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹיׁשעיהּו,

יׂשראל". "ׁשּובה, מפטירין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹראׁש
ּבפרׁשת קֹורין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹראׁש

חדׁש ראׁש חל אם וכן הּכהן". ּב"יהֹוידע ּומפטירין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשקלים,
הּׁשּבת ּבתֹו להיֹות השבוע]אדר ּבערב[באמצע ואפּלּו , ְְְֲֲִִֶֶַַַָָ

ׁשקלים. ּבפרׁשת ׁשּלפניו ּבׁשּבת וקֹורין מקּדימין ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּבת,
"זכֹור" ּפרׁשת קֹורין ה'ּבּׁשנּיה, אמר "ּכה ּומפטירין: , ְְִִִִַַַַָָָָָֹ

ּפּורים ׁשחלּו ּכל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ואי ּפקדּתי". ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָצבאֹות,
"ּפרה קֹורין ּבּׁשליׁשית, ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
זֹו ואי טהֹורים". מים עליכם "וזרקּתי ּומפטירין: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻאדּמה",

קֹורין ּברביעית, לרביעית. הּסמּוכה ׁשליׁשית? ׁשּבת ְְְְִִִִִִִִַַָָָָהיא
זֹו ואי לחדׁש". ּבאחד "ּבראׁשֹון ּומפטירין: הּזה", ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"החדׁש
ּבתֹוכּה, להיֹות ניסן חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? ְְְִִִִִֶֶָָָָֹֹהיא

ׁשּבת. ּבערב ְֲִֶֶַַָואפּלּו
ׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ׁשּתי ּתהיה ּופעמים ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָראׁשֹונה
אבל לׁשליׁשית. ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָהפסקֹות,

מפסיקין. אין לרביעית, ׁשליׁשית ְְְִִִִִִִֵֵַּבין
אֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר
אֹותּה סדר והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש ראׁש חל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹראׁשֹון.
עד ּתצּוה" מ"ואּתה ׁשּׁשה קֹורין - ּתצּוה" "ואּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּבת
תּׂשא" מ"ּכי וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת", ּכּיֹור ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ"ועׂשית
"ּכי ׁשּבת אֹותּה סדר היה ואם נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעד
"וּיקהל", עד תּׂשא" מ"ּכי ׁשּׁשה קֹורין עצמּה, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָתּׂשא"

מ" ׁשני ּבספר וקֹורא חֹוזר "ועׂשיתוהּׁשביעי עד תּׂשא" ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נחׁשת". ְִֶֹּכּיֹור

ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש
ּבסדר ּבֹו קֹורין אחד, - קֹורין[פרשת]ספרים והּׁשני, הּיֹום; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וכן תּׂשא". "ּכי ּבֹו קֹורין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹּבֹו
הּיֹום, סדר קֹורין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ניסן חדׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹראׁש
ּבּׁשליׁשי. הּזה", ו"החדׁש ּבׁשני; חדׁש, ראׁש וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבאחד;

ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש
ּבֹו קֹוראין והּׁשני, הּיֹום; סדר ּבֹו קֹוראין הראׁשֹון, - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרים
חל חנּכה. ענין ּבֹו קֹוראין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֻענין
חדׁש, ראׁש ּבענין קֹורין ׁשלׁשה הּׁשּבת, ּבאמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות

חנּכה. ענין קֹורא ְְְֲִִִֵַָָֻוהרביעי
ׁשנתֹו ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאף

ׁשל סדר וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבצּבּור,
לֹו ׁשאין ּופסּוק ּתרּגּום; ואחד מקרא, ׁשנים - ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותּה
עם ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים עד ּפעמים; ׁשלׁשה קֹוראהּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתרּגּום,

בשמע"צ]הּצּבּור התורה .[יסיים ִַ

ה'תש"ע סיון ז' חמישי יום

    
;ּכּפיהם את נֹוׂשאין הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשחרית

סעדּו ּכבר ׁשּבמנחה מּפני ּכּפים, נׂשיאת אין ּבמנחה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבנׂשיאת אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבמנחה; ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּכּפים.

יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגזרה
מנחה ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

ּבֹו ׁשאין ּתענית אבל צּבּור; ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָּונעילה,
הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַָָָָָָנעילה,
נראית זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
ּבּה יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכנעילה
יֹום ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנׂשיאת
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זה הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין ּכּפים נׂשיאת היא מביתּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

'רצה',המקדש] ּכׁשּיאמר לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
והֹולכין מּמקֹומן נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

לּדּוכן מוגבה]ועֹולין למּול[מקום ּפניהם ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְִִֵֶַָָ
לתֹו ּכפּופֹות ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָההיכל
ּפניהן מחזירין ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּפיהם,
ּכנגד ידיהם ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלּפי
מּלה אֹותם מקרא צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכתפיהן,
ׁשּמׁשלימין עד להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּלה,
צּבּור ׁשליח וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵַָָָָָּפסּוק
ׁשּמׁשלימין עד עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומקרא

ׁשליׁשי. ּבפסּוק וכן 'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָּפסּוק
ׁשליח מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור
קֹופצין ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים

כרגיל] עד[מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;
למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר

'אמן' ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין
עד ּבּברכה, להתחיל רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי

עדׁשּיכ 'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבברכה מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

ּפסּוק[תתבלבל] אם אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ְִִִֵָׁשני,

עד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל
ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרגליהן
מן ּפניהן ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרּׁשאין
הּכהנים יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת ֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּבּור.

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
ולא ּבעם, יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּיהיּו

ּבתפּלה. ּכעֹומד הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּסיחּו
ׁשהן ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואין
מתּכּונין העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמברכין,
ואינם הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
,מעצמֹו לבר מתחיל - אחד המבר הּכהן היה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאם

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
אחר לּדּוכן עֹולין הּכהנים ּבּמקּדׁש? ּכהנים ּברּכת ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹּכיצד

למעלה ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשלימּו
ּגדֹול מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל

מּלה אֹותן מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין
ׁשלׁשה ׁשּיׁשלימּו עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמּלה,
עֹוׂשין אּלא ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסּוקים.
עֹונין: העם ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָאֹותּה

העֹולם'. ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו'ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
וו הא מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא ּככתבֹו, הּׁשם את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואֹומר

ּובּמדינה מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹהא,
מזּכירין ׁשאין יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָאֹומרים

ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם ׁשמעֹוןאת ּומּׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּמקּדׁש אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהּצּדיק,
חכמים היּו ולא הגּון; ׁשאינֹו מי אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ההגּונים, ּובניהם לתלמידיהם זה ׁשם מלּמדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהראׁשֹונים
והּנֹורא. הּנכּבד לׁשמֹו ּגדּלה זה, ּכל ׁשנים. לׁשבע אחת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא

ּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
למדּו ּכ - יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקדׁש,

ׁשמּועה המסורת]ׁשֹומעי "ּכה[מעתיקי רּבנּו: מּמׁשה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"ּכה ּכּפים; ּבנׂשיאת תברכּו", "ּכה ּבעמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכּו",
ּפנים; ּכנגד ּפנים תברכּו", "ּכה הּקדׁש; ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכּו",
והּוא המפרׁש, ּבּׁשם תברכּו", "ּכה רם; ּבקֹול תברכּו", ְְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"ּכה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ְְְְִִֶֶֶַַָָׁשּיהיה
על ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין

ּככם עליכם יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: הּפסּוקים, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשלׁשת
ּבלחׁש, ולא רם, ּבקֹול לא - ּבֹו וכּיֹוצא ּפעמים", ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹאלף
עֹולה ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
רצֹון 'יהי אֹומר: לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלּדּוכן,
לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּלפני
ועֹון, מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה יׂשראל עּמ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם עֹולם'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעּתה
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
ּבאהבה'; יׂשראל, עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן, ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו
ּוכׁשּמחזיר לברכן. ּומתחיל לּצּבּור, ּפניו מחזיר ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
ּׁשּגזרּת מה 'עׂשינּו אֹומר: ׁשהׁשלים, אחר הּצּבּור מן ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפניו
מּמעֹון "הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינּו,

יׂשראל"'. את עּמ את ּובר הּׁשמים, מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש
ּוכׁשּמחזירין לברכם, לּצּבּור ּפניהן הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּמחזירין

ימין, ּדר אּלא יחזירּו לא ׁשּמברכין, אחר הּצּבּור מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפניהן
אּלא יהיּו לא ּפֹונה, אדם ׁשּיהיה ּפֹונֹות ּכל וכן מקֹום; ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבכל

ימין. ִֶֶָּדר
אחר ּבּיֹום, אחת ּפעם ּכהנים ּברּכת מברכין - ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹּבּמקּדׁש

האּולם מעלֹות על ועֹומדין ּבאין ׁשחר: ׁשל [מדריגותּתמיד ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
ׁשאמרנההיכל] ּכדר ּומברכין מברכין, - ּבּמדינה אבל ּו. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבכל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּמנחה, חּוץ ּתפּלה ּכל אחר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
ׁשּנאמר: - יׂשראל אֹותן הּמקרא ׁשּיהיה מׁשּתּדלין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום,

מהן. הּמקרא ׁשאין מּכלל להם", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"אמֹור

   
,והּמּומין הּלׁשֹון, - ּכּפים נׂשיאת מֹונעין ּדברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה

ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻוהעברה,
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עי            
      

זה הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין ּכּפים נׂשיאת היא מביתּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

'רצה',המקדש] ּכׁשּיאמר לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
והֹולכין מּמקֹומן נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

לּדּוכן מוגבה]ועֹולין למּול[מקום ּפניהם ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְִִֵֶַָָ
לתֹו ּכפּופֹות ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָההיכל
ּפניהן מחזירין ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּפיהם,
ּכנגד ידיהם ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלּפי
מּלה אֹותם מקרא צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכתפיהן,
ׁשּמׁשלימין עד להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּלה,
צּבּור ׁשליח וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵַָָָָָּפסּוק
ׁשּמׁשלימין עד עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומקרא

ׁשליׁשי. ּבפסּוק וכן 'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָּפסּוק
ׁשליח מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור
קֹופצין ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים

כרגיל] עד[מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;
למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר

'אמן' ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין
עד ּבּברכה, להתחיל רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי

עדׁשּיכ 'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבברכה מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

ּפסּוק[תתבלבל] אם אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ְִִִֵָׁשני,

עד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל
ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרגליהן
מן ּפניהן ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרּׁשאין
הּכהנים יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת ֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּבּור.

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
ולא ּבעם, יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּיהיּו

ּבתפּלה. ּכעֹומד הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּסיחּו
ׁשהן ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואין
מתּכּונין העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמברכין,
ואינם הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
,מעצמֹו לבר מתחיל - אחד המבר הּכהן היה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאם

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
אחר לּדּוכן עֹולין הּכהנים ּבּמקּדׁש? ּכהנים ּברּכת ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹּכיצד

למעלה ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשלימּו
ּגדֹול מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל

מּלה אֹותן מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין
ׁשלׁשה ׁשּיׁשלימּו עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמּלה,
עֹוׂשין אּלא ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסּוקים.
עֹונין: העם ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָאֹותּה

העֹולם'. ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו'ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
וו הא מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא ּככתבֹו, הּׁשם את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואֹומר

ּובּמדינה מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹהא,
מזּכירין ׁשאין יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָאֹומרים

ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם ׁשמעֹוןאת ּומּׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּמקּדׁש אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהּצּדיק,
חכמים היּו ולא הגּון; ׁשאינֹו מי אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ההגּונים, ּובניהם לתלמידיהם זה ׁשם מלּמדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהראׁשֹונים
והּנֹורא. הּנכּבד לׁשמֹו ּגדּלה זה, ּכל ׁשנים. לׁשבע אחת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא

ּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
למדּו ּכ - יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקדׁש,

ׁשמּועה המסורת]ׁשֹומעי "ּכה[מעתיקי רּבנּו: מּמׁשה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"ּכה ּכּפים; ּבנׂשיאת תברכּו", "ּכה ּבעמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכּו",
ּפנים; ּכנגד ּפנים תברכּו", "ּכה הּקדׁש; ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכּו",
והּוא המפרׁש, ּבּׁשם תברכּו", "ּכה רם; ּבקֹול תברכּו", ְְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"ּכה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ְְְְִִֶֶֶַַָָׁשּיהיה
על ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין

ּככם עליכם יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: הּפסּוקים, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשלׁשת
ּבלחׁש, ולא רם, ּבקֹול לא - ּבֹו וכּיֹוצא ּפעמים", ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹאלף
עֹולה ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
רצֹון 'יהי אֹומר: לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלּדּוכן,
לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּלפני
ועֹון, מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה יׂשראל עּמ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם עֹולם'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעּתה
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
ּבאהבה'; יׂשראל, עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן, ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו
ּוכׁשּמחזיר לברכן. ּומתחיל לּצּבּור, ּפניו מחזיר ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
ּׁשּגזרּת מה 'עׂשינּו אֹומר: ׁשהׁשלים, אחר הּצּבּור מן ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפניו
מּמעֹון "הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינּו,

יׂשראל"'. את עּמ את ּובר הּׁשמים, מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש
ּוכׁשּמחזירין לברכם, לּצּבּור ּפניהן הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּמחזירין

ימין, ּדר אּלא יחזירּו לא ׁשּמברכין, אחר הּצּבּור מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפניהן
אּלא יהיּו לא ּפֹונה, אדם ׁשּיהיה ּפֹונֹות ּכל וכן מקֹום; ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבכל

ימין. ִֶֶָּדר
אחר ּבּיֹום, אחת ּפעם ּכהנים ּברּכת מברכין - ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹּבּמקּדׁש

האּולם מעלֹות על ועֹומדין ּבאין ׁשחר: ׁשל [מדריגותּתמיד ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
ׁשאמרנההיכל] ּכדר ּומברכין מברכין, - ּבּמדינה אבל ּו. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבכל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּמנחה, חּוץ ּתפּלה ּכל אחר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
ׁשּנאמר: - יׂשראל אֹותן הּמקרא ׁשּיהיה מׁשּתּדלין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום,

מהן. הּמקרא ׁשאין מּכלל להם", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"אמֹור

   
,והּמּומין הּלׁשֹון, - ּכּפים נׂשיאת מֹונעין ּדברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה

ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻוהעברה,
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עב           
      

ׁשּקֹורין ּכגֹון ּכתקנן, האֹותּיֹות את מֹוציאין ׁשאין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָהעּלגים
וכּיֹוצא סּבלת, לׁשּבלת אֹו אלפין, ּולעינין עינין, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפין
לׁשֹון, וכבדי ּפה ּכבדי וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאים אין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבהן

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - לּכל נּכרין ּדבריהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
אֹו ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

עקּמֹות אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון עקּוׁשֹות[כפופות]ּברגליו, אֹו ְְְְְֲֲֶֶַָָָֻ
לצידיהן] ּבהקנּיֹות[עקומות ידיו ׁשהיּו אֹו בהרות], [מלאות ֳִֶָָָָָ

ׁשהיה מי ּבֹו. מסּתּכלין ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יּׂשא לא -ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבאחת סּומה וכן מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָרירֹו

ּדׁש היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא - וידוע]מעיניו [רגיל ְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ּבזה אֹו מעיניו, ּבאחת הּסּומה ּבזה רגילין הּכל והיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעירֹו
ׁשהיּו מי וכן ּבֹו. מסּתּכלין העם ׁשאין לפי מּתר, - זב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשרירֹו

ּופּואה איסטיס צבּועֹות צבעים]ידיו את[מיני יּׂשא לא , ְְִִִֶָָָָֹ
מּתר, - ּבכ מלאכּתן העיר אֹותּה אנׁשי רב היה ואם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻּכּפיו;

ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין ְְְִִִֵֶַלפי
- ּבׁשגגה אפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה

ׁשּנאמר: ּכּפיו, את יּׂשא לא ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאף
אעלים ּכּפיכם, "ּובפרׂשכם וכתּוב: מלאּו", ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכם,
ּבין ּבאנס, ּבין - זרה עבֹודה ׁשעבד וכהן מּכם". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה
ּכעבֹודה, ּוברכה הּבמֹות"; ּכהני יעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם,
ׁשּנׁשּתּמד ּכהן וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ּבֹו, ׁשחזר ּפי על אף - זרה ֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעבֹודה

מֹונעין. אין העברֹות, ּוׁשאר ְְְֲִֵֵָָָלעֹולם.
עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - נער ּכהן ּכיצד? ִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים

זקנֹו חיׁשּיתמּלא יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
במים] מזוג עד[שאינו ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו - אחת ְֵֵֶַַַַַָּבבת

ׁשתה לעבֹודה. ּברכה ׁשהּקׁשה לפי מעליו, יינֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻׁשּיסּור
- מים מעט לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ּפעמים, ּבׁשּתי יין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָרביעית
אף מזּוג, ׁשהּוא ּפי על אף - מרביעית יתר ׁשתה ואם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻמּתר;
עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - ּפעמים ּבכּמה ׁשּׁשתהּו ּפי ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹעל
על אצּבעים רביעית? היא וכּמה מעליו. יינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיסּור
וזה אצּבע. וחמׁש אצּבע וחצי אצּבעים רּום על ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאצּבעים

ׁשּמֹוׁשחין הּוא[מודדים]האצּבע ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּבֹו ְְְִֶֶַַָָָָֻ
יד'. 'ּבהן הּנקרא והּוא ְְִֶַַָָָֹהּגּודל;

את יּׂשא לא ידיו, נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
הּפרק עד ּבמים ידיו נֹוטל אּלא לזרוע]ּכּפיו; היד כף ,[חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

"ׂשאּו ׁשּנאמר: ,מבר ּכ ואחר לעבֹודה, ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכדר
והחלל ה'". את ּוברכּו קדׁש, שנולדידיכם כגון פסול [כהן ְְְֵֶֶֶֶָָָֹ

וכהן] ּבכהּונֹו.מגרושה ׁשאינֹו לפי ּכּפיו, את נֹוׂשא ְְִִֵֵֵֶֶַָאינֹו
את הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכהן

מדקּדק ואינֹו חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּכּפים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנׂשיאת
אחריו מרּננין הּברּיֹות ׁשהיּו אֹו בו]ּבמצוֹות, אֹו[חושדים , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּכּפיו, את נֹוׂשא זה הרי - ּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
וכהן ּכהן ּכל על עׂשה מצות ׁשּזֹו לפי אֹותֹו; מֹונעין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואין
'הֹוסף רׁשע: לאדם אֹומרין ואין ּכּפים, לנׂשיאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראּוי

הּמצוֹות'. מן והּמנע ְְִִִֶַַַָרׁשע,

- זה'? הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל 'ּומה ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹואל
הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה קּבּול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
- אברכם" ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה עֹוׂשין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָּברחמיו
והעֹומדין הּברכה; ּבכלל אינן הּכהנים, אחֹורי ׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעם

ּבין מחּצה היתה ואם הּברכה. ּבכלל הן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּצּדיהן,
ּברזל ׁשל חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, העם ּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכהנים
הּברכה. ּבכלל הן הרי הּכהנים, ּפני למּול ּופניהם הֹואיל -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ו ּבעׂשרה, ּכּפים הּכנסתנׂשיאת ּבית הּמנין. מן כהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מברכין? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאין ּכּלן ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
אחריהן עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהן ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהן
על יתר ּכהנים עׂשרה ׁשם נׁשאר ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ'אמן'?
מברכין. והּׁשאר 'אמן', עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָאּלּו

יּׂשא לא לבּדֹו, צּבּור ׁשליח אּלא ּכהן ּבהן היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹצּבּור
הבטחתֹו ואם ּכּפיו; הוא]את ּכּפיו[בטוח את נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

לתפּלתֹו להתבלבל]וחֹוזר ּכהן[בלי להן אין ואם רּׁשאי. , ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
'אלהינּו אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים צּבּור ׁשליח ּכׁשּיּגיע - ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹּכלל
האמּורה ּבּתֹורה, המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻואלהי
ה', יברכ" ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּולבניו ְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֹלאהרן
ויׂשם ,אלי ּפניו ה' יּׂשא ויחּנּך. ,אלי ּפניו ה' יאר .ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻויׁשמר
אברכם"'. ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָל

ׁשלֹום'. 'ׂשים ואֹומר ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ְְְִִִֵֵֵַָָָָואין
לבית והל זה, הּכנסת ּבבית ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

לברּכת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין, צּבּור ּומצא אחר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכנסת
ּבּיֹום. ּפעמים ּכּמה ואפּלּו ּומברכן; להן, ידיו נֹוׂשא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכהנים
ׁשאמר ּבׁשעה לּדּוכן לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו עקר ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּכהן
אבל הּתפּלה; ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב 'רצה', צּבּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשליח
אּלא לּדּוכן הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - לעלֹות רגליו עקר ְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאם

.ּומבר עֹולה זה הרי עבֹודה, ְְֲֲֵֵֶֶַַָָלאחר
מצות ׁשּבּטל ּפי על אף לּדּוכן, עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל

ׁשּנאמר: עׂשה, ׁשלׁשה על ּכעֹובר הּוא הרי - אחת ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעׂשה
ּכהן וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
.מתבר - המבר ּכהן וכל .מתבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
 

להיֹות (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
הראׁש על (ב)ּתפּלין מזּוזה; לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
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אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.
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יבא ּכי "והיה לי", "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָארּבע

הן - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"
ּומחּפין עצמן, ּבפני ונקראין[מכסים]ׁשּנכּתבֹות ּבעֹור, אֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

הּיד. על אֹותן וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'ּתפּלין';
ּכּלן את מעּכב הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻואפּלּו

ּכתקנן. ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמן
אם ּו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"
וכן ׁשלמֹות. נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעּכב

ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחסר ּתֹורה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר
,מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתפּלין הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן
ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעורּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

-הבתים] ׁשּבכתיבתן הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת
הּקלף על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן .ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשל אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד
וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף[לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין[מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, ּומיּבׁשין[דק ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. ּומצניעין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָאֹותֹו,
האלון] פרי ּתמחקּנּו,[מי ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

ספרים ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו הּוא וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻיּמחק.
ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ּומזּוזֹות; ומזוזה]ּתפּלין תפילין [ס"ת ְְְְְִִִַָָָ

וקלקֹונּתֹוס עפצא דיו]ּבמי נמחק[מיני ואינֹו עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ
ּכׁשרין. -ְִֵ

,מּסיני למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאם
האדם ּכגֹון צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ּכֹותבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו
אֹו ּבּתפּלין אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהּירק
- ּבזהב אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּבּמזּוזֹות

ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
ודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבוארׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ

מעביריןלהלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשער

ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו האלון]מעּבדין פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָ
וזה אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא
אֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם

ׁשני ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ואחר ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּמּול
נקרא הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכ

'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה ְְְְְִִֶֶַָָָָ'ּדּוכסּוסטֹוס';
על ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהלכה

על הּתפּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּגויל,
על הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּקלף,

ּבּקלף הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָּבמקֹום

ּפסל. - ַָָָּבׂשר
ספר ּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

למעט אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ּכתב אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
ּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין

ּבהמה עֹור ּגּבי על ּכֹותבין אבל הּטמאים; ועֹוף וחּיה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָטמאה
ואין ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורין, ועֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוחּיה

הּזהמה מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור ּגּבי על ,[ליכלוך]ּכֹותבין ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
ּבעּבדה. ּפֹוסקת זהמתֹו ְֲִֵֶֶֶָָֻֻׁשאין

ּתֹורה ספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ּתֹורה, ספר ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָּגויל
לׁשמן אֹותן לעּבד צרי מצוותן]- קדושת עּבדן[לשם ואם ; ְְְְִִִִֵַָָָָ

אף ּפסּולין; הּגֹוי, עּבדן אם ,לפיכ ּפסּולין. לׁשמן, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשאמ ּפי לׁשםעל אֹו הּספר לׁשם זה עֹור לעּבד לֹו רנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

לא עֹוׂשה, הּוא עצמֹו ּדעת על ׁשהּגֹוי ּפסּולין; - ְְְִִִֶֶַַַַַַֹהּתפּלין
לׁשמֹו מעׂשה ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו. הּׂשֹוכר ּדעת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל
לׁשמּה. עּבדה צריכה אינּה ּומזּוזה, ּפסּול. הּגֹוי, עׂשהּו אם -ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻ

ולא ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהלכה
ּבׂשרטּוט אּלא הכתב]מזּוזה, ליישר ישרים אבל[קוים ; ְְְֲִֶָָָ

מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן .[מכוסים]ּתפּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֻ
ּגֹורסין ׁשהּכל הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין לכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻּומּתר
אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב אסּור ּתֹורה, ספר אבל אּלּו; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשּיֹות

הּכתב. מן ׁשּלא ְִֶַַַָֹאחת
ּכתבן יּׂשרפּו. מין, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר

קטן אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אֹו מֹוסר, אֹו מׁשּמד, יׂשראל אֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻּגֹוי,
- ּוכתבּתם" "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: ויּגנזּו, ּפסּולין אּלּו הרי -ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
נמצאּו ׁשּכֹותב. הּוא ּבּה, ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
ּכׁשרין. ּגֹוי, ּביד נמצאּו יּגנזּו; ּכתבן, מי ידּוע ואין מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּביד
על ּביתר הּגֹוים מן ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים לֹוקחין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָואין

ּולגזלן. לגנבן אֹותן להרּגיל ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּדמיהן,
ּבהמה עֹור ּגּבי על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר

אֹו מעּבדין, ׁשאינן עֹורֹות ּגּבי על אֹו הּטמאין, ועֹוף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻוחּיה
עּבדן ׁשּלא עֹור על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר -ׁשּכתב לׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
לא ּכתיבה ּובׁשעת ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכֹותב

ּכּונה לֹו השם]היתה קדושת מן[לשם אזּכרה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ
הקב"ה]האזּכרֹות משמות ּפסּולין.[שם - לׁשמן ׁשּלא ׁשּבהן ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ

ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו - הּׁשם את הּכֹותב ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ
הרי - ׁשמֹות ׁשלׁשה ׁשנים ּכֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבׁשלֹומֹו,

ּומׁשיב. ּביניהן, מפסיק ְִִֵֵֵֶֶַזה
יתחיל לא - הּׁשם את לכּתב הּקּולמֹוס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּטֹובל

לכּתב ׁשכח ׁשּלפניו. מאֹות הּוא מתחיל אבל הּׁשם, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמאֹות
הּׁשיטֹות ּבין אֹותֹו ּתֹולה הּׁשם, מקצת[השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

אם - הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. ּתלּוי, ּומקצתֹו ּבּׁשיטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשם
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יבא ּכי "והיה לי", "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָארּבע

הן - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"
ּומחּפין עצמן, ּבפני ונקראין[מכסים]ׁשּנכּתבֹות ּבעֹור, אֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

הּיד. על אֹותן וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'ּתפּלין';
ּכּלן את מעּכב הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻואפּלּו

ּכתקנן. ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמן
אם ּו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"
וכן ׁשלמֹות. נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעּכב

ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחסר ּתֹורה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר
,מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתפּלין הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן
ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעורּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

-הבתים] ׁשּבכתיבתן הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת
הּקלף על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן .ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשל אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד
וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף[לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין[מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, ּומיּבׁשין[דק ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. ּומצניעין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָאֹותֹו,
האלון] פרי ּתמחקּנּו,[מי ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

ספרים ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו הּוא וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻיּמחק.
ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ּומזּוזֹות; ומזוזה]ּתפּלין תפילין [ס"ת ְְְְְִִִַָָָ

וקלקֹונּתֹוס עפצא דיו]ּבמי נמחק[מיני ואינֹו עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ
ּכׁשרין. -ְִֵ

,מּסיני למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאם
האדם ּכגֹון צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ּכֹותבים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו
אֹו ּבּתפּלין אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהּירק
- ּבזהב אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּבּמזּוזֹות

ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
ודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבוארׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ

מעביריןלהלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשער

ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו האלון]מעּבדין פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָ
וזה אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא
אֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם

ׁשני ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ואחר ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּמּול
נקרא הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכ

'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה ְְְְְִִֶֶַָָָָ'ּדּוכסּוסטֹוס';
על ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהלכה

על הּתפּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּגויל,
על הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּקלף,

ּבּקלף הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָּבמקֹום

ּפסל. - ַָָָּבׂשר
ספר ּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

למעט אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ּכתב אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
ּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין

ּבהמה עֹור ּגּבי על ּכֹותבין אבל הּטמאים; ועֹוף וחּיה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָטמאה
ואין ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורין, ועֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוחּיה

הּזהמה מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור ּגּבי על ,[ליכלוך]ּכֹותבין ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
ּבעּבדה. ּפֹוסקת זהמתֹו ְֲִֵֶֶֶָָֻֻׁשאין

ּתֹורה ספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ּתֹורה, ספר ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָּגויל
לׁשמן אֹותן לעּבד צרי מצוותן]- קדושת עּבדן[לשם ואם ; ְְְְִִִִֵַָָָָ

אף ּפסּולין; הּגֹוי, עּבדן אם ,לפיכ ּפסּולין. לׁשמן, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשאמ ּפי לׁשםעל אֹו הּספר לׁשם זה עֹור לעּבד לֹו רנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

לא עֹוׂשה, הּוא עצמֹו ּדעת על ׁשהּגֹוי ּפסּולין; - ְְְִִִֶֶַַַַַַֹהּתפּלין
לׁשמֹו מעׂשה ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו. הּׂשֹוכר ּדעת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל
לׁשמּה. עּבדה צריכה אינּה ּומזּוזה, ּפסּול. הּגֹוי, עׂשהּו אם -ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻ

ולא ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהלכה
ּבׂשרטּוט אּלא הכתב]מזּוזה, ליישר ישרים אבל[קוים ; ְְְֲִֶָָָ

מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן .[מכוסים]ּתפּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֻ
ּגֹורסין ׁשהּכל הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין לכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻּומּתר
אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב אסּור ּתֹורה, ספר אבל אּלּו; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשּיֹות

הּכתב. מן ׁשּלא ְִֶַַַָֹאחת
ּכתבן יּׂשרפּו. מין, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר

קטן אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אֹו מֹוסר, אֹו מׁשּמד, יׂשראל אֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻּגֹוי,
- ּוכתבּתם" "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: ויּגנזּו, ּפסּולין אּלּו הרי -ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
נמצאּו ׁשּכֹותב. הּוא ּבּה, ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
ּכׁשרין. ּגֹוי, ּביד נמצאּו יּגנזּו; ּכתבן, מי ידּוע ואין מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּביד
על ּביתר הּגֹוים מן ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים לֹוקחין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָואין

ּולגזלן. לגנבן אֹותן להרּגיל ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּדמיהן,
ּבהמה עֹור ּגּבי על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר

אֹו מעּבדין, ׁשאינן עֹורֹות ּגּבי על אֹו הּטמאין, ועֹוף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻוחּיה
עּבדן ׁשּלא עֹור על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר -ׁשּכתב לׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
לא ּכתיבה ּובׁשעת ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכֹותב

ּכּונה לֹו השם]היתה קדושת מן[לשם אזּכרה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ
הקב"ה]האזּכרֹות משמות ּפסּולין.[שם - לׁשמן ׁשּלא ׁשּבהן ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ

ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו - הּׁשם את הּכֹותב ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ
הרי - ׁשמֹות ׁשלׁשה ׁשנים ּכֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבׁשלֹומֹו,

ּומׁשיב. ּביניהן, מפסיק ְִִֵֵֵֶֶַזה
יתחיל לא - הּׁשם את לכּתב הּקּולמֹוס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּטֹובל

לכּתב ׁשכח ׁשּלפניו. מאֹות הּוא מתחיל אבל הּׁשם, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמאֹות
הּׁשיטֹות ּבין אֹותֹו ּתֹולה הּׁשם, מקצת[השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

אם - הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. ּתלּוי, ּומקצתֹו ּבּׁשיטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשם
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עד           
      

ּבּמה למעלה. ּומקצתּה ּבּׁשיטה הּתבה מקצת ּכֹותב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשכח,
אין ּותפּלין, ּבמזּוזֹות אבל ּתֹורה; ּבספר אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָּדברים
אחת, אֹות אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת, אֹות אפּלּו ּבהן ֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּתֹולין
על הּׁשם את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב מה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּגֹונז

הּגרד שנתייבש]מקֹום אחר הדיו הּמחק[שנגרד מקֹום ועל ְְְְֶֶַַַָ
שהתייבש] קודם ּבכּלן.[שנמחק ,ְָֻ

אתּכֹותבי להפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹופלּה. אֹו ּבגד, עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה; על ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיריעה

ׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האזּכרֹות ּכתבּתי 'לא ידֹו: הקב"ה]מּתחת ׁשּבהן[שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׂשכרֹו. ּכל להפסיד נאמן אבל לפסלן, נאמן אינֹו - ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָלׁשמן'
על להפסיד אּלא נתּכּון לא ׁשּמא לפסלן? נאמן אינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולּמה
זֹו ּבאמירה מפסיד ׁשאינֹו ודּמה ׁשּׂשכרֹו, זה על אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח,
אֹו זה', ּתֹורה 'ספר אמר: אם ,לפיכ האזּכרֹות. ׂשכר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
מּתֹו - לׁשמן' מעּבדֹות אינם ׁשּלהן, עֹורֹות - אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻ'ּתפּלין
יֹודעים, הּכל ׁשהרי לפסלן; נאמן ׂשכרֹו, להפסיד ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמן

ׂשכר. לכּלן אין לׁשמן, מעּבדים העֹורֹות אין ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻֻׁשאם
אּׁשּורי ּבכתב אּלא ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּכֹותבין [שבואין ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לישראל] תורה ּביונינתנה אף לכתבן ּבּספרים, והּתירּו .ְְְְִִִִִַַָָָָ
נׁשּתקע ּוכבר ואבד[נעלם]ּבלבד; ונׁשּתּבׁש העֹולם, מן יוני ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

וצרי אּׁשּורי. אּלא ׁשלׁשּתן, הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכ -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹות ׁשּכל - לאֹות אֹות ּתדּבק ׁשּלא ּכדי ּבכתיבתן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלהּזהר
אֹות וכל ּפסּולה; רּוחֹותיה, מארּבע לּה מּקיף העֹור ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

סכל ולא חכם לא ׁשאינֹו הּתינֹוק לקרֹותּה,[טפש]ׁשאין יכֹול ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ּתדמה ׁשּלא האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר צרי ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּפסּולה.
לכף; ּבית ולא לבית, ּכף ולא ליּוד; ואו ולא לואו, ְְְְְְְֵֵַָָָָֹֹֹהּיּוד

לר ּדלת עדולא ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן לדלת; ריׁש ולא יׁש, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהן. הּקֹורא ֵֶֶַָָׁשּירּוץ

נקב וכל הּנקב. ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעֹור
,לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו - עליו עֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּדיֹו
אחר העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף עֹור ּגּבי על לכּתב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
מם, ּתֹו אֹו הא ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו נּקב אם - ְְְִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתב

ּביר נּקב ּכׁשר. - אֹותּיֹות ּבׁשאר עד[רגל]וכן אֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנה נׁשּתּיר אם - מהנקב]ׁשּנפסקה שלמעלה מלא[מהחלק ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

לא ואם אחרת. לאֹות ּתדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹות
ּפסּולה. קטּנה, אֹות מלא מּמּנה ְְְְִִֵֶַַָָָֹנׁשּתּיר

ה'תש"ע סיון ח' שישי יום

   
ארּבע ּכֹותבין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? את ּכֹותבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכיצד

לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וגֹוללין קלפים, ארּבעה על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּפרׁשּיֹות
וׁשל אחד; ּבעֹור מחּברין ׁשהן ּבּתים ּבארּבעה אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּומּניחין

ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות ארּבע את ּכֹותבין - [עמודים]יד ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
ּתֹורה ספר ּכמין וגֹוללֹו אחד, קלף לתחּלתֹו,על מּסֹופֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
אחד. ּבבית ְִִֶַַָּומּניחֹו

ּפתּוחה הּסתּומה עׂשה ׁשאם - ּבּפרׁשּיֹות להּזהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי
השורה] בתחילת סתומה פרשה סתּומה[התחיל הּפתּוחה ְְַָָאֹו

השורה] בסוף או באמצע פתוחה פרשה וׁשלׁש[התחיל ּפסלן. ,ְְָָָֹ
ׁשהיא אחרֹונה ּופרׁשה ּפתּוחֹות; ּכּלן הראׁשֹונֹות, ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻהּפרׁשּיֹות

סתּומה. ׁשמע", אם ְְִַָָָָֹ"והיה
ּכתּובֹות ארּבעּתן ׁשּיהיּו עד וחסר, ּבמלא להּזהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי

הּבדּוק ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות ׁשהן ּכתב[המוגה]ּכמֹו ׁשאם ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
חסר הּמלא ּכתב ואם הּיתר; ׁשּימחק עד ּפסל, - מלא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחסר
ׁשּיׁש והּמלאֹות החסרֹות הן ואּלּו ּתּקנה. לֹו ואין ּפסל, -ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אּלּו: ּפרׁשּיֹות ְְִֵַַָָּבארּבע
"זכֹור" מלא, ּבכֹור" כל לי "קּדׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַָָָָָָָּפרׁשה

ואו, חסר "יצאים" מלא, "הֹוציא" חסר, "ּבחזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
"לאבתי" מלא, "והיבּוסי" חסר, "והאמרי" מלא, "יביא"ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
מלא, "הּׁשביעי" חסר, "מּצת" חסר, "העבדה" ואו, ְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחסר
מלא, "ּבעבּור" חסר, "ּגבל" חסר, "ׂשאר" מלא, ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻ"מּצֹות"
מלא, "ּתֹורת" מלא, "עיני" מלא, "ּולזּכרֹון" מלא, ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ"לאֹות"

מלא. "למֹועדּה" חסר, "החּקה" יּוד, חסר "הֹוצא"ְֲֲִֵֵֵַָָָָָֻ
חסר "ולאבתי" חסר, "יבא ּכי "והיה - ׁשנּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּפרׁשה

"הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" מלא, "ּבכֹור" חסר, "חמר" ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹואו,
"ועד חסר, "מּבכר" מלא, "ּבכֹור" חסר, "וּיהרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,

ח "זבח" מלא, מלא,ּבכֹור" "לאֹות" מלא, ּבכֹור" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
"עיני" אחרֹונה, ואו חסר "ּולטֹוטפת" ּבהא, ּכתּוב ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָֹ"ידכה"

מלא. "הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" ְִֵֵֵֶָָָָֹמלא,
,מלא "לבני" חסר, "מאד" "ׁשמע": - ׁשליׁשית ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּפרׁשה

מלא, "לאֹות" מלא, "ּובקּומ" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבבית"ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
"עיני" ואוין, ׁשני חסר "לטטפת" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "יד"ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹ
ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבית" ראׁשֹונה, ואו חסר "מזזֹות" ְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמלא,

מלא. "ּובׁשערי"ְִֵֶָָ
ּבואו "מצֹותי" חסר, ׁשמע" אם "והיה - רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה

ואו, חסר "ותירׁש" מלא, "ּומלקֹוׁש" מלא, "יֹורה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נתן" חסר, "הּטבה" מלא, "יבּולּה" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"והׁשּתחויתם"
ואו חסר "לטֹוטפת" מלא, "לאֹות" חסר, "אתם" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
יּוד ּבלא "ּבבית" חסר, "אתם" מלא, "עיניכם" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשנּיה,
יּוד ּבלא "ּבית" מלא, "מזּוזֹות" מלא, "ּובקּומ" ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹׁשנּיה,

ואו. חסר "לאבתיכם" מלא, "ּובׁשערי" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנּיה,
ּבתגין להּזהר זינין[כתרים]וצרי ּכמֹו והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ

ּבספר ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו ּתג, להן ׁשּיׁש האֹות על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזקּופֹות
אּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה;

מם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְְִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשה
יׁש - ׁשנּיה ּפרׁשה זינין. ׁשלׁש עליה "מּימים", ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסתּומה
מחמׁשּתן הא ּכל ועל הא, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּה
והא ראׁשֹונה והא "ּונתנּה", ׁשל הא והן: זינין; ארּבע -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". ׁשל והא "וּיהרג", ׁשל והא "הקׁשה", ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשל קּוף הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָּפרׁשה
יׁש "ּוקׁשרּתם", ׁשל וקּוף זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ,"ּובקּומ"ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכל על "לטטפת", ׁשל ּפה טית וטית זינין; ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹעליה
חמׁש ּבּה יׁש - רביעית ּפרׁשה זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאחת
זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ּפה הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּיֹות,
ׁשל ּפה טית וטית אחד; זין עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָותו
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ּכל זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ"לטטפת",
אֹו הּתגין, עׂשה לא ואם עׂשרה; ׁשׁש המתּיגֹות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהאֹותּיֹות

ּפסל. לא - ּבהן וגרע ְִֶַַָָָֹהֹוסיף
ממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן.[בקי]הּלֹוקח צרי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

קציצֹות מאה מּמּנּו קציצֹות[בתים]לקח ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ואחת יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש ׁשל ׁשּתים אֹו -ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּלן והרי האיׁש, זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ראׁש: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻׁשל
צבתים צבתים לקחן ואם ּבדיקה. צרי הּׁשאר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָּכׁשרין,

חבילות] הּצבתים,[חבילות ׁשחזקת ּבדיקה; צריכֹות ּכּלן -ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
לקּוחין. הרּבה ְְֲִִֵֵַָמאנׁשים

אֹו הּממחה, מן ׁשּלקחן אֹו ידֹו, ּבכתב ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּכֹותב
אדם צרימּׁשאר אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

זמן ּכל ׁשנים; ּכּמה אחר ואפּלּו אחרת, ּפעם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדקן
ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ׁשלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשחּפּוין
'אּלּו, אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו מּתֹוכן אֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

אּמא'. אבי ֲִִִֶָמּׁשל

   
למׁשה הלכה ּכּלן - הּתפּלין ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשמֹונה

ּפסל; מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּסיני,
ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: [ארכןּברּבּוע[בגידין]ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

זוּיֹותכרחבן] ארּבע להן ׁשּיהיה עד ּברּבּוע, ואלכסֹונן ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
ּומּׂשמאל; מּימין ׁשין צּורת ראׁש, ׁשל ּבעֹור וׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשוֹות;

ּבמטלית הּפרׁשּיֹות על[בד]וׁשּיכר ּבׂשער אֹותן וׁשּיכר ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אֹותן ּתֹופרין וׁשּיהיּו ּבבּתיהן; מכניסן ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמטלית,

להן וׁשעֹוׂשין מעבר]מעּברת[לרצועות]ּבגידין; מעֹור[מקום ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
והֹולכת עֹוברת ׁשּתהא עד הרצּועה, ּבּה ׁשּתּכנס ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהחּפּוי

ּתֹובר לולאה]ּבתֹו ׁשחרֹות;[כעין הרצּועֹות וׁשּיהיּו ׁשּלּה; ְְְְְִֶֶָָָֹ
ּדלת. ּבצּורת ידּוע קׁשר ׁשּלהן, הּקׁשר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשּיהיה

ארּכֹו מרּבע, עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד
ּפחֹות אֹו רחּבֹו, על יתר ּגבהֹו היה ואם ּכגבהֹו; ְְְְְְְִֵַָָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא ארּכֹו, על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום; ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו,
ארּבעה לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכרחּבֹו.
ּבמים, אֹותֹו ּומרטיבין עֹור, ולֹוקחין זה: ּכגֹון ְְְְְִִִִִֶַַָראׁשים,
חריץ ּכל ּבין העֹור את ּומכניסין העץ, את ּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומחּפין

ּומכּמׁשין ּומּכאן,[מקמטים]וחריץ; מּכאן רטב, והּוא אֹותֹו ְְְְִִִִַָָָָֹ
ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ׁשין ּדמּות העֹור מן ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹעד
ראׁשין ארּבעה לּה ׁשּיׁש ׁשין ּודמּות ּתפּלין, הּמניח ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמימין

הּמניח. ְִִֵַַֹמּׂשמאל
חֹולץ ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

האּמּום ּגּבי מעל תבנית]העֹור העֹור[דפוס, ונמצא עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבית ּבכל ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיׁש
מארּבע אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּובית,
ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּפּנֹותיו,

'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָָֹהרצּועה,
ארּכֹו מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

ּומחּפין מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
ׁשּייבׁש; עד האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִִֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו

ּומחזיר העץ, ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָוחֹולץ
מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, מארּבע ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמקצת

הרצּועה מקֹום ּתֹובר, .העֹור ְְָָָָ
ּפרׁשה מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלין הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכיצד

הּמניח; ימין על ׁשהּוא ּבּבית ׁשמע" אם "והיה ׁשהיא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשליׁשי ּבבית ,"יביא ּכי ּו"והיה לּה; סמּוכה ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָּו"ׁשמע",
לׂשמאל ׁשהּוא רביעי ּבבית לי", ו"קּדׁש ל"ׁשמע"; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹסמּוכה
הּמניח, ּפני ּכנגד ׁשּפניו הּקֹורא ׁשּיהא ּכדי - ּתפּלין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמניח
ּפסּולֹות. זה, סּדּור החליף ואם זה: ּכגֹון הּסדר, על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַקֹורא

ּדּפין ּבארּבעה אֹותּה ּכֹותבין - יד ׁשל [עמודים]ּתפּלין ְְְְִִִִֶַַָָָָ
זה: ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ּתֹורה, ּכספר אר אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹור
יצא, - אחד ּבבית והּניחן עֹורֹות ארּבעה על ּכתבן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָואם

לדּבקן. צרי ְְְִֵַָָואינֹו
ּגֹולל יד, ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין הּפרׁשּיֹות, ּגֹולל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא

הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד - לתחּלתן מּסֹופן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן
לסֹופּה. מּתחּלתּה ׁשיטה ּכל ְְְִִִִָָָָָָּתקרא

אֹותן ּכֹורכין ׁשּלהן, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּמכניסין
אֹותן מכניסין ּכ ואחר ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,
טהֹורה, חּיה אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה, וׂשער ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבבּתיהן.
לכרכן העם, ּכל נהגּו ּוכבר ׁשּלהן; ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואפּלּו

העגלים. זנב ְְֲִִַַָָּבׂשער
ׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן. ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבהמה
לבנים והן החּיה, אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלֹוקחין
ׁשּיעׂשּו עד ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן ּומרּככין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקׁשים,
הּתפּלין ּתֹופרין ּובהן אֹותן; וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּכפׁשּתן,

ּתֹורה. ספר ִִֵֶָויריעֹות
,רֹווחת והלכה ּברּבּוע. אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָּכׁשּתֹופרין

עׂשרה ׁשּתים הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיהיּו
עׂשר הּתפירֹות עׂשה ואם ראׁש; ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתפירֹות,
ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. עׂשרה, ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

הרּוחֹות מׁשּתי הצדדים]סֹובב .[מב' ְִֵֵָ
החריץ ׁשּיּגיע לבית]וצרי בית ׁשל[שבין ּתפּלין ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ

ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
וצרי ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמקֹום
אֹו חּוט העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָלהעביר
ּגיד להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמׁשיחה

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָמּגידי
רחבה עֹור, ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? עֹוׂשין ְְְְְִִֵֶַָָָָוכיצד

ּכׁשרה. הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכאר
ויקׁשר הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל רצּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹואר
עד ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח הּקׁשר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנה
יד ׁשל רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו לּטּבּור ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּגיעּו
ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ׁשּתּקיף ּכדי -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע על אחת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרצּועה
על יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ויקׁשר. ּכריכֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹֻׁשלׁש

ּכׁשרֹות. האּלּו, ְִִֵֵַָהּׁשעּורין
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ּכל זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ"לטטפת",
אֹו הּתגין, עׂשה לא ואם עׂשרה; ׁשׁש המתּיגֹות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהאֹותּיֹות

ּפסל. לא - ּבהן וגרע ְִֶַַָָָֹהֹוסיף
ממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן.[בקי]הּלֹוקח צרי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

קציצֹות מאה מּמּנּו קציצֹות[בתים]לקח ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ואחת יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש ׁשל ׁשּתים אֹו -ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּלן והרי האיׁש, זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ראׁש: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻׁשל
צבתים צבתים לקחן ואם ּבדיקה. צרי הּׁשאר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָּכׁשרין,

חבילות] הּצבתים,[חבילות ׁשחזקת ּבדיקה; צריכֹות ּכּלן -ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
לקּוחין. הרּבה ְְֲִִֵֵַָמאנׁשים

אֹו הּממחה, מן ׁשּלקחן אֹו ידֹו, ּבכתב ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּכֹותב
אדם צרימּׁשאר אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

זמן ּכל ׁשנים; ּכּמה אחר ואפּלּו אחרת, ּפעם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדקן
ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ׁשלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשחּפּוין
'אּלּו, אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו מּתֹוכן אֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

אּמא'. אבי ֲִִִֶָמּׁשל

   
למׁשה הלכה ּכּלן - הּתפּלין ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשמֹונה

ּפסל; מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּסיני,
ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: [ארכןּברּבּוע[בגידין]ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

זוּיֹותכרחבן] ארּבע להן ׁשּיהיה עד ּברּבּוע, ואלכסֹונן ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
ּומּׂשמאל; מּימין ׁשין צּורת ראׁש, ׁשל ּבעֹור וׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשוֹות;

ּבמטלית הּפרׁשּיֹות על[בד]וׁשּיכר ּבׂשער אֹותן וׁשּיכר ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אֹותן ּתֹופרין וׁשּיהיּו ּבבּתיהן; מכניסן ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמטלית,

להן וׁשעֹוׂשין מעבר]מעּברת[לרצועות]ּבגידין; מעֹור[מקום ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
והֹולכת עֹוברת ׁשּתהא עד הרצּועה, ּבּה ׁשּתּכנס ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהחּפּוי

ּתֹובר לולאה]ּבתֹו ׁשחרֹות;[כעין הרצּועֹות וׁשּיהיּו ׁשּלּה; ְְְְְִֶֶָָָֹ
ּדלת. ּבצּורת ידּוע קׁשר ׁשּלהן, הּקׁשר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשּיהיה

ארּכֹו מרּבע, עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד
ּפחֹות אֹו רחּבֹו, על יתר ּגבהֹו היה ואם ּכגבהֹו; ְְְְְְְִֵַָָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא ארּכֹו, על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום; ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו,
ארּבעה לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכרחּבֹו.
ּבמים, אֹותֹו ּומרטיבין עֹור, ולֹוקחין זה: ּכגֹון ְְְְְִִִִִֶַַָראׁשים,
חריץ ּכל ּבין העֹור את ּומכניסין העץ, את ּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומחּפין

ּומכּמׁשין ּומּכאן,[מקמטים]וחריץ; מּכאן רטב, והּוא אֹותֹו ְְְְִִִִַָָָָֹ
ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ׁשין ּדמּות העֹור מן ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹעד
ראׁשין ארּבעה לּה ׁשּיׁש ׁשין ּודמּות ּתפּלין, הּמניח ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמימין

הּמניח. ְִִֵַַֹמּׂשמאל
חֹולץ ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

האּמּום ּגּבי מעל תבנית]העֹור העֹור[דפוס, ונמצא עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבית ּבכל ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיׁש
מארּבע אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּובית,
ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּפּנֹותיו,

'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָָֹהרצּועה,
ארּכֹו מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

ּומחּפין מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
ׁשּייבׁש; עד האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִִֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו

ּומחזיר העץ, ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָוחֹולץ
מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, מארּבע ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמקצת

הרצּועה מקֹום ּתֹובר, .העֹור ְְָָָָ
ּפרׁשה מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלין הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכיצד

הּמניח; ימין על ׁשהּוא ּבּבית ׁשמע" אם "והיה ׁשהיא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשליׁשי ּבבית ,"יביא ּכי ּו"והיה לּה; סמּוכה ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָּו"ׁשמע",
לׂשמאל ׁשהּוא רביעי ּבבית לי", ו"קּדׁש ל"ׁשמע"; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹסמּוכה
הּמניח, ּפני ּכנגד ׁשּפניו הּקֹורא ׁשּיהא ּכדי - ּתפּלין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמניח
ּפסּולֹות. זה, סּדּור החליף ואם זה: ּכגֹון הּסדר, על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַקֹורא

ּדּפין ּבארּבעה אֹותּה ּכֹותבין - יד ׁשל [עמודים]ּתפּלין ְְְְִִִִֶַַָָָָ
זה: ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ּתֹורה, ּכספר אר אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹור
יצא, - אחד ּבבית והּניחן עֹורֹות ארּבעה על ּכתבן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָואם

לדּבקן. צרי ְְְִֵַָָואינֹו
ּגֹולל יד, ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין הּפרׁשּיֹות, ּגֹולל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא

הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד - לתחּלתן מּסֹופן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן
לסֹופּה. מּתחּלתּה ׁשיטה ּכל ְְְִִִִָָָָָָּתקרא

אֹותן ּכֹורכין ׁשּלהן, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּמכניסין
אֹותן מכניסין ּכ ואחר ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,
טהֹורה, חּיה אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה, וׂשער ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבבּתיהן.
לכרכן העם, ּכל נהגּו ּוכבר ׁשּלהן; ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואפּלּו

העגלים. זנב ְְֲִִַַָָּבׂשער
ׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן. ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבהמה
לבנים והן החּיה, אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלֹוקחין
ׁשּיעׂשּו עד ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן ּומרּככין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקׁשים,
הּתפּלין ּתֹופרין ּובהן אֹותן; וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּכפׁשּתן,

ּתֹורה. ספר ִִֵֶָויריעֹות
,רֹווחת והלכה ּברּבּוע. אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָּכׁשּתֹופרין

עׂשרה ׁשּתים הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיהיּו
עׂשר הּתפירֹות עׂשה ואם ראׁש; ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתפירֹות,
ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. עׂשרה, ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

הרּוחֹות מׁשּתי הצדדים]סֹובב .[מב' ְִֵֵָ
החריץ ׁשּיּגיע לבית]וצרי בית ׁשל[שבין ּתפּלין ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ

ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
וצרי ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמקֹום
אֹו חּוט העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָלהעביר
ּגיד להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמׁשיחה

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָמּגידי
רחבה עֹור, ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? עֹוׂשין ְְְְְִִֵֶַָָָָוכיצד

ּכׁשרה. הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכאר
ויקׁשר הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל רצּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹואר
עד ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח הּקׁשר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנה
יד ׁשל רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו לּטּבּור ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּגיעּו
ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ׁשּתּקיף ּכדי -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע על אחת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרצּועה
על יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ויקׁשר. ּכריכֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹֻׁשלׁש

ּכׁשרֹות. האּלּו, ְִִֵֵַָהּׁשעּורין
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עו           
      

ׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה מעברּומכניס [מקום ְְִֶֶַַָָָֹ
ּדלת.הרצועה] ּכמין מרּבע, קׁשר וקֹוׁשר ראׁשֹו, ּבמּדת ּומּקיף ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻ

להֹודיע אפׁשר ואי ללמדֹו, חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָוקׁשר
קׁשר קֹוׁשר יד, ּבׁשל וכן העין. ּבראּית אּלא ּבכתב, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצּורתֹו
הּקׁשר, ּבתֹו ויֹורדת עֹולה יד ׁשל הרצּועה ותהיה יּוד; ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּכמין

ידֹו. על לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ויקּצר ׁשּירחיב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכדי
ּפניהן - יד ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין ּתפּלין, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצּועֹות

אבל מּסיני. למׁשה ההלכה היא וזֹו ׁשחרים, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹהחיצֹונים
ה אֹואחֹורי ירּקֹות היּו אם הן, ּומּבפנים הֹואיל רצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻ

הרצּועה, ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא - אדּמֹות ּכׁשרין; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיּו ולא לֹו. הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא ונֹואי לבנים. לבנה, ואם ירּקין, ירּקה, אם - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה

ּכּלּה. והרצּועה הּקציצה, ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,
,הרצּועֹות מּמּנּו וׁשעֹוׂשין הּתפּלין, ּבֹו ׁשּמחּפין ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָהעֹור

נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
ּתפּלין ׁשחּפה אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּוטרפֹות
אבל לׁשמן. עּבּוד צרי הרצּועֹות, ועֹור ּפסּולֹות. - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבזהב
מּצה עׂשהּו אפּלּו - ּכלל עּבּוד צרי אינֹו ּבֹו, ׁשּמחּפין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹור

ומלח] בקמח נעבד שלא נהגּו[עור הרּבה, ּומקֹומֹות ּכׁשר; ,ְְֲֵֵַָָ
מּצה. ּבעֹור אֹותן ְֲַַָָלעׂשֹות

,ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן יׂשראל, אּלא הּתפּלין עֹוׂשין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין
חּפן אם ,לפיכ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבעֹור, ׁשעֹוׂשין הּׁשין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּפני
ׁשּלא לכתבן, הּפסּול לכל הּדין והּוא ּפסּולין. - ּתפרן אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּגֹוי,

אֹותן. ֲֶַָיעׂשה
,יד וׁשל יד, ׁשל אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶָָָֹּתפּלין

חמּורה מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי - ראׁש ׁשל אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹֻעֹוׂשין
עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ּתפּלין ׁשל רצּועה וכן קּלה. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻלקדּׁשה
אבל ּבׁשּלבׁשן; אמּורים? ּדברים ּבּמה יד. ׁשל לתפּלין ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָאֹותּה
להחזירן רצה אם מעֹולם, אדם לבׁשן ׁשּלא ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹּתפּלין

טֹולה עֹוׂשה? הּוא וכיצד מּתר. עד[מכסה]ליד, עֹור עליה ְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
ידֹו. על וקֹוׁשרּה אחת, ְְֵֶֶַַַָָָׁשּתעׂשה

ׁשּנפסקּו ׁשּתי[נחתכו]ּתפּלין היּו אם - ׁשּלהן הּתפירֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
זֹו ּבצד זֹו שכנגדה]הּתפירֹות והפנימית אֹו[החיצונה , ְְִַַ

אּלּו הרי - זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּנפסקּו
ּכל ּבחדׁשֹות, אבל ּביׁשנֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָּפסּולֹות.

קּימת טבלה ׁשּפני הם]זמן מרובעים ואּלּו[שעדיין ּכׁשרֹות. , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
ותֹולין ּתפרֹו ׁשּנקרע העֹור מקצת ׁשאֹוחזין ּכל החדׁשֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹהן
ואם חדׁשֹות; אּלּו הרי - נכרת ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָּבֹו
יׁשנֹות. אּלּו הרי - נפסק והּוא אּלא ּבֹו, לתלֹות ראּוי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָאין

ּתֹופרין ואין אֹותּה, קֹוׁשרין אין - ׁשּנפסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצּועה
הרצּועה ּוׁשירי אחרת. ועֹוׂשה וגֹונזּה, מֹוציאּה אּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאֹותּה,

ולמטה] הראש מקשר ארּכּה[שמשתלשלת ׁשּיהיה עד ְְְִִֶֶַָָּפסּולין,
עֹור ּפני להיֹות יּזהר ּולעֹולם עליו. יתר אֹו ּכּׁשעּור, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָורחּבּה

העליון][הצהרצּועה ידֹוד על אֹותן ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה ְְְְֵֵֶַַָָָָָ
ראׁשֹו. ְַֹועל

   
על אֹותן מניחין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? מניחין ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהיכן

הּמקֹום והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הּׂשער סֹוף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדקד,
רֹופס ּתינֹוק ׁשל ּבאמצע,[רך]ׁשּמחֹו אֹותן לכּון וצרי ּבֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּקׁשר ויהיה העינים, ּבין ׁשּיהיּו תש"ר]ּכדי ּבגבּה[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא ְֶֶֶַָֹֹֻהערף,

והּוא הּקּברת, על ׂשמאלֹו על אֹותּה קֹוׁשר - יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל
הּתפּוח ועולה]הּבׂשר הּכתף[מנופח ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ׁשּנמצא הּזרֹוע; ּפרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובין
הּדברים "והיּו מקּים: ונמצא לּבֹו, ּכנגד ּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתהיה

לבב"..האּלה על . ְֵֶֶַָָ
- מצחֹו על ראׁש ׁשל אֹו ידֹו, ּפס על יד ׁשל ּתפּלין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמניח

ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ּתפּלתֹו העֹוׂשה הּמינּות; ּדר זֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהרי
אּטר ּכלל. לֹו[שמאלי]מצוה ׁשהיא ּבימינֹו, ּתפּלין מניח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָ

ּב ׁשֹולט היה ואם ּבׂשמאלֹו,ּכׂשמאל; אֹותּה מניח - ידיו ׁשּתי ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹ
הנחתן, ּומקֹום הּתפּלין קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשהיא

למדּום הּׁשמּועה ע"ה]מּפי רבינו ממשה .[מסורת ְְִִַָָ
אינּה יד, וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלין

וזֹו לעצמּה זֹו מצוֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ראׁש ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
'אׁשר :מבר ראׁש ׁשל על עליהן? מבר וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמּה.
יד ׁשל ועל ּתפּלין'; מצות על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּתפּלין'. להניח וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר
אם אבל מהן; אחת ּבׁשהניח אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה

ּתפּלין', 'להניח והיא אחת, ּברכה מבר - ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
ּוכׁשהּוא ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתחּלה, יד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקֹוׁשר

יד. ׁשל חֹולץ ּכ ואחר ּתחּלה, ראׁש ׁשל חֹולץ ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹחֹולץ,
לֹו אסּור - יד ׁשל ּתפּלין וקׁשר ּתפּלין' 'להניח ׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי

ואם ראׁש; ׁשל ׁשּיניח עד לרּבֹו, ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלסּפר,
מצות 'על ׁשנּיה ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָׂשח,

ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ְְִִִֵֶַַַָֹּתפּלין',
חלץ ואפּלּו עליהן, מבר ׁשּמניחן, זמן ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתפּלין

עליהם מבר ּכּלן, הּמצֹות וכל ּבּיֹום. ּפעמים מאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻולבׁש
אחר יד, ׁשל הּתפּלין על לבר צרי ,לפיכ עׂשּיתן; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עׂשּיתן. היא ׁשּקׁשירתן, קׁשירה; קדם הּקּברת על ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהנחה

יד ׁשל יּניח לא ּבכלי, להצניען ּתפּליו אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשחֹולץ
רֹוצה ׁשהּוא ׁשּבׁשעה מּפני מּלמעלה; ראׁש וׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלמּטה

ׁשּמּניחּה ונמצא ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל יפּגע [עוזבה]ללבׁשן, ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
יד, ׁשל קדם ראׁש ׁשל לֹובׁשין ׁשאין לפי יד, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹּומֹוציא
אחרת למצוה מּמּנה ולעבר מצוה, להּניח לאדם לֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹואסּור
הּוא ּבּה ּבּתחּלה, אדם ׁשל לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה אּלא -ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּיפּגע ּכדי למעלה, יד ׁשל להּניח צרי ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתעּסק.

הּסדר. על וילּבׁש ּתחּלה ְְְִִֵֶַַַָָּבּה
ׁשהכינֹו -[יחדו]ּכלי ּבֹו והּניחן ּתפּלין, ּבֹו להּניח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ

הּניח ולא הכינֹו חל; ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש ואסּור ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתקּדׁש,
עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו נתקּדׁש,[במקרה]ּבֹו, לא - הכינֹו ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבין הּתפּלין, את לתלֹות ואסּור ׁשהיה. ּכמֹות חל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
הּכיס את הּוא ּתֹולה אבל עצמּה; ּבּתפּלה ּבין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּברצּועה

ּבֹו.ׁש מּנחין הּתפּלין ְִִִֶַָֻ
מּימים" ׁשּנאמר: ּבּלילה, לא ּבּיֹום, - ּתפּלין הנחת ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹזמן

וימים ׁשּבתֹות וכן ּתפּלין. מצות היא זֹו "חּקה" - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻימימה"
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וׁשּבתֹות לאֹות", ל "והיּו ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָטֹובים,
מּׁשּיראה הנחתן? זמן ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוימים
החּמה. ׁשּתׁשקע עד ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאת

עליו והן וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמי
זה ּדבר מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו היּו אפּלּו -ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֻ
עליהן, ּתפּלין יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּברּבים,
ּתפּלין הּמניח וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא
ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר - החּמה ׁשּתׁשקע אחר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלכּתחּלה

ימימה". מּימים למֹועדּה, הּזאת החּקה את ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ"וׁשמרּת
- החּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

יֹוׁשב היה וחֹולץ. לביתֹו, מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּניח
וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש -[שבת]ּבבית הּיֹום עליו ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ּבית יׁש ואם וחֹולץ; לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּניח
חלץ לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמּו
לׁשמרן, מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּתפּליו

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ְְְְְְִֵָָָָָֻונמצאּו
ׁשּיֹודע קטן הּתפּלין. מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹלׁשמר
ּבצער אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחֹולי
ּבתפּלין חּיבין ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור -ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻ
- עליו ּומיּׁשבת נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכטהֹורין.
ּדעּתֹו להּסיח לֹו אסּור ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּפטּור
ׁשיר ׁשאֹומרים ּבׁשעה והּלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמהן.
מן ּפטּורים - ּבּמקּדׁש מעמדן ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָעל

הּתפּלין. ּומן ְְִִִִַַָהּתפּלה
ׁשּלא עליו, ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחּיב

מּקדּׁשת ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיּסיח
אחד ּבהן יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּציץ;

יד. ּבׁשל ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹועׂשרים
ּתצאּתפּלין ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ליׁשן אסּור ,לפיכ עליו. ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמּמּנּו
סּודר, עליהן הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
הּוא ּכיצד עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ויׁשן יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח זועֹוׂשה? [שאין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] .שינת

ׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנס אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקבע.

ידיו ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע [מיםלסעּודת ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבהן.אחרונים] לבּוׁש והּוא מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ּתפּלין יּניח לא - הּכּסא לבית והצר ּתפּלין, לבּוׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה
ׁשּמא[שבכותל]ּבחרין ויּכנס, הרּבים לרׁשּות הּסמּוכין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

להׁשּתין הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ּדרכים. עֹוברי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻיּטלּום
ּכמין ּבבגדֹו וגֹוללן אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ּתפּליו חֹולץ ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמים,
ּתצא ׁשּלא ּכדי ויּזהר לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ואֹוחזן ּתֹורה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
ּוכׁשּיצא, צרכיו. ועֹוׂשה ונכנס טפח, ידֹו מּתחת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצּועה

ולֹובׁשן הּכּסא, מּבית אּמֹות ארּבע .מרחיק ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
ׁשאין הּקבּוע, הּכּסא ּבבית אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה

ּבהן יּכנס לא - עראי הּכּסא ּבית אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות

ואין לׁשמרן. לחברֹו ונֹותנן אֹותן, חֹולץ אּלא ּגלּולין, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשהן
ּכלין רגלים ניצוצות]מי בלא הּכּסא[מהגוף ּבבית אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

ּתחּוח עפר היה ואם ּביׁשיבה; אּלא אפּלּו[רך]הּקבּוע, , ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ
ּכדי מדרֹון, ּבמקֹום יעמד - קׁשה ּבמקֹום היה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבעמידה.

עליו. ניצֹוצֹות יּנתזּו ְִִֶָָָֹׁשּלא
ולא ערב, לעת הּכּסא לבית והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה

ּבהן יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
הּקבּוע. הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּגלּולים

ּבכלין ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד להן]אּלא המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכלין ׁשאינֹו ּבכלי אֹו טפח, ּבֹו היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
- ּבּלילה הצר אם וכן ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻטפח,

ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ּבכלי, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמּניחן
ידֹו מּניח - ּתפּלין לבּוׁש והּוא הּכּסא לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

עּמּוד ׁשּיגמר עד אחר[קילוח]עליהן וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ּכל ועֹוׂשה נכנס ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּכ
ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא - ּבקטּנים ּבין ּבגדֹולים ְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבין

ּגדֹולה. ְַָָָסּכנה
ּבתפּלין מּטתֹו וׁשּמׁש לאׁשכח יאחז לא זה הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבּקציצה ולא מּפני[בית]ּברצּועה ויּטלם, ידיו; ׁשּיּטל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
עסקנּיֹות. ְִִֶַַַָָׁשהּידים

,לבּוׁשין עֹומדין אדם ׁשּבני מקֹום - לּמרחץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּנכנס
מקצתן ׁשם עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ּתפּלין; להניח ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻמּתר
ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ּומקצתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערּמין
חֹולץ ערּמין, עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום לכּתחּלה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּתפּלין

מניח. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ְְִִִֵֵֵֶַַָָּתפּליו,
ואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

לחלץ וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבתֹו
ּתפּלין, אדם ילּבׁש ולא אּמֹות. ארּבע ׁשּירחיק עד ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹּתפּליו,
- ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ערותֹו ׁשּיכּסה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹחֹולץ
הּוא צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור

ּתפּליו. על ְְְִִַַָמצנפּתֹו
ּבֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו
ּבתֹו ּכלי הּניחן ואם חׁשּובין. הן אחד ּככלי ּכלים, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָעׂשרה

מרא ּתחת להּניחן מּתר ּכנגדּכלי, ׁשּלא לכסת ּכר ּבין ׁשֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹראׁשֹו,

ׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת
נמׁש ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹעל
אּלא רעֹות, מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׂשחֹוק
להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמפּנה
על עליו אמרּו היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָלהיֹותן
ארּבע ׁשהל ראּוהּו לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרב,

ּתפּלין. ּבלא אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא ְְְְִִִִַָֹֹֹאּמֹות
,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

ּבלא ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו הּכל; מן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹיֹותר
מניח ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
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עז            
      

וׁשּבתֹות לאֹות", ל "והיּו ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָטֹובים,
מּׁשּיראה הנחתן? זמן ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוימים
החּמה. ׁשּתׁשקע עד ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאת

עליו והן וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמי
זה ּדבר מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו היּו אפּלּו -ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֻ
עליהן, ּתפּלין יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּברּבים,
ּתפּלין הּמניח וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא
ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר - החּמה ׁשּתׁשקע אחר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלכּתחּלה

ימימה". מּימים למֹועדּה, הּזאת החּקה את ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ"וׁשמרּת
- החּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

יֹוׁשב היה וחֹולץ. לביתֹו, מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּניח
וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש -[שבת]ּבבית הּיֹום עליו ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ּבית יׁש ואם וחֹולץ; לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּניח
חלץ לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמּו
לׁשמרן, מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּתפּליו

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ְְְְְְִֵָָָָָֻונמצאּו
ׁשּיֹודע קטן הּתפּלין. מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹלׁשמר
ּבצער אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחֹולי
ּבתפּלין חּיבין ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור -ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻ
- עליו ּומיּׁשבת נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכטהֹורין.
ּדעּתֹו להּסיח לֹו אסּור ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּפטּור
ׁשיר ׁשאֹומרים ּבׁשעה והּלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמהן.
מן ּפטּורים - ּבּמקּדׁש מעמדן ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָעל

הּתפּלין. ּומן ְְִִִִַַָהּתפּלה
ׁשּלא עליו, ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחּיב

מּקדּׁשת ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיּסיח
אחד ּבהן יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּציץ;

יד. ּבׁשל ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹועׂשרים
ּתצאּתפּלין ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ליׁשן אסּור ,לפיכ עליו. ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמּמּנּו
סּודר, עליהן הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
הּוא ּכיצד עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ויׁשן יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח זועֹוׂשה? [שאין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] .שינת

ׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנס אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקבע.

ידיו ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע [מיםלסעּודת ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבהן.אחרונים] לבּוׁש והּוא מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ּתפּלין יּניח לא - הּכּסא לבית והצר ּתפּלין, לבּוׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה
ׁשּמא[שבכותל]ּבחרין ויּכנס, הרּבים לרׁשּות הּסמּוכין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

להׁשּתין הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ּדרכים. עֹוברי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻיּטלּום
ּכמין ּבבגדֹו וגֹוללן אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ּתפּליו חֹולץ ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמים,
ּתצא ׁשּלא ּכדי ויּזהר לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ואֹוחזן ּתֹורה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
ּוכׁשּיצא, צרכיו. ועֹוׂשה ונכנס טפח, ידֹו מּתחת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצּועה

ולֹובׁשן הּכּסא, מּבית אּמֹות ארּבע .מרחיק ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
ׁשאין הּקבּוע, הּכּסא ּבבית אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה

ּבהן יּכנס לא - עראי הּכּסא ּבית אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות

ואין לׁשמרן. לחברֹו ונֹותנן אֹותן, חֹולץ אּלא ּגלּולין, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשהן
ּכלין רגלים ניצוצות]מי בלא הּכּסא[מהגוף ּבבית אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

ּתחּוח עפר היה ואם ּביׁשיבה; אּלא אפּלּו[רך]הּקבּוע, , ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ
ּכדי מדרֹון, ּבמקֹום יעמד - קׁשה ּבמקֹום היה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבעמידה.

עליו. ניצֹוצֹות יּנתזּו ְִִֶָָָֹׁשּלא
ולא ערב, לעת הּכּסא לבית והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה

ּבהן יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
הּקבּוע. הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּגלּולים

ּבכלין ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד להן]אּלא המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכלין ׁשאינֹו ּבכלי אֹו טפח, ּבֹו היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
- ּבּלילה הצר אם וכן ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻטפח,

ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ּבכלי, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמּניחן
ידֹו מּניח - ּתפּלין לבּוׁש והּוא הּכּסא לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

עּמּוד ׁשּיגמר עד אחר[קילוח]עליהן וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ּכל ועֹוׂשה נכנס ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּכ
ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא - ּבקטּנים ּבין ּבגדֹולים ְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבין

ּגדֹולה. ְַָָָסּכנה
ּבתפּלין מּטתֹו וׁשּמׁש לאׁשכח יאחז לא זה הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבּקציצה ולא מּפני[בית]ּברצּועה ויּטלם, ידיו; ׁשּיּטל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
עסקנּיֹות. ְִִֶַַַָָׁשהּידים

,לבּוׁשין עֹומדין אדם ׁשּבני מקֹום - לּמרחץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּנכנס
מקצתן ׁשם עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ּתפּלין; להניח ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻמּתר
ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ּומקצתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻערּמין
חֹולץ ערּמין, עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום לכּתחּלה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּתפּלין

מניח. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ְְִִִֵֵֵֶַַָָּתפּליו,
ואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

לחלץ וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבתֹו
ּתפּלין, אדם ילּבׁש ולא אּמֹות. ארּבע ׁשּירחיק עד ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹּתפּליו,
- ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ערותֹו ׁשּיכּסה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹחֹולץ
הּוא צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור

ּתפּליו. על ְְְִִַַָמצנפּתֹו
ּבֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו
ּבתֹו ּכלי הּניחן ואם חׁשּובין. הן אחד ּככלי ּכלים, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָעׂשרה

מרא ּתחת להּניחן מּתר ּכנגדּכלי, ׁשּלא לכסת ּכר ּבין ׁשֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹראׁשֹו,

ׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת
נמׁש ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹעל
אּלא רעֹות, מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׂשחֹוק
להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמפּנה
על עליו אמרּו היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָלהיֹותן
ארּבע ׁשהל ראּוהּו לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹרב,

ּתפּלין. ּבלא אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא ְְְְִִִִַָֹֹֹאּמֹות
,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

ּבלא ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו הּכל; מן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹיֹותר
מניח ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
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צּוה הּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי - עׂשה ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין,
ּבתפּלין הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחיּו". - עליהם "אדני ׁשּנאמר: ימים, מארי -ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תש"ע סיון ט' קודש שבת יום

   
"ׁשמע" הּפרׁשּיֹות ׁשּתי ּכֹותב הּמזּוזה? את ּכֹותבין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד

ּדף על ׁשמע" אם אחת;[עמוד]ו"והיה ּביריעה אחד, ְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ
ואם צּפרן. חצי ּכמֹו מּלמּטה, ורוח מּלמעלה רוח לּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹועֹוׂשה
יעׂשּנה ׁשּלא ּובלבד - ּכׁשרה ּדּפין, ּבׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכתבּה

למטה]ּכזנב וקצר למעלה עּגּול[רחב ּכמֹו אֹו בצורה, [כתובה ְְִָָ
ּכקּבהעגולה] אֹו למטה], ורחב למעלה קצר ואם[כאהל, ; ְְִָֻ

ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ּכתבּה ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשה
אף - עֹורֹות ּבׁשני ּכתבּה ּפסּולה. - לפרׁשה ּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָׁשהקּדים
- ׁשּבלּו ּותפּלין ׁשּבלה, ּתֹורה ספר ּפסּולה. ׁשּתפרן, ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעל

הּגּליֹון מן ולא מזּוזה; מהן עֹוׂשין הריק]אין ׁשל[הקלף ְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי מזּוזה, עליו ּכֹותבין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻספר,

קּלה. לקדּׁשה ְֲִַָָָֻחמּורה
אם ל"והיה "ׁשמע" ּפרׁשת ׁשּבין הרוח לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצוה

סתּומה ּפרׁשה ויפסיקׁשמע", השורה בסוף הראשונה [יסיים ְַָָָָָֹ
השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' עׂשהריוח ואם ;ְִָָ

הּתֹורה מן לּה סמּוכה ׁשאינּה לפי ּכׁשרה, ּפתּוחה, .אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבּמזּוזה: ׁשעֹוׂשין הּתגין הן ואּלּו ׁשּבּה; ּבּתגין להּזהר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי

ואֹות אֹות ּכל על אֹותּיֹות, ׁשבע ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
ונּון "ׁשמע", ׁשל ועין ׁשין הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן
ׁשל טיתין ּוׁשני "מזזֹות", ׁשל זינין ּוׁשני ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֻּד"נפׁש
ּכל על אֹותּיֹות, ׁשׁש ּבּה יׁש - ׁשנּיה ּופרׁשה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
ּוׁשני ,"ּדגנ" ׁשל ּגימל הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
ׁשל וצדי "[ל]טֹוטפת", ׁשל טיתין ּוׁשני "מזּוזֹות", ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזינין
מהן ּגרע אֹו ּבהן, ׁשהֹוסיף אֹו ּתגין, עׂשה לא ואם ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ"הארץ".

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה ואם ּפסל. לא לישור- ישרים [קוים ְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבּההכתב] ׁשהֹוסיף אֹו וחסר, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא אֹו ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ּפסּולה. זֹו הרי - אחת אֹות אפּלּו ְְֲֲִִִִֵַַָמּבפנים
הרוח ּכנגד מּבחּוץ, הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג

ׁשהּוא לפי הפסד, ּבזה ואין 'ׁשּדי'; לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבין
הּמלאכים, ׁשמֹות מּבפנים ּבּה ׁשּכֹותבין אּלּו אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָמּבחּוץ.

חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, אֹו קדֹוׁשים, ׁשמֹות שונות]אֹו -[צורות ְִֵָָ
ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק לֹו ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
מצוה ׁשעֹוׂשין אּלא הּמצוה, ׁשּבּטלּו להן ּדי לא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטּפׁשים,
ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו יחּוד ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּגדֹולה,
על ׁשעלה ּכמֹו עצמן, להנית קמיע הּוא ּכאּלּו ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָועבֹודתֹו,

העֹולם. ּבהבלי המהּנה ּדבר ׁשּזה הּסכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלּבם
ּבׁשיטה הארץ" "על לכּתב ּבין[שורה]ּומצוה אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

הּסֹופרים ּכל ונהגּו ׁשיטה; ּבאמצע ּבין הּׁשיטה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבראׁש
ּבראׁש הארץ" ו"על ׁשיטֹות, ועׂשרים ּבׁשּתים אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹלכּתב
ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו אחרֹונה. ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשיטה
,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, הּסדר: על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָוׁשיטה,

והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, מצּוה, והיה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין,
,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ואבדּתם, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּׁשמים,

הארץ. על ֲֶֶַָָאׁשר,
,לתחּלתּה הּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכׁשּכֹופלין

הּׁשיטה מראׁש יקרא לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשל אֹו קנה ׁשל ּבׁשפֹופרת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ואחר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלסֹופּה.
ּבמסמר, הּפתח מזּוזת אל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעץ

הּמזּוזה. ּבּה ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר ְְְִִֵֶַַַַַָָאֹו
א ּברּו' ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ּתהוקדם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לקּבע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹה'
הּמצוה. היא ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָמזּוזה';

ּבמּקל המזוזה]ּתליּה ליד זֹו[העומד ׁשאין ּפסּולה, - ְְְֵֵֶַָָָ
הּדלת אחֹורי הּניחּה חפר[בקיר]קביעה. ּכלּום. עׂשה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּכבריח והּוא נגר, ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָּבמזּוזת
- ּבּטּבעֹות המזוזה]הּקרׁשים ברוחב ּפסּולה.[שהכניסה ְְִַַַָָָ

טפח לּה וקבעה]העמיק טפח עומק קנה[חפר חת ּפסּולה. , ְֱִֶֶֶַַָָָָ
אחרים, קנים אל הּקנה חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהכניס
ׁשּקדמה מּפני ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל מן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעמיד

הּפתח. מזּוזת לעׂשּית הּמזּוזה ְְְֲִִֶַַַַַַַָקביעת
ּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד, שנים]מזּוזת ּומזּוזת[שבע , ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָ

ּבּיֹובל ּפעמים שנה]רּבים, אֹות[חמישים מּמּנה נקרעה ׁשּמא - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מרקבת. ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני נמחקה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

את ּומחּנכין ועבדים; נׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהּכל
לארץ, ּבחּוצה ּבית הּׂשֹוכר לבּתיהם. מזּוזה לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּקטּנים

ּבפּונּדק ׁשלׁשים[מלון]והּדר הּמזּוזה מן ּפטּור - יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
חּי יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר אבל מּיד.יֹום; ּבמזּוזה ב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ולקּבע מזּוזה להביא הּׂשֹוכר על - לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר
ׁשהּמזּוזה מּפני קביעתּה; על ׂשכר נֹותן היה אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,
יּטלּנה לא יֹוצא, ּוכׁשהּוא הּבית. חֹובת ואינּה היא, הּדר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹחֹובת
ּכׁשּיצא. נֹוטלּה זה הרי לגֹוי, הּבית היה ואם ויצא; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבידֹו

   
לעׂשֹות ּבֹו הּדר יתחּיב ּכ ואחר ּבּבית, יׁש ּתנאין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעׂשרה

ואּלּו הּמזּוזה; מן ּפטּור מהן, אחד ּתנאי חסר ואם מזּוזה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
וׁשּיהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהן:

מזּוזֹות ׁשּתי הפתח]לֹו צידי מב' מׁשקֹוף,[עמודים לֹו ויהיה , ְְְְְִֵֶַ
לֹו הּׁשער[לבית]ותהיה ּגבּה ויהיה ּדלתֹות, לֹו ויהיּו ּתקרה, ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

חל ּבית ויהיה יֹותר, אֹו טפחים כנסתעׂשרה לבית [פרט ְְְֲִִֵֵֶָָָֹ
ּכבֹודוכיו"ב] לדירת ועׂשּוי אדם, לדירת עׂשּוי ויהיה [פרט, ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

וכיו"ב] קבע.למרחץ לדירת ועׂשּוי ,ְְִֶַַָ
מן ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַַַַָּבית

אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש ואם ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָהּמזּוזה;
צרי ואין זוּיֹות, חמׁש ּבעל אֹו עגל, ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשוה,
ּכדי ּבֹו ויׁש הֹואיל - רחּבֹו על יתר ארּכֹו היה ׁשאם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹומר,

ּבמזּוזה. חּיב אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְְִֵַַַַַַַַַַָָלרּבע
ותקרה ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,

ּפּצימין ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על אף רביעית,[עמודים]- ּברּוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
הן, הּתקרה להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפטּורה
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אּלא ּכתלים, לּה ׁשאין ּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות מּׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
ּכתבנית ׁשהיא ּפי על אף - ּומּכאן מּכאן עּמּודים על ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָעֹומדת
העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבית,

עׂשּויין. הן הּתקרה ְְֲֲִִִֵַַָלהעמיד
ּכמין וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית

ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות

מׁשקֹוף. לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבהן
מקצתֹו היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית

הּקרּוי היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,
ּבמז חּיב ׁשהּוא הּפתח, ואחרּכנגד הּדלתֹות, ּומעמידין ּוזה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ
מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּובּתי והעזרֹות, הּלׁשכֹות הּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהר

הּכנסת ּבית קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין, - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
הּכנסת ּבית וכן ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ׁשהיּו הּׁשערים ּכל ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל
וׁשּלפנים ניקנֹור, מּׁשער חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש,
היתה הּזאת, ׁשהּלׁשּכה מּפני ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו,

ההפרׁשה. ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּבית
האֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, [מחסניּבית ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ושמן] ּביתיין - "ּבית" ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבקר רפת ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהמיחד
ׁשהרי ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ּומרּפסת, אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׁש

והּגּנהמּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורין - והּדיר הגנה), (ושער ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין ּבּתים היּו ואם לדירה; עׂשּויין ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאינן

ּבמזּוזה. הם ּגם חּיבין אּלּו, ְְִִִֵֵַַָָלמקֹומֹות
מבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,רחובלפיכ] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

אליו] פתוחין ּכּלןשחצרות - ועירֹות מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָָֻ
לתֹוכן. ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָחּיבין
הֹואיל - לזה ּפתּוח וזה לזה, ּפתּוח זה ּבּתים, עׂשרה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָואפּלּו
אמרּו: זה ּומּפני ּבמזּוזה; חּיבין ּכּלן ּבמזּוזה, חּיב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוהּפנימי

ּבמזּוזה'. חּיב לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ'ׁשער
הּברסקי ּובית הּטבילה, ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית

עורות] עיבוד לפי[בית הּמזּוזה, מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְְִִִֵֶַַָָ
ׁשּבספינה ּובית ּבחג, החג סּכת ּכבֹוד. לדירת עׂשּויין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאינן
ׁשּתי קבע. לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

יֹוצרין ׁשל ּפטּורה[אומנים]סּכֹות החיצֹונה - מּזֹו לפנים זֹו , ְְְִִִִִֶַָָֻ
ׁשּבּׁשוקים החנּיֹות וכן קבּועה. ׁשאינּה מּפני הּמזּוזה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמן

לדירה. קבּועים ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּפטּורין
ע אף - הרּבה ּפתחים לֹו ׁשּיׁש רגילּבית ׁשאינֹו ּפי ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבכל מזּוזה לעׂשֹות חּיב מהן, אחד ּבפתח אּלא ולבֹוא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלצאת
חדר ּבמזּוזה. חּיב ועלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ּופתח. ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפתח
ׁשער על מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּבית,
הּבית; ׁשער ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַהחדר

ּוקבּועין. לדירה, עׂשּויין ְְֲִִִֶָָֻׁשּכּלן
היה אם - ּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפתח

ׁשני ׁשּבין ּפתח ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָרגיל
ּדלת ׁשל הּציר אחר הֹולכין ושלמטה]ּבּתים, שלמעלה -[יתד ְִִִֶֶֶַַַָ

הּמזּוזה. את קֹובעין ׁשם עּמֹו, נראה ׁשהּציר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָמקֹום
ּבּטפח הּפתח, חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכן

ואם הּׁשער. ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת לחּוץ, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּסמּו
הּמׁשקֹוף מן ׁשּירחיקּנה והּוא ּכׁשרה, מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבעּה
ּפסּולה. מּׂשמאל, קבעּה ואם לּבית; הּנכנס ימין על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

ּבמזּוזה. חּיב ׁשּתפין, ׁשל ְִִִֶַַָָָֻּובית
.ּתמיד הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחּיב

ה ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס עת ּברּווכל ּקדֹוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּוׁשגּיתֹו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר - ּבהבלי[עיסוקו]הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשם ׁשאין וידע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּזמן;
והֹול לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבדרכי
לֹו מחזק - ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ְְְְְְְְְִִִִִָָֹֻּבראׁשֹו
הּמלאכים הן והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
סביב ה' מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמּצילין

ּדסּיען). רחמנא ּברי) ויחּלצם". ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָליראיו,

    
ספר לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות

הּׁשירה את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
זֹו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: [שירתהּזאת", ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּפרׁשּיֹות."האזינו"] ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
מצוה ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואף
אינֹו ואם מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָֹלכּתב
ּתֹורה ּבספר הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹודע

ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות ְְֲֲִִֵַַָֻאפּלּו
,הּמל לׁשם לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻהּמל

"והיה ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיתר
אֹותֹו ּומּגיהין וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ְְְְְְִִִִֵַַַַַָּכׁשבּתֹו
ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּספר
אחר לֹו ׁשּנכּתב אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהדיֹוט,
זה ּתֹורה ספר לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמל
והּוא מסב, עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, ְְְְִִִִִֵֵֵַָעּמֹו;

חּייו". ימי ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָּכנגּדֹו,
לכּתב צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא

ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
אֹו ּבּלילה, אּלא מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּׁשני,

מּטתֹו. על ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשּיּכנס
ּבׂשרטּוט ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה הקלףספר על קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

הכתב] עללישור ּומקצתֹו הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַַָָָ
הּקלף. על ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - ְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהּקלף

ּכת ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין ּביֹותר:וכיצד נאה מתּקנת יבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ׁשיטה ּכל ּובין קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹיּניח

-[שורה] וׁשיטה ׁשיטה ּכל ואר ׁשיטה; ּכמלא ְְְְִִִִִֶָָָָָֹֹוׁשיטה,
למׁשּפחֹותיכם 'למׁשּפחֹותיכם לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹֹׁשלׁשים

ּדף ּכל רחב הּוא וזה ּפעמים, ׁשלׁשה [עמוד]למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ
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עט             
      

אּלא ּכתלים, לּה ׁשאין ּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות מּׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
ּכתבנית ׁשהיא ּפי על אף - ּומּכאן מּכאן עּמּודים על ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָעֹומדת
העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבית,

עׂשּויין. הן הּתקרה ְְֲֲִִִֵַַָלהעמיד
ּכמין וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית

ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות

מׁשקֹוף. לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבהן
מקצתֹו היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית

הּקרּוי היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,
ּבמז חּיב ׁשהּוא הּפתח, ואחרּכנגד הּדלתֹות, ּומעמידין ּוזה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ
מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּובּתי והעזרֹות, הּלׁשכֹות הּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהר

הּכנסת ּבית קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין, - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
הּכנסת ּבית וכן ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ׁשהיּו הּׁשערים ּכל ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל
וׁשּלפנים ניקנֹור, מּׁשער חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש,
היתה הּזאת, ׁשהּלׁשּכה מּפני ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו,

ההפרׁשה. ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּבית
האֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, [מחסניּבית ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ושמן] ּביתיין - "ּבית" ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבקר רפת ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהמיחד
ׁשהרי ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ּומרּפסת, אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׁש

והּגּנהמּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורין - והּדיר הגנה), (ושער ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין ּבּתים היּו ואם לדירה; עׂשּויין ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאינן

ּבמזּוזה. הם ּגם חּיבין אּלּו, ְְִִִֵֵַַָָלמקֹומֹות
מבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,רחובלפיכ] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

אליו] פתוחין ּכּלןשחצרות - ועירֹות מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָָֻ
לתֹוכן. ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָחּיבין
הֹואיל - לזה ּפתּוח וזה לזה, ּפתּוח זה ּבּתים, עׂשרה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָואפּלּו
אמרּו: זה ּומּפני ּבמזּוזה; חּיבין ּכּלן ּבמזּוזה, חּיב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוהּפנימי

ּבמזּוזה'. חּיב לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ'ׁשער
הּברסקי ּובית הּטבילה, ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית

עורות] עיבוד לפי[בית הּמזּוזה, מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְְִִִֵֶַַָָ
ׁשּבספינה ּובית ּבחג, החג סּכת ּכבֹוד. לדירת עׂשּויין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאינן
ׁשּתי קבע. לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

יֹוצרין ׁשל ּפטּורה[אומנים]סּכֹות החיצֹונה - מּזֹו לפנים זֹו , ְְְִִִִִֶַָָֻ
ׁשּבּׁשוקים החנּיֹות וכן קבּועה. ׁשאינּה מּפני הּמזּוזה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמן

לדירה. קבּועים ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּפטּורין
ע אף - הרּבה ּפתחים לֹו ׁשּיׁש רגילּבית ׁשאינֹו ּפי ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבכל מזּוזה לעׂשֹות חּיב מהן, אחד ּבפתח אּלא ולבֹוא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלצאת
חדר ּבמזּוזה. חּיב ועלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ּופתח. ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפתח
ׁשער על מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּבית,
הּבית; ׁשער ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַהחדר

ּוקבּועין. לדירה, עׂשּויין ְְֲִִִֶָָֻׁשּכּלן
היה אם - ּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפתח

ׁשני ׁשּבין ּפתח ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָרגיל
ּדלת ׁשל הּציר אחר הֹולכין ושלמטה]ּבּתים, שלמעלה -[יתד ְִִִֶֶֶַַַָ

הּמזּוזה. את קֹובעין ׁשם עּמֹו, נראה ׁשהּציר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָמקֹום
ּבּטפח הּפתח, חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכן

ואם הּׁשער. ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת לחּוץ, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּסמּו
הּמׁשקֹוף מן ׁשּירחיקּנה והּוא ּכׁשרה, מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבעּה
ּפסּולה. מּׂשמאל, קבעּה ואם לּבית; הּנכנס ימין על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

ּבמזּוזה. חּיב ׁשּתפין, ׁשל ְִִִֶַַָָָֻּובית
.ּתמיד הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחּיב

ה ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס עת ּברּווכל ּקדֹוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּוׁשגּיתֹו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר - ּבהבלי[עיסוקו]הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשם ׁשאין וידע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּזמן;
והֹול לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבדרכי
לֹו מחזק - ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ְְְְְְְְְִִִִִָָֹֻּבראׁשֹו
הּמלאכים הן והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
סביב ה' מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמּצילין

ּדסּיען). רחמנא ּברי) ויחּלצם". ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָליראיו,

    
ספר לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות

הּׁשירה את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
זֹו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: [שירתהּזאת", ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּפרׁשּיֹות."האזינו"] ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
מצוה ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואף
אינֹו ואם מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָֹלכּתב
ּתֹורה ּבספר הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹודע

ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות ְְֲֲִִֵַַָֻאפּלּו
,הּמל לׁשם לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻהּמל

"והיה ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיתר
אֹותֹו ּומּגיהין וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ְְְְְְִִִִֵַַַַַָּכׁשבּתֹו
ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּספר
אחר לֹו ׁשּנכּתב אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהדיֹוט,
זה ּתֹורה ספר לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמל
והּוא מסב, עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, ְְְְִִִִִֵֵֵַָעּמֹו;

חּייו". ימי ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָּכנגּדֹו,
לכּתב צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא

ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
אֹו ּבּלילה, אּלא מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּׁשני,

מּטתֹו. על ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשּיּכנס
ּבׂשרטּוט ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה הקלףספר על קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

הכתב] עללישור ּומקצתֹו הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַַָָָ
הּקלף. על ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - ְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהּקלף

ּכת ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין ּביֹותר:וכיצד נאה מתּקנת יבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ׁשיטה ּכל ּובין קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹיּניח

-[שורה] וׁשיטה ׁשיטה ּכל ואר ׁשיטה; ּכמלא ְְְְִִִִִֶָָָָָֹֹוׁשיטה,
למׁשּפחֹותיכם 'למׁשּפחֹותיכם לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹֹׁשלׁשים

ּדף ּכל רחב הּוא וזה ּפעמים, ׁשלׁשה [עמוד]למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ
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הּדף יהיה ׁשּלא ּכדי מּזה, קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹודף.
עיניו יהּו ׁשּלא ּכדי זה, על יתר ארּכה ולא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻּכאּגרת;

הרבה]מׁשֹוטטֹות ּבּכתב.[מחפשות ְְְַָ
ימעט ּפרׁשה[יקטין]לא ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לפרשה]לפרׁשה פרשה בין אותיות תשע מרווח .[לצורך ְָָָ
ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּדף
- אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹחּוץ

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום ְְִִִִִַַַַַַָָָמּניח
יזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו [יכתבנה]נזּדּמנה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

הּדּפין העמודים]ּבין נזּדּמנה[בין הּׁשיטה. לתחּלת יחזר אּלא , ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
יתר, אֹו ּפחֹות אֹו אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף ְִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו
אם - הּדף ּבתֹו ּכּלּה את לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻולא

ּכֹותב לּדף, חּוץ וחציּה הּדף ּבתֹו חציּה לכּתב ואםיכֹול ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי הּמקֹום מּניח ְְִִִִִַַַַַַָָָָלאו,

ּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש, חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח
ׁשיטה מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר; ולא ּפחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻּכתיבה,
ׁשיטה ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹחמיׁשית.
ועֹולה, מקּצר הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
עד ּומתּכּון, הּׁשיטה. את יגמר ולא הּׁשיטה, מּתחּלת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹויתחיל

הּדף. ּבסֹוף ׁשיטה ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
ּובאֹותּיֹות הּקטּנֹות, ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות, ּבאֹותּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָויּזהר

מעליהם]הּנקּודֹות ניקוד מׁשּנֹות[שיש ׁשּצּורתן ּובאֹותּיֹות , ְְִֶַָָָֻ
הּלפּופֹות הּפיין ּכמֹו[מקופלות]ּכגֹון העקּמֹות והאֹותּיֹות , ְְְְֲִִֵַַָָֻ

ּבּתגין ויּזהר איׁש. מּפי איׁש הּסֹופרים [כתרים]ׁשהעּתיקּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
עליה ׁשּיׁש אֹות ויׁש אחד, ּתג עליה ׁשּיׁש אֹות יׁש - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּובמנינן
הּׂשערה. ּכחּוט ּדּקין הן, זין ּכצּורת - הּתגין וכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָׁשבעה;

;הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
האֹותּיֹות וכתב ּבּתגין, ּדקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹואם
הארי אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין, את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכּלן
חּסר ולא לאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹּבהן,
ׁשּנה ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד ולא הֹותיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

ּוסתּומֹות ּכׁשר.[כדלקמן]ּבפתּוחֹות ספר זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָ
ּבהם נהגּו - ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים, ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׁש

ׁשּיהיּו והן: איׁש; מּפי איׁש ּבידם היא וקּבלה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָהּסֹופרים,
וארּבעים, מּׁשמֹונה ּפחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמנין
ּופרׁשה, ּפרׁשה ּכל ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹולא
הּׁשיטין ּבראׁש וׁשּיהיה אׁשר'; אׁשר 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּכמֹו
- ּבמצרים מת, ה', בּיּבׁשה, הּבאים, הּים: מּׁשירת ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָלמעלה
ּכל ּתחּלת ׁשיטין, חמׁש - הּׁשירה מן ּולמּטה ׁשיטין; ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָחמׁש
ויהיה וּיבאּו; וּיצאּו, סּוס, אחריה, וּתּקח, :ּכ מהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשיטה

אחרי, ואעידה, האזינּו: מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּבראׁשי
מּמּנה ּולמּטה ׁשיטין; ׁשׁש - קהל להכעיסֹו, ּבאחרית, ,ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּדר

אׁשר. הּזאת, אׁשר, לדּבר, וּיבא, ׁשיטין: חמׁש -ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
לא ׁשּנה, ואם הּמבחר; מן למצוה האּלּו, הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֻוכל

ׁשּכתב אֹו מלא; החסר אֹו חסר, הּמלא ּכתב אם אבל ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּפסל.
קרא ׁשהיא מכתיבתה]מּלה אחרת ּכקריאתּה,[נקראת וכתב ְְְִִִִֶַָָָָֹ

"ּובּטחרים" "יׁשּגלּנה", ּבמקֹום "יׁשּכבּנה" ׁשּכתב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכגֹון
"ּובעפלי ּפתּוחהּבמקֹום ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו ּבהן; וכּיֹוצא ם", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשירה ׁשּכתב אֹו ּפתּוחה; סתּומה ׁשּכתב אֹו [שירתסתּומה, ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
האזינו] שירת או אחתהים ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו הּכתב, ְְִֶַַַַָָָָָָּכׁשאר

ּכלל, ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבֹו ואין ּפסּול, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֻּכׁשירה
הּתינֹוקֹות. ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ּכחּמׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻאּלא

ׁשלׁשים על יֹותר לׁשהֹותֹו אסּור מּגּה, ׁשאינֹו ּתֹורה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻספר
טעּיֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ספר יּגנז. אֹו יתּקן, אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻיֹום;
מּגּה, הּספר רב היה ואם יּגנז. ארּבע, יתּקן; ודף, ּדף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּבכל
אחד ּדף אפּלּו ונׁשאר ּדף, ּבכל טעּיֹות ארּבע ּבֹו יׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּׁשאר
יתּקן. זה הרי - טעּיֹות ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻמאֹותֹו

ּתֹולה ׁשּנמצא חסר, הּמלא ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
מלא, החסר ּכתב אם אבל הּׁשיטֹות; ּביני ׁשּׁשכח ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹותּיֹות
מּפני מתּקנֹו, זה הרי טעּיֹות, ּכּמה ודף ּדף ּבכל יׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאפּלּו

ּתֹולה. ואינֹו ּגֹורד ְֵֵֶֶׁשהּוא
,עצמֹו ּבפני חּמׁש ּכל חּמׁש, חּמׁש הּתֹורה לכּתב ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻֻֻמּתר

ּבפני מגּלה יכּתב לא אבל הּתם; ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻואין
ּבּה ׁשּיהיה כמה]עצמּה, מגּלה[רק ּכֹותבין ואין ּפרׁשּיֹות. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

מּתר. חּמׁש, עליה להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה; להתלּמד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻלּתינֹוק
מּתר. אחת, ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש מגּלה ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֻּכתב

ּומּניח אחד, ּבכר ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לדּבק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּתר
ׁשלׁש ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻֻּבין
- ׁשיטין ׁשלׁש עׂשר מּׁשנים ונביא נביא ּכל ּובין ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָֹׁשיטין,
הּוא: ּכ נביאים, ׁשל וסּדּורן .חֹות ,לחּת ּבא ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשאם
יחזקאל, ירמיה, ּומלכים, ׁשמּואל, וׁשֹופטים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָֻיהֹוׁשע,
ואּיֹוב, ותּלים, רּות, הּכתּובים: וסדר עׂשר; ּותרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיׁשעיה,
ּומגּלה, ודנּיאל, וקינֹות, הּׁשירים, וׁשיר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומׁשלי,

הּימים. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
ּבׂשרטּוט אּלא אֹותן ּכֹותבין אין - הּקדׁש ּכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּכל

הכתב] לישור ישרים קוים הּניר.[מתיחת על ּכתבן אפּלּו ,ְְֲִַַָָָ
אסּור. זה, על יתר ׂשרטּוט; ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻּומּתר

אין - ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכר
ּדין החּמׁשין; מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה, ספר ּכקדּׁשת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻֻקדּׁשתֹו

תורה]הּיתר[ספר] חומשי חמשה ּכדין[על החסר[הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשים] .[מחמשת
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ׁשהֹוסיף עד המקּימֹו אֹו ּבּכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּזֹורע

זה הרי - ׁשׁשּבמאתים ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכל ורֹואין מרּבעֹות; ולא עגּלֹות רּוח, לכל אּמה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻעׂשרה
מלא ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה, ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּגּול
עם נתקּדׁשה זה, עּגּול ּכל ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָירק

מתקּדׁשֹות. אינן לעּגּול, ׁשחּוץ וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָהּירק,
ּובין הּזה העּגּול ׂשפת ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אּמֹות ארּבע על יתר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים אםׁשּורֹות אבל . ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
את רֹואין - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
העּגּול רחב ּוכאּלּו לֹו, הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו ְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהעּגּול
ׁשל זה עּגּול ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין אּמה; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹארּבעים

מתקּדׁשת. היא הרי אּמה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָארּבעים
אבל הּכרם; ּבתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּורֹות ׁשּתי מקּדׁש זה הרי - לֹו וסמ לּכרם, חּוצה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ארּבע ויתר הּזרע ּכל ּבאר לּזרע, הּסמּוכֹות ּגפנים ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
אּמֹות, ארּבע רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע; חּוץ ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹאּמֹות

ּכרם ׁשל הּׁשּורה ּכל אינֹוּבאר יחידית, ּגפן ּבצד זרע ואם . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמקּדׁש

צעירה]ילּדה את[=גפן מקּדׁשת אינּה מּטפח, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ואחת ׁשּתים, ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּזרעים.

זנב כזנב]יֹוצאת בולטת הּכרם[החמישית ּכל היה אם אבל ; ֲִֵֶֶַָָָָָָ
מקּדׁש. זה הרי ְֲֵֵֵֶַּכן,

זֹורע - ּכרם עׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו, ּגּבי על זֹו ּגּנֹות ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב טפחים עׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עׂשרה ׁשאויר ,לּכרם; ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
- ּכרם עׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו לזרע ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאסּור

זֹורע זה מּׁשלׁשההרי למּטה מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה, את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הּגפנים. מעּקר ְְִִִֵַַָָטפחים

ּבּה לּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
ולא נֹוטע; ּכ ואחר ּבּמחרׁשה, הּזרעים את הֹופ - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּגפנים
לזרעּה ונמל ּגפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹיּטע
הּזרעים; את זֹורע ּכ ואחר הּגפנים, את מׁשרׁש - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזרעים
ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ רצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹואם
יחזר ּכ ואחר לזרע, מּתר זה הרי - לארץ סמּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻמּטפח

הּגפנים מן ּבארץ הּנׁשאר את .ויׁשרׁש ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
[=המטמין]הּמבריּבתֹו הבריכּה אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּכסילֹון ונעׂשת ׁשּיבׁשה ׁשל[=צינור]הּדלעת סילֹון ּבתֹו אֹו , ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
הרי - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על עפר היה אם - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹחרׂש
אסּור - מּזה ּפחֹות ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; על לזרע מּתר ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻזה

ּבצּדּה. לזרע ּומּתר ּגּבּה, על ְְְִִִַַַַָָָֹֹֻלזרע
ׁשלׁש אּלא ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף - ּבסלע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהבריכּה

עליה זרע להביא מּתר אמּורים?אצּבעֹות, ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
צרי - נראה עּקרּה היה אם אבל נראה; הּגפן עּקר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבׁשאין
ּכמֹו יזרע, ּכ ואחר רּוח, לכל טפחים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָלהרחיק

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּמרחיק
ּביניהן יׁש אם - נראין ועּקריהן ּגפנים, ׁשלׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמברי

ּגפנים לׁשאר מצטרפֹות אּלּו הרי - ׁשמֹונה ועד אּמֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמארּבע
מצטרפֹות אינן לאו, ואם הבריכן; לא ּוכאּלּו .העֹומדֹות, ְְְְְְִִִִִֵָָָָָֹ

אין - מּׁשלׁש ּפחֹות מהןהיּו מרחיק אּלא מצטרפֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
וזֹורע רּוח לכל טפחים .ׁשּׁשה ְְְִִֵַַָָָ

הּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּיֹוצאין[=הענפים]ּכל והעלין ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
מעּקר רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי - הּגפן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמן

אּמֹות. ּכּמה ֶֶַַַָהּגפן
אּפפירֹות[=הגביה]הדלה מקצת על הּגפן -[קנים]את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

לא עליהן ׁשאין ּפי על ואף האּפפירֹות, מֹותר ּתחת יזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלא
סּכּו ּתחת הּזרע ואין הֹואיל - זרע ואם עלין; ולא ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׂשריגין
ּבּדי מקצת על הּגפן הדלה אם וכן מּתר. זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּגפן,

אבל[=ענפי] והּברֹוׁש. הארז ּכגֹון ּפרי, עֹוׂשה ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָאילן
ּתחת לזרע מּתר זה הרי - מאכל אילן מקצת על הדלה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻאם
ׁשאין הּגפן; ׂשריגי עליהן נמׁשכּו ׁשּלא האילן ּבּדי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמֹותר

לּגפן אּפפירֹות אֹותֹו ועֹוׂשה מאכל אילן מבּטל ואםאדם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
זה הרי - הּזרע על וסּככּו ׁשּזרע, אחר הּׂשריגים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָנמׁשכּו

אחר. למקֹום ְְִֵַַָָמחזירן
אילן מֹותר ּתחת אֹו האּפפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵַַַַַַַַַָָָהּזֹורע

- הּזרע על וסּככּו הּגפן ׂשריגי ונמׁשכּו ּפרֹות, עֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשאינֹו
ּכיצד אּלא הּׂשריגים. להחזיר אֹו לקּימֹו, אסּור זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

הּזרע עֹוקר .עֹוׂשה? ֵֶֶַַ
העריס מן הּיֹוצאין שוכבתקנים שהגפן הקנים [עריסת ְִִִִֶַָָ

לפסקןעליה] עליהן וחס יׁשחית[לחותכן], ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכדי עׂשאן ואם ּתחּתיהן; לזרע מּתר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהאּפפירֹות
אסּור זה הרי הּיֹוצאין, והעלין הּׂשריגים עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיהן. ְְִֵֶַַֹלזרע
הּדלית מן אֹו העריס, מן הּיֹוצא מוגבהת]ּפרח -[גפן ִִִִֵֶֶַַַָָ

לזרע ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹרֹואין
ּתחּתיה. לזרע אסּור לאילן, מאילן זמֹורה הּמֹותח וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּתחּתיו;

ּבאילן האחר הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, ּגמי אֹו חבל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקׁשר
ּכדי זה חבל מתח ואם החבל; ּתחת לזרע מּתר זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּכאּפפירֹות, הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיו לזרע לֹו .ואסּור ְְְִַַָָֹ

ה'תש"ע סיון ד' שני יום

   
אּמֹות ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע מעּקריהּבא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ׁשּׁשה מּמּנה מרחיק - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּגפנים,
וזֹורע אפּלּוטפחים, זֹו, ּבצד זֹו ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
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ׁשהֹוסיף עד המקּימֹו אֹו ּבּכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּזֹורע

זה הרי - ׁשׁשּבמאתים ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכל ורֹואין מרּבעֹות; ולא עגּלֹות רּוח, לכל אּמה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻעׂשרה
מלא ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה, ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּגּול
עם נתקּדׁשה זה, עּגּול ּכל ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָירק

מתקּדׁשֹות. אינן לעּגּול, ׁשחּוץ וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָהּירק,
ּובין הּזה העּגּול ׂשפת ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אּמֹות ארּבע על יתר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים אםׁשּורֹות אבל . ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
את רֹואין - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
העּגּול רחב ּוכאּלּו לֹו, הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו ְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהעּגּול
ׁשל זה עּגּול ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין אּמה; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹארּבעים

מתקּדׁשת. היא הרי אּמה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָארּבעים
אבל הּכרם; ּבתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּורֹות ׁשּתי מקּדׁש זה הרי - לֹו וסמ לּכרם, חּוצה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ארּבע ויתר הּזרע ּכל ּבאר לּזרע, הּסמּוכֹות ּגפנים ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
אּמֹות, ארּבע רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע; חּוץ ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹאּמֹות

ּכרם ׁשל הּׁשּורה ּכל אינֹוּבאר יחידית, ּגפן ּבצד זרע ואם . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמקּדׁש

צעירה]ילּדה את[=גפן מקּדׁשת אינּה מּטפח, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ואחת ׁשּתים, ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּזרעים.

זנב כזנב]יֹוצאת בולטת הּכרם[החמישית ּכל היה אם אבל ; ֲִֵֶֶַָָָָָָ
מקּדׁש. זה הרי ְֲֵֵֵֶַּכן,

זֹורע - ּכרם עׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו, ּגּבי על זֹו ּגּנֹות ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב טפחים עׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עׂשרה ׁשאויר ,לּכרם; ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
- ּכרם עׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו לזרע ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאסּור

זֹורע זה מּׁשלׁשההרי למּטה מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה, את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הּגפנים. מעּקר ְְִִִֵַַָָטפחים

ּבּה לּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
ולא נֹוטע; ּכ ואחר ּבּמחרׁשה, הּזרעים את הֹופ - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּגפנים
לזרעּה ונמל ּגפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹיּטע
הּזרעים; את זֹורע ּכ ואחר הּגפנים, את מׁשרׁש - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזרעים
ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ רצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹואם
יחזר ּכ ואחר לזרע, מּתר זה הרי - לארץ סמּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻמּטפח

הּגפנים מן ּבארץ הּנׁשאר את .ויׁשרׁש ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
[=המטמין]הּמבריּבתֹו הבריכּה אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּכסילֹון ונעׂשת ׁשּיבׁשה ׁשל[=צינור]הּדלעת סילֹון ּבתֹו אֹו , ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
הרי - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על עפר היה אם - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹחרׂש
אסּור - מּזה ּפחֹות ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; על לזרע מּתר ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻזה

ּבצּדּה. לזרע ּומּתר ּגּבּה, על ְְְִִִַַַַָָָֹֹֻלזרע
ׁשלׁש אּלא ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף - ּבסלע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהבריכּה

עליה זרע להביא מּתר אמּורים?אצּבעֹות, ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
צרי - נראה עּקרּה היה אם אבל נראה; הּגפן עּקר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבׁשאין
ּכמֹו יזרע, ּכ ואחר רּוח, לכל טפחים ׁשּׁשה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָלהרחיק

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּמרחיק
ּביניהן יׁש אם - נראין ועּקריהן ּגפנים, ׁשלׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמברי

ּגפנים לׁשאר מצטרפֹות אּלּו הרי - ׁשמֹונה ועד אּמֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמארּבע
מצטרפֹות אינן לאו, ואם הבריכן; לא ּוכאּלּו .העֹומדֹות, ְְְְְְִִִִִֵָָָָָֹ

אין - מּׁשלׁש ּפחֹות מהןהיּו מרחיק אּלא מצטרפֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
וזֹורע רּוח לכל טפחים .ׁשּׁשה ְְְִִֵַַָָָ

הּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּיֹוצאין[=הענפים]ּכל והעלין ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
מעּקר רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי - הּגפן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמן

אּמֹות. ּכּמה ֶֶַַַָהּגפן
אּפפירֹות[=הגביה]הדלה מקצת על הּגפן -[קנים]את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

לא עליהן ׁשאין ּפי על ואף האּפפירֹות, מֹותר ּתחת יזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלא
סּכּו ּתחת הּזרע ואין הֹואיל - זרע ואם עלין; ולא ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׂשריגין
ּבּדי מקצת על הּגפן הדלה אם וכן מּתר. זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּגפן,

אבל[=ענפי] והּברֹוׁש. הארז ּכגֹון ּפרי, עֹוׂשה ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָאילן
ּתחת לזרע מּתר זה הרי - מאכל אילן מקצת על הדלה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻאם
ׁשאין הּגפן; ׂשריגי עליהן נמׁשכּו ׁשּלא האילן ּבּדי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמֹותר

לּגפן אּפפירֹות אֹותֹו ועֹוׂשה מאכל אילן מבּטל ואםאדם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
זה הרי - הּזרע על וסּככּו ׁשּזרע, אחר הּׂשריגים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָנמׁשכּו

אחר. למקֹום ְְִֵַַָָמחזירן
אילן מֹותר ּתחת אֹו האּפפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵַַַַַַַַַָָָהּזֹורע

- הּזרע על וסּככּו הּגפן ׂשריגי ונמׁשכּו ּפרֹות, עֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשאינֹו
ּכיצד אּלא הּׂשריגים. להחזיר אֹו לקּימֹו, אסּור זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

הּזרע עֹוקר .עֹוׂשה? ֵֶֶַַ
העריס מן הּיֹוצאין שוכבתקנים שהגפן הקנים [עריסת ְִִִִֶַָָ

לפסקןעליה] עליהן וחס יׁשחית[לחותכן], ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכדי עׂשאן ואם ּתחּתיהן; לזרע מּתר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהאּפפירֹות
אסּור זה הרי הּיֹוצאין, והעלין הּׂשריגים עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיהן. ְְִֵֶַַֹלזרע
הּדלית מן אֹו העריס, מן הּיֹוצא מוגבהת]ּפרח -[גפן ִִִִֵֶֶַַַָָ

לזרע ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹרֹואין
ּתחּתיה. לזרע אסּור לאילן, מאילן זמֹורה הּמֹותח וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּתחּתיו;

ּבאילן האחר הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, ּגמי אֹו חבל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקׁשר
ּכדי זה חבל מתח ואם החבל; ּתחת לזרע מּתר זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּכאּפפירֹות, הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיו לזרע לֹו .ואסּור ְְְִַַָָֹ

ה'תש"ע סיון ד' שני יום

   
אּמֹות ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע מעּקריהּבא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ׁשּׁשה מּמּנה מרחיק - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּגפנים,
וזֹורע אפּלּוטפחים, זֹו, ּבצד זֹו ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
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פב           
      

מן ּומרחיק יחידית; ּכגפן אּלא ּכרם, זה אין - מאה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהן
ּכרם, אּלּו הרי ׁשּורֹות, ׁשּתי היּו וזֹורע. טפחים, ׁשּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשּורה

יזרע. ּכ ואחר צד, מּכל אּמֹות ארּבע להרחיק ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָוצרי
יֹותר אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ּבּמהוכּמה . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אּמֹות מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
ׁשמֹונה הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות. ׁשמֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָועד
זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻאּמֹות,
מּכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ּכרם ואינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּזֹו,
אּלּו הרי - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה אם וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּורה.

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ּומרחיק אחת, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכגפן
,מארּבע ּפחֹות ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּורֹות ׁשלׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהיּו

אינּה ּכאּלּו האמצע, את ורֹואין ּכרם; אּלּו היּוהרי אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
יתר אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות, ְְֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי -ֲֵֵֵֶַַ
את הּנֹוטע ,ׁשּורהלפיכ ּכל ּבין והרחיק מּתחּלה, ּכרמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מּכל וירחיק ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻוׁשּורה
צרי לֹו, חּוצה זרע אם אבל ּבלבד; טפחים ׁשּׁשה ְְֲִִִִִַַָָָָָָָׁשּורה

הּכרמים ּכׁשאר אּמֹות ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה ואיןלהרחיק . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ
- מאמצעֹו ׁשחרב ּככרם הּכרם, זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּדין

מרחקין. נטען מּתחּלה ְְְֲִִִֵֶָָָָֻׁשהרי
חברֹו ּובׂשדה ּגפנים, ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהן ׁשּמפסיק ּפי על אף - לּה קרֹובה ּכנגּדּה ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּורה
ּדר אֹו הּיחיד, ּדרלרּביםנמּו ׁשהּוא ּגדר אֹו (הרבים), ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכרם; ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - טפחים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמעׂשרה
מּׁשמֹונה ּפחֹות ּביניהן ׁשּיהיה .והּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

אם - ּבּמדרגה אחת וׁשּורה ּבארץ, אחת ׁשּורה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
מצטרפֹות; אין טפחים, עׂשרה הארץ מן הּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגבֹוהה

מצטרפֹות מּכן, .ּפחֹות ְְִִֵָָ
ּבזנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים, חמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנֹוטע

אּמֹות ארּבע מהן להרחיק וצרי קטן', 'ּכרם נקרא זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאמצע, ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלכל
ּכרם, אינן - ׁשנּיה ּבׁשּורה ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבית לכל ּגפנים עׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם - ׁשחרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכרם

זנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ויהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,
כזנב] ׁשלׁש[בולטת ּכנגד ׁשלׁש לכּון ּבֹו יׁש אֹו זה, הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבכּלֹו. לזרע ואסּור ּדל', 'ּכרם ְְְְִִֶֶַַָָֹֻנקרא
יׁש אם - מערּבב אּלא ׁשּורֹות, ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכרם

אינֹו לאו, ואם ּכרם. זה הרי ׁשלׁש, ּכנגד ׁשּתים לכּון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו
וזֹורע.ּכרם ּגפן, מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק ּדּיֹו אּלא ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין, העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו
ּכרם אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון, ואינןהּנֹוף ּדּקֹות היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

הּוא ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה, חּוט מביא מכּונֹות? הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

ּבאמצעֹו ׁשחרב אםּכרם - סביביו מּכל ׁשלם ונׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מרחיק זה הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ּבּקרחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש

ּבאמצע וזֹורע רּוח, לכל אּמֹות ארּבע הּגפנים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעּקרי
יביא לא זה הרי אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבּה אין ואם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקרחת.
לכל אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם לׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

קּדׁש. לא זה הרי ּכרם, ׁשל הּגפנים מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרּוח
הּכרם סֹוף ּבין ּגפנים, ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן

ּבֹו יׁש אם - הּכרם' 'מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, הּגדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובין
וזֹורע אּמֹות, ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה עׂשרה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּתים

הּׁשאר .את ְֶַָ
לׁשםהיה זרע יביא לא אּמה, עׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ;ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

קּדׁש. לא זה הרי אּמֹות, ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹואם
לֹו אין - קטן ּכרם אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
עד וזֹורע הּגפנים, מּסֹוף אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָמחֹול,
ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגדר.

מחֹול. לֹו אין יתר, אֹו ֵֵַָָאּמֹות
אֹו טפחים, מעׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

טפחים ארּבעה רחב ּבֹו ואין טפחים עׂשרה ּגבהֹו -ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָאין
הּמחיצה ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה; עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוזֹורע

האּמה. חצי את זֹורע ּומחצה, אּמֹות ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָארּבע
עמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר

ּבצּדֹו ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעׂשרה
מּכאן ּבצּדֹו וירקֹות איןמּכאן, אם - קנים ׁשל מחּצה אפּלּו ; ְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָ

הּכרם ּבין מבּדלת זֹו הרי טפחים, ׁשלׁשה לחברֹו קנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבין
ּכגדר. ְְֵַָָָוהּירק

אּמֹות עׂשר עד - ׁשּנפרץ וירק, ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר
ּכנגד - מעׂשר יתר ּפרצה היתה ּומּתר; ּכפתח, זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכּׁשעּור הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור, ּבֹוהּפרצה נפרצּו . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ
מּתר, זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם - רּבֹות ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות

היה ּפרצה; ׁשם אין העֹומד[החלק]ּוכאּלּו על מרּבה הּפרּוץ ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
המגודר] הּפרּוצים,[-החלק הּמקֹומֹות ּכל ּכנגד יזרע לא -ְְְְִִֶֶַַַָֹ

ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק ְִִֶַַַעד
ונפרצה ּגדרּה 'ּגדר'; לֹו: אֹומרין - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹמחּצת

קּדׁש זה הרי - ּגדרּה ולא מּמּנה, נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו: אֹומרין -. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
ּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבית

ּפי ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ּבצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנטּועים
אם ,לפיכ ּכמחיצה. ּביניהן ונעׂשה וסתם, ירד ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתקרה

אסּור קרּויֹו, את .הׁשוה ְִֵֶָָ
ּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה; לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה; לזרע מּתר - ּבּקטּנה ּגפנים היּו מּתרֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת היא הרי ּומּכאן, מּכאן ּפּסין לּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, .מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
- ארּבעה ורחב עׂשרה עמק ּבּכרם, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ

נר זה הרי - ראׁשֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש היה אהאם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים, ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻּכבין

עליו מסּככין -הּגפנים מפּלׁש היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
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עמּקה ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ּכגת היא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻהרי
אּלא - ּבתֹוכּה לזרע לֹו אסּור יתר, אֹו ארּבעה ּורחבה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹעׂשרה

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ּכן ְִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
ׁשחרב ּככרם הּוא הרי ּכרמים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשביל

מּזהמאמצעֹו מרחיק - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּביניהן יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
היה ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות, ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָארּבע

לׁשם. זרע יביא לא מּכאן, ְִִֶַָָָָֹּפחֹות
השומר]ׁשֹומרה עׂשרה[ביתן ּגבֹוהה אם - ׁשּבּכרם ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע מּתר ארּבעה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּורחבה
הּכרם ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ּבּה, נֹוגעין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׂשריגין
היתה אם אבל ּבמרּבעת. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻמּלמעלה.
ארּבעה חלל ּבתֹוכּה ׁשּיהיה צריכה - עגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּׁשֹומרה
על עפר ּוצריכה הארץ; מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטפחים,

טפחים. ׁשלׁשה מּלמעלה, ְְְְִִַָָָָֹֹראׁשּה
על טפחים מּׁשלׁשה יתר היה אם - ׁשּבּכרם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבית

מּׁשלׁשה ּפחֹות היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין טפחים, ְְְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבתֹוכֹו זֹורעין ואין ּכסתּום, הּוא הרי - ׁשלׁשה .על ְְְְְֲִֵֵַָָֹ

הּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית באדמה]ּגפן ,[שקע ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
מ - החריץ ּבתֹו רּוחאֹו לכל טפחים ׁשּׁשה מּמּנה רחיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ

היה ואם ּבּמיׁשֹור; ׁשעֹוׂשה ּכדר החריץ, ּכל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָוזֹורע
לזרע אסּור - ארּבעה החריץ ׂשפת רחב והיה עׂשרה, ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹעמק

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על אף ְְִִִִֶַַָּבתֹוכֹו,
ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוכן

ׁשהרחיק ּפי על ואף הּמחיצה, ּבכל יזרע לא - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹארּבעה
ירחיקׁשּׁשה וכּמה קּדׁש. לא וזרע, ׁשּׁשה הרחיק ואם ; ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ

יזרע ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ויזרע? ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלכּתחּלה,
ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר אֹו החריץ, ְְִֵֶַַָָָָָָֻׁשאר

ה'תש"ע סיון ה' שלישי יום

   
ׁשּלהן הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּגפנים

אבל 'ּכרם'. הּנקראין הן - הארץ על מׁשלכין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהאׁשּכֹולֹות
ּכדי הארץ, מעל ּגבֹוהה ׂשבכה ּכמֹו אֹו מּטה, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
נֹוף והגּביּה עליה, נסמכין והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
הרי - אֹותן והדלה הּמּטה, אֹותּה על הארץ מעל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּגפנים
מהן ׁשעׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותן 'עריס'; נקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
הּנקראין הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ׂשבכה, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּטה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ'אּפפירֹות'.
על וערסן יתר, אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

חריץ ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגּבי
'ער נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה וצריעמק יס'; ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָָֹ

ּכדר - יזרע ּכ ואחר אּמֹות, ארּבע העריס מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיק
הּכרם מן .ׁשּמרחיק ְִִֶֶֶַַ

עליו ׁשערסן הּגדר עּקר מן מֹודדין? הרחיקּומהיכן ּכיצד? . ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
מן העריס ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ונמצא וזֹורע; אּמֹות, ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגפנים

מּצד לזרע ּבא ואם אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבין
רחֹוק ׁשּנמצא אּמֹות, ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּגפנים

עריס. ּבכל ּדנין זֹו, ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
הּגדר את הּבֹונה ואחראחד ׁשּנטע אֹו נטע, ּכ ואחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּגדר נהרס עריס; זה הרי וערסן, הֹואיל - הּגדר עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
הּׁשּורה ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ נסּתם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יחידים. ְְִִִִָּכגפנים
הּגדר ּבצד ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעריס

הּוא זה - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכאן,
עריס' 'ּפסקי ואחדהּנקרא אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהם יׁש אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

טפחים, ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ּבאּמה ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמּׁשּׁשים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האּפפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא והּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוזֹורע;

זרע יביא לא זה הרי ּבצמצּום, אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהיה
זלׁשם ואם טפחים,; ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל - רע ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָ

טפחים ׁשּׁשה מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהרי
חזר עריס. ּפסקי ולא עריס, לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ׁשּורה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּכל
למקֹומם. עריס ּפסקי וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - הּגדר ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָּובנה

סביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּגּנה
וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם - ּכתליה ּכל על מּבחּוץ ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלּה
ּגדר, מּקפת והיא הֹואיל - מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר ּומלא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּכאן,
אין - הּזה ּכּׁשעּור ּבּה אין ואם ירקֹות; ּבתֹוכּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָזֹורעין
ּבתֹוכֹו וירק אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני ּבתֹוכּה, .זֹורעים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יֹוצא ׁשּלהן והעריס ּגבֹוהה, ּבמדרגה זרּועין ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים
רֹואין - ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם - הּׂשדה על ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומסֹוכ
הּגפנים, עּקרי מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל
ואם העריס; מּׂשפת רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָואֹוסר
אסּור אין - ּבּסּלם אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאינֹו

ּבלבד העריס ּתחת אּלא .לזרע, ְְִִִֶֶַַַַָָֹ
ּבּזוית נטּועין והּגפנים לזה, זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני

מרחיק - וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּביניהן,
עליו ׁשאין הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור, הּגפנים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעּקרי
ׁשּביניהן הּכתלים ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעריס;

זה הרי ּכּׁשעּור, והרחיק הֹואיל - הּכתליםהעריס ּבין .זֹורע ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
נעקם ּכ ואחר מעט, הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן

ארּכּבה ּכמֹו ועלה וחזר הארץ, על הרגל]ונמׁש -[פרק ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ
אּמֹות ארּבע אֹו טפחים, ׁשּׁשה הּזרע ּובין הּגפן ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּמֹודדין
הראׁשֹון. הּגפן מעּקר לא הארּכּבה, מּסֹוף אּלא מֹודדין אין -ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבארנּו והּגפניםּכבר הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יסּכ אֹו הּירק, על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
סּכ ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה, אֹו ירק זרע הּגפן; על ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק
ׁשרׁשי היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשים - הּגפן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻעליה
והּתבּואה, הּכרם ׁשּבין האּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכרם
מּתר. אּמֹות, הארּבע לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי היּו ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹֻיעקר;

ּבת ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּכל
ׂשֹוחקֹות טפחים ּבמּדֹות[=מרווחות]ׁשּׁשה יצמצם ולא ; ְְְְְֲִִִֵַָָֹ

להחמיר. אּלא מצמצמים ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהּכלאים,
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פג            
      

עמּקה ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ּכגת היא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻהרי
אּלא - ּבתֹוכּה לזרע לֹו אסּור יתר, אֹו ארּבעה ּורחבה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹעׂשרה

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ּכן ְִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
ׁשחרב ּככרם הּוא הרי ּכרמים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשביל

מּזהמאמצעֹו מרחיק - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּביניהן יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
היה ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות, ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָארּבע

לׁשם. זרע יביא לא מּכאן, ְִִֶַָָָָֹּפחֹות
השומר]ׁשֹומרה עׂשרה[ביתן ּגבֹוהה אם - ׁשּבּכרם ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע מּתר ארּבעה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּורחבה
הּכרם ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ּבּה, נֹוגעין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׂשריגין
היתה אם אבל ּבמרּבעת. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻמּלמעלה.
ארּבעה חלל ּבתֹוכּה ׁשּיהיה צריכה - עגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּׁשֹומרה
על עפר ּוצריכה הארץ; מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטפחים,

טפחים. ׁשלׁשה מּלמעלה, ְְְְִִַָָָָֹֹראׁשּה
על טפחים מּׁשלׁשה יתר היה אם - ׁשּבּכרם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבית

מּׁשלׁשה ּפחֹות היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין טפחים, ְְְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבתֹוכֹו זֹורעין ואין ּכסתּום, הּוא הרי - ׁשלׁשה .על ְְְְְֲִֵֵַָָֹ

הּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית באדמה]ּגפן ,[שקע ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
מ - החריץ ּבתֹו רּוחאֹו לכל טפחים ׁשּׁשה מּמּנה רחיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ

היה ואם ּבּמיׁשֹור; ׁשעֹוׂשה ּכדר החריץ, ּכל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָוזֹורע
לזרע אסּור - ארּבעה החריץ ׂשפת רחב והיה עׂשרה, ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹעמק

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על אף ְְִִִִֶַַָּבתֹוכֹו,
ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוכן

ׁשהרחיק ּפי על ואף הּמחיצה, ּבכל יזרע לא - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹארּבעה
ירחיקׁשּׁשה וכּמה קּדׁש. לא וזרע, ׁשּׁשה הרחיק ואם ; ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ

יזרע ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ויזרע? ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלכּתחּלה,
ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר אֹו החריץ, ְְִֵֶַַָָָָָָֻׁשאר

ה'תש"ע סיון ה' שלישי יום

   
ׁשּלהן הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּגפנים

אבל 'ּכרם'. הּנקראין הן - הארץ על מׁשלכין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהאׁשּכֹולֹות
ּכדי הארץ, מעל ּגבֹוהה ׂשבכה ּכמֹו אֹו מּטה, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
נֹוף והגּביּה עליה, נסמכין והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
הרי - אֹותן והדלה הּמּטה, אֹותּה על הארץ מעל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּגפנים
מהן ׁשעׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותן 'עריס'; נקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
הּנקראין הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ׂשבכה, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּטה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ'אּפפירֹות'.
על וערסן יתר, אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

חריץ ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגּבי
'ער נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה וצריעמק יס'; ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָָֹ

ּכדר - יזרע ּכ ואחר אּמֹות, ארּבע העריס מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיק
הּכרם מן .ׁשּמרחיק ְִִֶֶֶַַ

עליו ׁשערסן הּגדר עּקר מן מֹודדין? הרחיקּומהיכן ּכיצד? . ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
מן העריס ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ונמצא וזֹורע; אּמֹות, ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגפנים

מּצד לזרע ּבא ואם אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבין
רחֹוק ׁשּנמצא אּמֹות, ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּגפנים

עריס. ּבכל ּדנין זֹו, ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
הּגדר את הּבֹונה ואחראחד ׁשּנטע אֹו נטע, ּכ ואחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּגדר נהרס עריס; זה הרי וערסן, הֹואיל - הּגדר עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
הּׁשּורה ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ נסּתם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יחידים. ְְִִִִָּכגפנים
הּגדר ּבצד ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעריס

הּוא זה - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכאן,
עריס' 'ּפסקי ואחדהּנקרא אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהם יׁש אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

טפחים, ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ּבאּמה ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמּׁשּׁשים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האּפפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא והּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוזֹורע;

זרע יביא לא זה הרי ּבצמצּום, אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהיה
זלׁשם ואם טפחים,; ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל - רע ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָ

טפחים ׁשּׁשה מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהרי
חזר עריס. ּפסקי ולא עריס, לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ׁשּורה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּכל
למקֹומם. עריס ּפסקי וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - הּגדר ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָּובנה

סביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּגּנה
וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם - ּכתליה ּכל על מּבחּוץ ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלּה
ּגדר, מּקפת והיא הֹואיל - מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר ּומלא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּכאן,
אין - הּזה ּכּׁשעּור ּבּה אין ואם ירקֹות; ּבתֹוכּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָזֹורעין
ּבתֹוכֹו וירק אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני ּבתֹוכּה, .זֹורעים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יֹוצא ׁשּלהן והעריס ּגבֹוהה, ּבמדרגה זרּועין ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים
רֹואין - ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם - הּׂשדה על ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומסֹוכ
הּגפנים, עּקרי מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל
ואם העריס; מּׂשפת רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָואֹוסר
אסּור אין - ּבּסּלם אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאינֹו

ּבלבד העריס ּתחת אּלא .לזרע, ְְִִִֶֶַַַַָָֹ
ּבּזוית נטּועין והּגפנים לזה, זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני

מרחיק - וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּביניהן,
עליו ׁשאין הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור, הּגפנים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעּקרי
ׁשּביניהן הּכתלים ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעריס;

זה הרי ּכּׁשעּור, והרחיק הֹואיל - הּכתליםהעריס ּבין .זֹורע ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
נעקם ּכ ואחר מעט, הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן

ארּכּבה ּכמֹו ועלה וחזר הארץ, על הרגל]ונמׁש -[פרק ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ
אּמֹות ארּבע אֹו טפחים, ׁשּׁשה הּזרע ּובין הּגפן ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּמֹודדין
הראׁשֹון. הּגפן מעּקר לא הארּכּבה, מּסֹוף אּלא מֹודדין אין -ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבארנּו והּגפניםּכבר הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יסּכ אֹו הּירק, על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
סּכ ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה, אֹו ירק זרע הּגפן; על ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק
ׁשרׁשי היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשים - הּגפן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻעליה
והּתבּואה, הּכרם ׁשּבין האּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכרם
מּתר. אּמֹות, הארּבע לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי היּו ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹֻיעקר;

ּבת ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּכל
ׂשֹוחקֹות טפחים ּבמּדֹות[=מרווחות]ׁשּׁשה יצמצם ולא ; ְְְְְֲִִִֵַָָֹ

להחמיר. אּלא מצמצמים ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהּכלאים,
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פד           
      

אֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיק האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבחּוצה אבל ּבסּוריה. אֹו יׂשראל, ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
ולא לכּתחּלה; הּכרם ּבתֹו הּגפנים ּבצד לזרע מּתר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלארץ,
עם ּתבּואה אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ, ּבחּוצה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו

יד ּבמּפלת ּבחּוצההחרצן לֹו לזרע ּגֹוי לתינֹוק אמר ואם . ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹ
ּביׂשראל. יתחּלף ׁשּלא ּגדֹול, לגֹוי יאמר לא אבל מּתר; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻלארץ,

לארץ ּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻואף
ּבחּוצה ואפּלּו ּבאכילה, אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי -ְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו ׁשּיראה והּוא, מּתר,לארץ; ספקֹו אבל ּומֹוכר; לֹוקט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ְְְֲֲֵֶַַָּכמֹו

ה'תש"ע סיון ו' רביעי יום

   
ּבין ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב

מן לֹוקה זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּתֹורה
ׁשּלֹו, ועֹוף חּיה ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת"ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכמכחֹול ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאֹו
ׁשעֹוררן אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׁשפֹופרת;

- מרּדּות.ּבקֹול מּכת אֹותֹו מּכין ְְִַַַַ
לסהר מינין ׁשני להכניס ראה[=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ליׂשראל ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶַָלּתן

מּתר מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתרּבהנאה - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ; ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,
ּפי על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מּזה זה הריׁשּמתעּברין מינין, ׁשני והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
והּכלב הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאּלּו
עם והּיעלים העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָֻהּכפרי
עם והחמֹור החמֹור, עם והּפרד הּפרד, עם והּסּוס ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהרחלים,
ּבזה. זה ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהערֹוד

הּׁשֹור עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ,מין ְְְִִִִִִֵֶַַָָ
סוס]והרּמ מּפני[מין זה, עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

זה; עם זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהן
מּכלל - מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהאּוז

והּכֹוי מינין. ׁשני בהמה]ׁשהם ספק חיה ספק שהוא -[מין ְְִִֵֵֶַ
מּפני עליו, לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכלאים

ספק. ֵֶָׁשהּוא
מּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין

אסּור מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

לֹוקה - אּמֹו מין על אפּלּו ּפרדהּנֹולד, ּכיצד? מסוס. [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשאּמּהוחמורה] ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻׁשאּמֹו

ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָחמֹור,
ּכּיֹוצא ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסּוס,

למׁש אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
ּדֹומין אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשּתי

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה ְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻזה
,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
יחּדו". ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹוקה

עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אבןאחד אֹו ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבקֹול ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכאחד;

המזּוגן אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, [רותם- ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
יחדיו] ינהיג.אותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ

ואחד טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
עםטהֹור חּיה אֹו הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

העז עם ּככלב ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּיה,
מן לֹוקה אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאֹו
ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה;
ּכלאים ׁשהן מינין ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָאסּורֹות.
ּולהנהיגן; אֹותן ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבהרּבעה,
מּכין - הנהיג אֹו ,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָואם
חּיה עם הּיּבׁשה מן ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאֹותֹו

ּפטּור. עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ְְִִִֵֶַָָָָׁשּבּים,
ּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמהלֹוקה ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
א וכן העגלה. ואחדׁשּתמׁש ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג
לֹוקין. ִָֻּכּלן

ּכגֹון - ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
וכּיֹוצא החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאדם

אֹוּבזה וחמֹור ּבאדם לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וׁשֹור. ְְָָּבאדם

,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת
נעׂשית קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכתּוב

ּבזה זה מערבין וחֹול ּכבהמהּכקדׁש זֹו, ּבהמה ונמצאת ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
"ואם אֹומר: הּוא הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאה
מּפי לה'", קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשמּועה
- ּבֹו הּמרּביע אֹו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻלפיכ

קּבלה. מּדברי זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהרי

ה'תש"ע סיון ז' חמישי יום

   



,ּבלבד ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין

ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [יםּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשהּוא העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל

הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין[=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני
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;ּכלאים מּׁשּום עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרחל
העין מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור ׁשּנתחּבראבל ּכיון . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מן ּכלאים זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצמר
ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? וׁשע[=ערבם]הּתֹורה. ּבזה, זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

והחליקם] אּלּו[סרקם הרי - לבדין מהן ועׂשה ְְֲִֵֵֵֶָָָָאֹותן,
הרי - זה מּטוי ּבגד וארג ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכלאים;

ּכלאים. ְִִֶַזה
ּפׁשּתן ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

צמר, ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
צמר נתן אפּלּו ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים ּבחּוטי צמר חּוט קׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ואפּלּו ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּופׁשּתים
ׁשהרצּועה ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקׁשר
אּלּו הרי - ּוקׁשרן ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאמצע,

מקֹום מּכל יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: [בכלּכלאים, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
נאסר.מצב] ׁשּנתאחד, ּכיון -ְֱִֵֵֶֶַָָ

הּכתּוב צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין
ּבציצית ּכלאים ׁשּלאלהּתיר הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

ּכלאים להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
ׁשחּבּור מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּבּציצית;
ממעט ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכזה

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָּבּתֹורה
צמר ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,

אסּור - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול .ּבבגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

הּכל הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,

לערבֹו מּתר - צּורתהּגמּלים הּכל ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר[=שערות]צמר ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַ

צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהמערבין
על אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ּבֹו, ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ְְֲִֵֶָָׁשהרי
מן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

היה ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,
אסּור למחצה, .מחצה ְֱֱֶֶָָָ

אֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים מּׁשּום אסּור זה הרי - זה .מּצד ְֲִִִִֵֶֶַַָ
ׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ

וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתןּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ
הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את יתּפר.להפריד לא אבל ;ְֲִָֹֹ

מּבחּוץ עליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלֹובׁש
יטרף ׁשּלא ּובלבד הּמׁשיחה[=יערבב]- שניאת של [שרוך ְְְִִִֶֶַַָֹֹ
ּכתפיו.הבגדים] ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ

ּולמכרן לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים אּלאּכלאי אסּור ואין , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",

וכן ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
"לא ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמּתר
סֹופרים, ּומּדברי .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיעלה
ּכלאים ׁשּבהם והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו
ּבׂשרֹו. על נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּדברים ּוׂשמלֹות.ּבּמה יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ְְְְְֲִִִִֶַַָָ
ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם מּתראבל - ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻ

ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב
;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן

קׁש היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ הׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מּתרת נכרכת, .ׁשאינּה ְִֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשעֹור ללבׁשֹו; מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמנעל
הּגּוף עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה .הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ
יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה[להנות ְְְִִֶַַַַָֹ

והּצנּועין הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני
ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על, להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ

יתּכּונּוגופם] ׁשּלא ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
ולא החּמה, מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבחּמה
ּבמּקל. מפׁשילין והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָיתּכּונּו

ּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ומונחת]לא ּכלאים[חמה ּבבגד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי גופו]- את המפריד הבגד מּפני[של ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַ

הביצה]החּמה מחום יכווה הּצּנה[שלא מּפני [שבחורף,אֹו ְִִֵַַַָָ
גופו] את מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה ּכלשחום וכן .ְֵֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
עׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא

הּמכס את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ואםּבגדים, ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש

חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים, מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין יד[=חגורות]אבל ּבבית העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
הּתבלין, את ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלהן,
אסּפלֹונית אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּוסמרטּוט

תחבושת] ּפי[מיני על אף מּתרין, אּלּו הרי - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשרֹו

הראש]ציץ את המקיפה וכּיֹוצא[רצועה מׁשי אֹו עֹור ׁשל ְִִֵֶֶַ
ּפני על מדלּדלין ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן,
ׁשאין ּכלאים; מּׁשּום ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאדם,

.ּבכ חּמּום ְִֶֶָּדר
ּפׁשּתים מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג

אבל ידֹו; על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומהן
ידֹו על לכֹורכן לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן .אם ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

ׁשּמסּפגין ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמטּפחֹות
ּומטּפחֹות ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן
ּבהן, נֹוגעֹות הּידים ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסּפרים

ּומחּממין ּתמיד הּיד על נכרכין .והן ְְְְִִִִֵַַַָָָ
והּגרּדין[=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין [=אורגים]ׁשעֹוׂשין ְְְִִִֶַַַ
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פה            
      

;ּכלאים מּׁשּום עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרחל
העין מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור ׁשּנתחּבראבל ּכיון . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מן ּכלאים זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצמר
ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? וׁשע[=ערבם]הּתֹורה. ּבזה, זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

והחליקם] אּלּו[סרקם הרי - לבדין מהן ועׂשה ְְֲִֵֵֵֶָָָָאֹותן,
הרי - זה מּטוי ּבגד וארג ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכלאים;

ּכלאים. ְִִֶַזה
ּפׁשּתן ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

צמר, ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
צמר נתן אפּלּו ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים ּבחּוטי צמר חּוט קׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ואפּלּו ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּופׁשּתים
ׁשהרצּועה ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקׁשר
אּלּו הרי - ּוקׁשרן ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאמצע,

מקֹום מּכל יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: [בכלּכלאים, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
נאסר.מצב] ׁשּנתאחד, ּכיון -ְֱִֵֵֶֶַָָ

הּכתּוב צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין
ּבציצית ּכלאים ׁשּלאלהּתיר הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

ּכלאים להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
ׁשחּבּור מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּבּציצית;
ממעט ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכזה

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָּבּתֹורה
צמר ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,

אסּור - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול .ּבבגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

הּכל הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,

לערבֹו מּתר - צּורתהּגמּלים הּכל ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר[=שערות]צמר ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַ

צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהמערבין
על אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ּבֹו, ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ְְֲִֵֶָָׁשהרי
מן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

היה ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,
אסּור למחצה, .מחצה ְֱֱֶֶָָָ

אֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים מּׁשּום אסּור זה הרי - זה .מּצד ְֲִִִִֵֶֶַַָ
ׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ

וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתןּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ
הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את יתּפר.להפריד לא אבל ;ְֲִָֹֹ

מּבחּוץ עליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלֹובׁש
יטרף ׁשּלא ּובלבד הּמׁשיחה[=יערבב]- שניאת של [שרוך ְְְִִִֶֶַַָֹֹ
ּכתפיו.הבגדים] ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ

ּולמכרן לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים אּלאּכלאי אסּור ואין , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",

וכן ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
"לא ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמּתר
סֹופרים, ּומּדברי .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיעלה
ּכלאים ׁשּבהם והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו
ּבׂשרֹו. על נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּדברים ּוׂשמלֹות.ּבּמה יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ְְְְְֲִִִִֶַַָָ
ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם מּתראבל - ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻ

ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב
;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן

קׁש היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ הׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מּתרת נכרכת, .ׁשאינּה ְִֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשעֹור ללבׁשֹו; מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמנעל
הּגּוף עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה .הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ
יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה[להנות ְְְִִֶַַַַָֹ

והּצנּועין הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני
ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על, להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ

יתּכּונּוגופם] ׁשּלא ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
ולא החּמה, מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבחּמה
ּבמּקל. מפׁשילין והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָיתּכּונּו

ּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ומונחת]לא ּכלאים[חמה ּבבגד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי גופו]- את המפריד הבגד מּפני[של ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַ

הביצה]החּמה מחום יכווה הּצּנה[שלא מּפני [שבחורף,אֹו ְִִֵַַַָָ
גופו] את מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה ּכלשחום וכן .ְֵֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
עׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא

הּמכס את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ואםּבגדים, ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש

חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים, מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין יד[=חגורות]אבל ּבבית העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
הּתבלין, את ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלהן,
אסּפלֹונית אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּוסמרטּוט

תחבושת] ּפי[מיני על אף מּתרין, אּלּו הרי - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשרֹו

הראש]ציץ את המקיפה וכּיֹוצא[רצועה מׁשי אֹו עֹור ׁשל ְִִֵֶֶַ
ּפני על מדלּדלין ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן,
ׁשאין ּכלאים; מּׁשּום ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאדם,

.ּבכ חּמּום ְִֶֶָּדר
ּפׁשּתים מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג

אבל ידֹו; על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומהן
ידֹו על לכֹורכן לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן .אם ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

ׁשּמסּפגין ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמטּפחֹות
ּומטּפחֹות ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן
ּבהן, נֹוגעֹות הּידים ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסּפרים

ּומחּממין ּתמיד הּיד על נכרכין .והן ְְְְִִִִֵַַַָָָ
והּגרּדין[=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין [=אורגים]ׁשעֹוׂשין ְְְִִִֶַַַ
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פו           
      

היתה אם - ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּבגדים,
ואף אסּור, זה הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹות

אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי ְִֵֶֶַָעל
ּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ

החּוט ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת
ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,

על ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
מצוה עליה;הּמתים ויֹוׁשב לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

על זֹו מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוהּוא,
הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָּכתפֹו,

על לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת
.ּכתפֹו ְֵ

ׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד
הּגֹוי ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אחר אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹליׂשראל;
נּכר הּכלאים אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָויקרעּנּו
הּצמר ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבֹו.
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ׁשהרי לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻואם

מצאֹו ולא אּסּוריּבדק ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן הן ּתפּורין .ׁשּמא ְְְִִֵֶָָ

מהּל היה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
ׁשּלּמדֹו רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וקֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבּׁשּוק
המפרׁש תעׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחכמה;

מּפניּבּתֹורה ׁשּיתּבאר? ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
הֹואיל מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
מּטּמא, אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹּופרט
הרי - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּפי על ואף מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּוא
נדחה זה לאו הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

הּברּיֹות. ּכבֹוד ׁשלמּפני ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עד ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּדבריהם

מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמּגיע
לבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן

ואחת אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ּבּמהּפׁשט . ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
ּבֹו ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; ְְְְְֲִִַַַָָָָֹהתראה
אחר וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
- מזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והּמלּביׁשמכׁשל" ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - ְְִִֵֵֶַַַָמזיד

אפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים
ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש

הּציצית ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת .אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע סיון ח' שישי יום

  
וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמצוֹות
הּלקט; ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹיכּלה
לעזב (ז) הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ה)
הּׁשכחה; להּניח (ט) הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּפרט
לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ(י)
העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ּכמּסת צדקה לּתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ(יב)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

    
יק לא - ׂשדהּו את ּכּלּה,הּקֹוצר הּׂשדה ּכל יּניחצר אּלא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקמה
ׁשּמּניח, וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׂשד

'ּפאה'. הּנקרא ְִֵַָָהּוא
את ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם

אסף אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד

יכֹול ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
לֹו ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה .לקּים ְֲִֵֵֶֶַַָ

ּומאּלם ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, אלומות]וכן ילּקט[- לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים, יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשּבלים
טחן אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אתם"; ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואפה
לֹוקה. - לענּיים ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבדּו

וכן הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
לא ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות

המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני וׁשכח[חבילות]תלּקט; , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
"וׁשכחּת ׁשּנאמר: יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאלּמה
טחנֹו אפּלּו - ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹעמר
ולאלמנה לּיתֹום "לּגר ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואפהּו,
תעׂשה לא מצות ׁשּכּלן למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻיהיה",

לֹוקה. ׁשּבהן, עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּנּתק
מקצתּכׁשם ׁשכח אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ּבּתבּואה ׁשהּׁשכחה ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּקמה
ּכּלן לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה "ּכיוכּיֹוצא ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

"אחרי תפאר לא ,זית שכחה]תחּבט זו "אחריך" ;[ודרשו: ְְְֲֵֵֶַַָֹֹ
ּכּזיתים. ׁשכחה להן ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּוא
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,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת
והּׁשכחה והּפאה, -והעֹוללֹות, ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹ

- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,
והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,

לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
טובה] לו שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו ,[=אין
ּבעלים; ׁשל ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא

מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו
צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר ׁשהריּכל - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

אף ּברית ּבן ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּוא
מּמּתנֹות ּגֹוים ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגר
מּפני - אֹותן ונֹוטלין יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו,

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
"אתם ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות זמןנאמר ּכל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

עליהן ולחזר מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהענּיים
קדֹוׁש ּגּופן ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
"ונתן ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתרּומֹות.
לחּיה אֹותן לעזב מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻלענּיים",

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָּולעֹופֹות
המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי

ּומאימתי ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השניׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר זיתיםלירידת צּבּורי אבל ;ֲִִֵֵָ

ענּיים מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׁשכחּו
אחריהן. ְֲִֵֵֶַַמּלחּזר

ּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
ּבּׁשכחה אדם ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻּתחת
ׁשּבראׁש ׁשכחה לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּבראׁש

ּתחּתיו ׁשכחה לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - .האילן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מּתנֹות- עליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הענּיים ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרי
מּתנֹותיהן על .מּלחּזר ְְִֵֵֶַַַ

אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
ּוכמעׂשרֹות ּכתרּומֹות יׂשראל, אֹומר:ּבארץ הּכתּוב הרי ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

."בׂשד קציר תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֻ"ּובקצרכם
לארץ ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר
אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם;

סֹופרים. מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָׁשהן
הּפאה ׁשעּור הּוא ׁשעּור;ּכּמה לּה אין הּתֹורה, מן ? ִִִֵֵַַַָָָָ

אין מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
ּומֹוסיף לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
ּולפי הענּיים, רב ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹעל
הּניח ׁשאם ּביֹותר, קטּנה ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּברּכת

על מֹוסיף זה הרי - לעני מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד ֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנה
מעט זרע ואם מֹוסיף. מרּבין, הענּיים היּו אם וכן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֻהּׁשעּור;

נתּבר ׁשהרי הרּבה, הּמֹוסיףואסף וכל הּברכה. לפי מֹוסיף -  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשעּור. הּזאת להֹוספה ואין ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבפאה,

ה'תש"ע סיון ט' קודש שבת יום

    
ּכּלֹו ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל

ּבפאה חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ׁשּנאמר:ּכאחת, , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם

ּבפאה ׁשחּיב הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל
והּׁשקדים, והאגֹוזין, והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון -ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָ
ּבין רטּבים ּבין והּתמרים והּזיתים, והענבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻוהרּמֹונים,
ּבהן וכּיֹוצא ּופּואה איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹיבׁשים,
מּפני ּפטּורין, ּופטרּיֹות ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹּפטּורין,
ההפקר וכן הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
וכן לּכל. מפקר הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּפטּור,
יׁש אּלא ּכאחד, לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּתאנים
ּכּמה לאחר ּׁשּיּגמר מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבאילן
הּׁשּומים לקּיּום. אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָימים.
אֹותן ּומכניסין אֹותן מיּבׁשין ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּבצלים
לּקח ּבארץ אֹותן ׁשּמּניחין ּבצלים ׁשל האּמהֹות וכן ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלּקּיּום;

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן
ּבפאה חּיב ׁשהּוא ּכל -קרקע ׁשּתפין ׁשל היתה ואפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
אֹו לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה

זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה
ּבּקמה הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן .ּפטּורה ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

זֹו הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
הּלסטים ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב קצרּוּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

לׁשעּור ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נֹותן הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
ּבּׁש למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ּובדעּתֹוּכרם ּוק, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּניח
לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ּומּכאן ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּכאן
ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ואם הּנׁשאר. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָּכפי
הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, מן ּפאה נֹותן זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו - אחת מרּוח ּובצר ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָהֹואיל

ּפטּור ׁשהּוא מּכאן, מלילֹותּומעט הּקֹוטף וכן [קטיפה. ְְְִִֵֵֶַַָָ
שבלים] של אפּלּועראית - לביתֹו ּומכניס מעט ְְְְֲִִֵַַַמעט

הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּפטּור ׂשדהּו, ּכל ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקטף
,ׁשליׁש הביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

חּיבת לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו ּבפרֹותהרי וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - ְְְְִִִִִִַָָָָָהאילן
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פז             
      

,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת
והּׁשכחה והּפאה, -והעֹוללֹות, ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹ

- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,
והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,

לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
טובה] לו שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו ,[=אין
ּבעלים; ׁשל ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא

מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו
צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר ׁשהריּכל - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

אף ּברית ּבן ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּוא
מּמּתנֹות ּגֹוים ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגר
מּפני - אֹותן ונֹוטלין יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו,

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
"אתם ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות זמןנאמר ּכל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

עליהן ולחזר מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהענּיים
קדֹוׁש ּגּופן ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
"ונתן ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתרּומֹות.
לחּיה אֹותן לעזב מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻלענּיים",

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָּולעֹופֹות
המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי

ּומאימתי ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השניׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר זיתיםלירידת צּבּורי אבל ;ֲִִֵֵָ

ענּיים מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׁשכחּו
אחריהן. ְֲִֵֵֶַַמּלחּזר

ּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
ּבּׁשכחה אדם ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻּתחת
ׁשּבראׁש ׁשכחה לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּבראׁש

ּתחּתיו ׁשכחה לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - .האילן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מּתנֹות- עליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הענּיים ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרי
מּתנֹותיהן על .מּלחּזר ְְִֵֵֶַַַ

אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
ּוכמעׂשרֹות ּכתרּומֹות יׂשראל, אֹומר:ּבארץ הּכתּוב הרי ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

."בׂשד קציר תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֻ"ּובקצרכם
לארץ ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר
אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם;

סֹופרים. מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָׁשהן
הּפאה ׁשעּור הּוא ׁשעּור;ּכּמה לּה אין הּתֹורה, מן ? ִִִֵֵַַַָָָָ

אין מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
ּומֹוסיף לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
ּולפי הענּיים, רב ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹעל
הּניח ׁשאם ּביֹותר, קטּנה ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּברּכת

על מֹוסיף זה הרי - לעני מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד ֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנה
מעט זרע ואם מֹוסיף. מרּבין, הענּיים היּו אם וכן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֻהּׁשעּור;

נתּבר ׁשהרי הרּבה, הּמֹוסיףואסף וכל הּברכה. לפי מֹוסיף -  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשעּור. הּזאת להֹוספה ואין ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבפאה,

ה'תש"ע סיון ט' קודש שבת יום

    
ּכּלֹו ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל

ּבפאה חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ׁשּנאמר:ּכאחת, , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם

ּבפאה ׁשחּיב הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל
והּׁשקדים, והאגֹוזין, והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון -ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָ
ּבין רטּבים ּבין והּתמרים והּזיתים, והענבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻוהרּמֹונים,
ּבהן וכּיֹוצא ּופּואה איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹיבׁשים,
מּפני ּפטּורין, ּופטרּיֹות ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹּפטּורין,
ההפקר וכן הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
וכן לּכל. מפקר הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּפטּור,
יׁש אּלא ּכאחד, לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּתאנים
ּכּמה לאחר ּׁשּיּגמר מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבאילן
הּׁשּומים לקּיּום. אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָימים.
אֹותן ּומכניסין אֹותן מיּבׁשין ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהּבצלים
לּקח ּבארץ אֹותן ׁשּמּניחין ּבצלים ׁשל האּמהֹות וכן ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלּקּיּום;

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן
ּבפאה חּיב ׁשהּוא ּכל -קרקע ׁשּתפין ׁשל היתה ואפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
אֹו לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה

זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה
ּבּקמה הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן .ּפטּורה ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

זֹו הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
הּלסטים ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב קצרּוּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

לׁשעּור ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נֹותן הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
ּבּׁש למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ּובדעּתֹוּכרם ּוק, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּניח
לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ּומּכאן ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּכאן
ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ואם הּנׁשאר. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָּכפי
הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, מן ּפאה נֹותן זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו - אחת מרּוח ּובצר ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָהֹואיל

ּפטּור ׁשהּוא מּכאן, מלילֹותּומעט הּקֹוטף וכן [קטיפה. ְְְִִֵֵֶַַָָ
שבלים] של אפּלּועראית - לביתֹו ּומכניס מעט ְְְְֲִִֵַַַמעט

הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּפטּור ׂשדהּו, ּכל ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקטף
,ׁשליׁש הביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

חּיבת לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו ּבפרֹותהרי וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - ְְְְִִִִִִַָָָָָהאילן
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פח          
      

חּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, .חּיּוב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי

הּׁשכחה ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור ּבׁשעת .אּלא ְִִֶַָָ

ּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ז הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; ּבפאהּבלקט חּיבת .ֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

זה הרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל
לענּיים ּפאה הּׁשּבלים מן ואפּלּונֹותן לעּׂשר; צרי ואינֹו , ְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

מן ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנתן
קדם ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה
ׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

נּכרת ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, הּפאהאדם, והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּיּניח וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
מּצד לנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ּפאה וזֹו זֹו - להם ונתן ׁשהפריׁשזה', הּׂשדה ּבעל וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפאה, זֹו 'הרי ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּפאה,

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - ְְֲֵֵֵֶָוזֹו'
ּבסֹוף מּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

הּפאה ּכׁשעּור ׁשּיפריׁשּנההּׂשדה עד ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אסּור - ׂשדה ּבסֹוף ּפאה ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבעל
הּבית. ּבעל מּדעת ׁשהיא לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה ִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָלּגע

מּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
לּקרקע, ּבמחּבר נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּנקצרין,
ּבמּגלֹות, אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָוהענּיים
רעהּו את איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין .ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻ
אפּלּו מחּלקין; הרי ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָרצּו
לזה - לבז אֹומר ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתׁשעים

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, ְֲִֶֶַַָָָָָהאחד
ּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה הענּיים[=גפן ׁשאין ּדקל, וׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

מֹוריד הּבית ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹמּגיעין
לעצמן, אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻאֹותּה,

אֹומרּבֹוזזין ואחד לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ
הּבית ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלחּלק

ּביניהן. ּולחּלק ְְִֵֵֵֶַלהֹוריד
,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ענּיֹות ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
ׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּמּנה ויּנתןאֹותֹו מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר. ְִֵַָלעני
ּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון ׁשּנמצא לעני .יּתנּנה ְְִִִִֶֶֶָָָ
ּובא לפניו, העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ׁשכחה ּבלקט זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָעני
לידֹו ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע .ּופאה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ



      

ה'תש"ע סיון ג' ראשון יום

ה'תש"ע סיון ד' שני יום

ה'תש"ע סיון ה' שלישי יום

ה'תש"ע סיון ו' רביעי יום
  


― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' את "ועבדּתם  ואמר ; ְְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ

תעבדּו" "ואתֹו  "תעבד "ואתֹו ואמר ; ְְְֲֲַַַָֹֹֹֹ

  "ּולעבדֹו" ואמר ;  ֿואףֿעל . ְְְְַַַָָ

― הּכללּיים מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ְִִִִִִִֶֶַַַַַָּפי

ּבּכלל ׁשּבארנּו יׁשּכמֹו הרי ― הרביעי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ

ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ְְְִִִִִֵַַָּבֹו
  ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְִָָָ

רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו ְְְְְִִֶֶַַָָעֹוד:

"מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָאליעזר
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מהכאלעּקר הּמצות? ּבתֹו אתֿה'ּתפּלה : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תעבד" ואתֹו ּתירא אלהי  :ואמרּו . ְְְֱֲִֶַָָֹֹֹ

ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, ְְְְְְִֵֵַָָָָ"עבדהּו
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ונכחֹויׂשים ְְְְִִִֵַַָָָ

ׁשלמה ׁשּבאר ּכמֹו  ְְֵֵֶֹֹ
       

  .(

ה'תש"ע סיון ז' חמישי יום
   
― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

"ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹאתֿיׂשראל
להם" אמֹור יׂשראל אתּֿבני תברכּו  . ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּוכבר
ּומּתעניתסֹוטה מּמּסכת ז' .ּובפרק ְֲִִִֶֶֶֶַַָ

― הי"ב ּתפּליןהּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁש, ְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשל

"עיני  זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֵֶַַָָ
ּפעמים ארּבע        . ְְִַַָ

ה'תש"ע סיון ח' שישי יום
  

― הי"ג ּתפּליןהּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָׁשל

"ידארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי וגם ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָ
ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין והראיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹּפעמים.

מנחֹות ּבּגמרא אמרם הּוא ― עלמצות ְְְְִַַָָָָָֹ
וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין ׁשּסֹובר, מי על הּתמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹּדר
ּכׁשּיהיּו אּלא האחרת, ּבלי מהן אחת ּתּונח לא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיד
ׁשּתי לּה ּדלית "מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּתיהן
ׁשאי מי ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹמצות,
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּבידֹו, אתֿהּמצוה יעׂשה אּלא לא, ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת?!
,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן איזֹו יניח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּולפיכ
מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל יד ׁשל לּתפּלין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּקראּו
ׁשהרי ּבהן, חּיבֹות הּנׁשים אין אּלּו מצות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשּתי
ה' ּתֹורת ּתהיה "למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָאמר

"ּבפי  חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְִִֵַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכלּֿדיני
 .

ה'תש"ע סיון ט' קודש שבת יום
   


― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻוהּוא

"ּובׁשערי  ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִִֶַַָָָ
זה  ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֻ

מּמנחֹות ג'  . ְִָ

― הי"ח לכלֿזכרהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד מׁשּבח זה ְְְְְִֶֶָָָֹֻ
מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה "ּכתבֹו, :ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו לֹו אפׁשר אי ואם ְְְְְִִִֶַָָָָָסיני".
אמרֹו והּוא ּבׁשבילֹו, ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָלקנֹותֹו

אתֿהּׁשירה לכם "ּכתבּו יתעּלה:  ְְִִִֶֶֶַַָָ
הּזאת"       ַֹ

      לפי ,ְִ
ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב מּתר ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשאינֹו

    ואכן .ְֵָ
ּכלֿהּתֹורה ― הּזאת" "אתֿהּׁשירה ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכֹוללת

לאדם לֹו ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: "אמר :ֲִִִֶַַַָָָָָ
מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר ְְֲִִִֵֶֶָָָֹאבֹותיו
הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו 'ועּתה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

איתבּה  :אּבּיי  ֵֵֵֵַַ
ׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ספר לֹו ְְִֵֵֵֶֶָֹּכֹותב

― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה אין מל, ְְֲִִֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" ְְְְִֶַָָָָָָָָהדיֹוט

    ,ּתֹורֹות לׁשּתי ְִֵֶָאּלא
ׁשּתי ― הּתֹורה' אתֿמׁשנה לֹו 'וכתב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכדתניא:
הּוא, להדיֹוט מל ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ְְְִֵֶֶֶֶַַּתֹורֹות";
ׁשני והּמל אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכלֿאדם
מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָספרי
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּוכבר

מּמנחֹות ג' ּבפרק ּובריׁשּבתרא ְְְְִֵֶֶַָָ
וׁשּבת. ְַָ
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פט            
      

מהכאלעּקר הּמצות? ּבתֹו אתֿה'ּתפּלה : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תעבד" ואתֹו ּתירא אלהי  :ואמרּו . ְְְֱֲִֶַָָֹֹֹ

ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, ְְְְְְִֵֵַָָָָ"עבדהּו
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ונכחֹויׂשים ְְְְִִִֵַַָָָ

ׁשלמה ׁשּבאר ּכמֹו  ְְֵֵֶֹֹ
       

  .(

ה'תש"ע סיון ז' חמישי יום
   
― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

"ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹאתֿיׂשראל
להם" אמֹור יׂשראל אתּֿבני תברכּו  . ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּוכבר
ּומּתעניתסֹוטה מּמּסכת ז' .ּובפרק ְֲִִִֶֶֶֶַַָ

― הי"ב ּתפּליןהּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁש, ְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשל

"עיני  זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֵֶַַָָ
ּפעמים ארּבע        . ְְִַַָ

ה'תש"ע סיון ח' שישי יום
  

― הי"ג ּתפּליןהּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָׁשל

"ידארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי וגם ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָ
ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין והראיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹּפעמים.

מנחֹות ּבּגמרא אמרם הּוא ― עלמצות ְְְְִַַָָָָָֹ
וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין ׁשּסֹובר, מי על הּתמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹּדר
ּכׁשּיהיּו אּלא האחרת, ּבלי מהן אחת ּתּונח לא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיד
ׁשּתי לּה ּדלית "מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּתיהן
ׁשאי מי ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹמצות,
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּבידֹו, אתֿהּמצוה יעׂשה אּלא לא, ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת?!
,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן איזֹו יניח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּולפיכ
מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל יד ׁשל לּתפּלין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּקראּו
ׁשהרי ּבהן, חּיבֹות הּנׁשים אין אּלּו מצות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשּתי
ה' ּתֹורת ּתהיה "למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָאמר

"ּבפי  חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְִִֵַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכלּֿדיני
 .

ה'תש"ע סיון ט' קודש שבת יום
   


― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻוהּוא

"ּובׁשערי  ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִִֶַַָָָ
זה  ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֻ

מּמנחֹות ג'  . ְִָ

― הי"ח לכלֿזכרהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד מׁשּבח זה ְְְְְִֶֶָָָֹֻ
מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה "ּכתבֹו, :ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו לֹו אפׁשר אי ואם ְְְְְִִִֶַָָָָָסיני".
אמרֹו והּוא ּבׁשבילֹו, ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָלקנֹותֹו

אתֿהּׁשירה לכם "ּכתבּו יתעּלה:  ְְִִִֶֶֶַַָָ
הּזאת"       ַֹ

      לפי ,ְִ
ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב מּתר ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשאינֹו

    ואכן .ְֵָ
ּכלֿהּתֹורה ― הּזאת" "אתֿהּׁשירה ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכֹוללת

לאדם לֹו ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: "אמר :ֲִִִֶַַַָָָָָ
מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר ְְֲִִִֵֶֶָָָֹאבֹותיו
הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו 'ועּתה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

איתבּה  :אּבּיי  ֵֵֵֵַַ
ׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ספר לֹו ְְִֵֵֵֶֶָֹּכֹותב

― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה אין מל, ְְֲִִֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" ְְְְִֶַָָָָָָָָהדיֹוט

    ,ּתֹורֹות לׁשּתי ְִֵֶָאּלא
ׁשּתי ― הּתֹורה' אתֿמׁשנה לֹו 'וכתב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכדתניא:
הּוא, להדיֹוט מל ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ְְְִֵֶֶֶֶַַּתֹורֹות";
ׁשני והּמל אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכלֿאדם
מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָספרי
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּוכבר

מּמנחֹות ג' ּבפרק ּובריׁשּבתרא ְְְְִֵֶֶַָָ
וׁשּבת. ְַָ
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יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרצ

ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
       

         
      

           
            

        
          

         
           

        
       

         
           

        
         

         
           

            
         

         
        

          
          

        
          

           


          
            


        

     
        
          

 
        

         
    

       
            

         
        

          
         

         
           

       
         

          
         
        

         
       

        
       

        
       

         
          

        
         

         
        

           
         

         
           

        
          

           
           


        

          
         

            
          

         
          

        
          

        
        

         
        

           
         

       
        

        
          

         
         

       
         

          
         

         
          

        
      

         
          

        
      

        
        

           
         

      
           

       
     

         
        









































































































































































































































      

           
          

         
          

     
     

       
     

      
     

        
      

     
    

     
     

    
     

    
     
     

    
    
     
      
     

    
    

    
    

     
        

             
          

      
     
    
    

     
        

    
      

     
       

     
    

     
      
       

    
      
     
     
    

      
    

    
     

   




























































































































           

          
          
       
      
        
        

        
        
        
          
        
         
        
          

          
          

      
        
         
       

                    
                    

                     
                    

                      
                    
                    

                     
                     
                     
                    
                     
                     
                     
                   

                   
                 
                     
                   
                    
                   
                     
                   



























































































המשך בעמוד גלק
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



צג יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         
           

   
        
           

           
  

          
      

        
          

      
       

         
         
        

         
         

          
         

          
       

          
       

          
      
         

          
            

         
       

   
        

          
       

         
          

        
          

           
   

        
          

           
         

        
         

         
   

        
         

        
             

           
         

          
      

         
           

         
         
         

         
         

           
           
            

   
          

         
         

        
         

        
          
         

         
           

         
           
         

         
           

          
         

       
         

         
          

          
          

        
         

          
         

           
    

        
           

       


        
         
           

          
          

         
            

         
        

         
       

        
         

         









































































































































































































































המשך בעמוד וו



יום שני - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרצד

ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



צז יום שני - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
          


      

        
         
          

        
      

      
    

         
        

       
         

    
        

         
          

          
        

          
          

            
         

         
          

 
          

        
      

         
         

         
      

          
           

         
         

           
          
         

         
          

        
       

       
            

         
       

         
         

         
         

           
           

          
          

        

      
        

       
        

        
        

         
       

        
      
      

       
         

       
       
     

         
          

           
  

           
        

          
        

       
         

       
           

       
        

           
         

           
        

        
       

         
        

        
        

          
         

        
          

         
          

        
         

       
      

        
         

          
        

         
          

         
         

   















































































































































































































































יום שלישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרצח

ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



קי יום שלישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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            ©¸Ÿ¤£¥¤¹¥§Ÿ̈´¨¤À§¥³§¦Æ©´©¤½¦´Ÿ§¨¤²§¨¦−
         §®¨©−Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤§¥−¤¨¨®§Ÿ̈À£¤³¨¨Æ¤¤´

        §¤©«£½Ÿ©«£¤¤«¡¨²¤£«Ÿ¥¤−¥¤¬¤¦§¨«¦§©À̈¦§©§²§¦¨«§¨¬
        ¦§¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥¨¦§´§Ÿ̈½£¤¨¨¬Ÿ¦§¤−§¤£«Ÿ¥¤«

        ©«£¤¨¬©£−Ÿ¦§¨®¦©¦§£³£«Ÿ¥¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©̧§Ÿ̈¹¤¤´
       §¤©«£ÀŸ©¦³¤£«¥¤Æ¦¦§©½¦©«¦−©¨¬©¤«©¦§§−
          ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥¤®©¦§´ŸŸ¿̈§©´¦«§¨Á©§¨̧¨¹§©§¦§¦À§©Æ

         ¤´¤½̈©¦¨«£−¨«©¦§£³¤§Ÿ̈Æ©Ÿ§ª´©«Ÿ§´¨½̈¦³¨©Æ§Æ
       ¤§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ¤©§¨¦−§¤¨«©§¨®§©À̈©¦¥²¦©¬«Ÿ§¥−

       §©«©§¤«¨©¦§©³§Ÿ̈Æ¤§ª©´©§¤§½̈§¤¦§−̈§¤§¥®©©¥̧
           ¤§¤¹¦©³«Ÿ§¥¤Æ¦¨¦½©¥«§−¤«©©¦§À¦´¨º̈¤´¤§¥«©»¨´

         £¥¤¼©´Ÿ§¦½¾Ÿ¦¤−¤¦§´Ÿ¨¥®©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−©§§¤«


(‰).„Ú Ó‡ÈÂ,'עד' ואומרת: יוצאת קול בת
רוח שהופיעה מקומות משלשה אחד וזה
במסכת כדאיתא מטה, של דין בבית הקודש

ב)מכות Â‡˙(Â):(כג ‰˘Ó ˙‡ ‰˘Ú ˘‡
.‰‡להוציא לשליחותו, נכונים להיות

ממצרים: ‡˙ÌÎ.(Ê)אבותיכם ‰ËÙ˘‡Â

עמכם: גדעון:ÏÚÂÈ.(È‡)אתוכח „.זה
בא: דן שמשבט שמשון, Á˙ÙÈ.זה ˙‡Âהרי

עולם, חמורי שלשה עם עולם, קלי שלשה
בדורו, הקל לך, לומר ושמואל, ואהרן משה
הדור, על המתמנה דין בית כל בדורו, כחמור
שבאבירים: אביר הוא כאלו אחריו לילך צריך

 
(‰).'‰ „Úאשר לעד, יהיה משיחו וגם לעד, יהיה ה'

הגון: שאינו דבר שום בידי מצאתם Ú„.לא Ó‡ÈÂרצה
משיחו וכן עד, יהיה ה' הדבר, כן אמר: אחד כל לומר:

עד: אהיה אני אמר: לבד שאול או עד. Ó‡ÈÂ(Â)יהיה
.Ï‡ÂÓ˘חזר מאומה, בידו מצאו שלא שאמרו אחר

להוכיחם: דבריו Ú˘‰.לדבר ˘‡ רצה‰' אהרן, ועם משה עם עשה אשר ה' מעשה ידעתם כולכם הלא לומר רצה
ועמהם: ידם על שעשה הנפלאות ‰ÏÚ‰.לומר: ˘‡Â:ממצרים העלה ההם הנפלאות ידי על רצהÚÂ˙‰.(Ê)וכו'

הצדקות: עם יהיה הויכוח נצחון לומר: רצה וכו', ה' צדקות כל על עמכם ואתוכח עמדו וידעתם, הואיל לומר:
(Á).‡ ˘‡Îשזעקו הדבר סוף היה למצרים, יעקב בא כאשר שהנה הצדקות, שעם הויכוח וזה לומר: רצה

מלחמתם: ללחום מלך אז להם היה ולא וכו', משה את ושלח השעבוד, מקושי ה' אל ובבואםÂÁÎ˘ÈÂ.(Ë)אבותיכם
הגוים: ביד ומסרם ה', את שכחו Ì.לארץ ÂÓÁÏÈÂ'ה מסרם זמן ולאחר בישראל, לחמו מתחלה כי לומר: רצה

מלחמתם:Â˜ÚÊÈÂ.(È)בידם: ללחום מלך להם שאלו לא אבל לה', ÂÎÂ'.(È‡)התפללו ÏÚÂÈ ˙‡ '‰ ÁÏ˘ÈÂעם
היו לא מסביב:כי היושבים אויביכם מיד ידיהם, על אתכם ה' הציל בישראל, אבלÂ‡˙Â.(È)מולכים לומר: רצה

במלחמה, לפניהם יוצא השופט היה אשר כאבותינו נהיה לא לי אמרתם מלחמה, עליכם שבא ראיתם כאשר אתם
מלחמתנו: ילחום והוא עלינו ימלוך מלך אם ÂÎÂ'.כי '‰Âהשופט עם מלחמותיכם הלוחם והוא מלככם, הוא ה' אבל

שאין ראיתם והלא מאומה, בידי מצאתם שלא אמרתם הלא כי המלך, בשאלת עשו הסכלתם כן ואם יהיה, אשר
מלך: ומבלי השופט, ביד להושיע לה' מעצור

 
(Â).‰˘Ó ידו:‡˙ על לומר רוצה משה, ËÙ˘‡Â‰.(Ê)עם

כמו ד)אתוכח, כ אותם:(יחזקאל התשפוט :(Á).ÌÂÈ˘ÂÈÂ
ישיבה: מכרם:ÂÎÓÈÂ.(Ë)מלשון וכאלו מסרם,

(‡È).ÏÚÂÈ:גדעון דן:„.זה מבני שמשון זה דן, בן

     

  

      ©¦§©̧§¦§¦¹̈©¨¦§¨¥´¦«À̈§©¦§Æ¨©Æ©¤§©´¦
        §©¤½¨¬§¥«§Ÿ̈−¦«¨¨®¦©«£´¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

        ©¦¨©̧©¤¤§¨¨²§¨©¨−̈¦«¨¨®¦©«£¬©¤−©©¬Ÿ¤©¥¦«
          ¦´Ÿ¨«§²©«£−¨¥´©¦®¦³©«Ÿ£¦Æ«Ÿ¦§©§´§©©½§¨−̈

       «Ÿ¡¤§−¦«¨¨«¦©¦©¬©¨−̈§¥¥´©¤®¤§¥¥−¨©¨¨«
        ©©«£¦´¨À̈§©«£¦̧³§¨¦§¨¥Æ¦§¥¤´©§©½̈¨¾©«£¬

          ¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«¦§¨¥−¦«¨¨®¦¦´¬Ÿ¨²Ÿ¨−©¨«©¥«§Á¨«¨¦̧
         ̈¦§¹¦©©¤´¤§¨À̈§¨¦§¨¥Æ¦«½̈§¦§©¬©¤−¤¥®Ÿ§¥´
        ¦§¨¥À¤§Ÿ̈½¡Ÿ¥³©§¨¨Æ¦§¨´§¦§¨¥½§¨Æ¤©§¥½̈

    ©¦§¤´¤¨¤½¦©−©§¥¬©«


(‡).Â‚Â ‰ÓÂ ÌÈÙ‡ ÏÚ Î Â‚‡ Ì‚Â
ראשונה בשנה היה זה כי גלו לא עדיין כי
כדכתיב למלכו בשש אם כי גלו לא והם למלכו

י"ח) ב' בשנת(במלכים שנים שלש בקצה וילכדה
ישראל מלך להושע ט' שנת והיא לחזקיה שש
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המשך ביאור למס' סוהדרין ליום ראשון עמ' א             
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המשך ביאור למס' סוהדרין ליום ראשון עמ' ב

             

            
     

          
           

        
   

         
         

          
        

 
           

           
        

       
       

       
         

         
  









































המשך ביאור למס' סוטה ליום שבעה וארבעים לעומר עמ' א
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המשך ביאור למס' סוהדרין ליום שוי עמ' א

             

        
          


           
       

       
       
          


             

        
        

         
          

     
             

          
            

         
  

          

        
          

     
         

         
          

          
         

          
         

           
  

         
         

           
           

         
          

         
 



















































































המשך ביאור למס' סוהדרין ליום שישי עמ' ב
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המשך ביאור למס' סוהדרין ליום שוי עמ' ב

             

    
         

          
         

         
         

          
        

         
     

        
      
       
        

         

         
        

         
          

           
        

        
         

         
          

        
         

         
    



























































המשך ביאור למס' סוהדרין ליום קמישי עמ' א
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המשך ביאור למס' סוהדרין ליום שלישי עמ' א

             

        
         

        
  

          
          

       
       

        
         

        
         

       
        

         
         

        
     

         
     

       
          
         

      
         

          
         

        
          

      
      

          
        
       
        
       
         


        
        

         
          

          
           

            
     





























































































המשך ביאור למס' סוהדרין ליום רביעי עמ' ב
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המשך ביאור למס' סוהדרין ליום שלישי עמ' ב

              

         
       

         
       

         
      

         
        

         
         

           
          

          
          

       


         
          

 
        

          
            

         
           

   
       

         
        

         
         

        
           

            
       

        
          

           
        

         
           

        
        

         
       

         
        

         
        

         
        

          
        









































































































המשך ביאור למס' סוהדרין ליום שבת גודש עמ' ב
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המשך ביאור למס' סוהדרין ליום רביעי עמ' א

             

        
          

         
       

       
   

         
        

        
            

       
        

       

        
          

         
         

         
          

       
         

        
        

          
   



















































המשך ביאור למס' סוהדרין ליום קמישי עמ' ב
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המשך ביאור למס' סוהדרין ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חה"ש, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, נהניתי לקרות בו מסדרי הלימודים, והעיקר מהתקדמות התלמידים 

ביראת שמים, ויה"ר שיהיו דברי ועניני הלימוד - הוראה על כל הזמן הבא.

טוב עשה מה שעכב את הת'... שי' לכתוב לכאן תומ"י, כי אין זה דרך שמי שהוא מקבל עצה ואינו 

רואה נפלאות ומופתים גלוים על אתר - לא ידע ממרז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין, והרי כתיבת מכתבים 

והרי בהמשך  גם לשאר התלמידים,  להנ"ל אלא  בהנוגע  רק  לא  זה הוא  ומובן שכל  יותר,  דבר קל  הוא 

למרז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין הוא גם מרז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין.

לקבלת  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כלשון  יזכה  הנה  הבע"ל,  השבועות  ולחג 

התורה בשמחה ובפנימיות, ויוכל לבשר טוב בכל האמור לעיל.
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המשך ביאור למס' סוהדרין ליום שבת גודש עמ' א

   


             

    

             : 
ט סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

 
    עב שהוא מפני .צלול)(אינו-

 
יג26) ס"ק משנ"ב

•

     

Êכי חוצצת אינה ורפויה חוצצת באצבע דחוקה כשהיא טבעת
להסיר יש לכתחילה מקום ומכל לאצבע בינה באים המים
מהו בקיאים אנו אין כי רפויה אפילו נטילה קודם הטבעת
נטילה לו עלתה ובדיעבד בדחוקה גם להקל ויבאו רפויה [נקרא]

רפויה. היתה אם

קס"ב. בסימן שיתבאר כמו אחת בבת רביעית עליה ששפך והוא

מקפיד לפעמים אם נטילה לו עלתה לא דחוקה היתה אם אבל
להסירה עליה שמקפיד טובה אבן בה שיש כגון להסירה עליה
שאין טבעת אפילו ובאשה במים תתלכלך שלא נטילה בשעת
לעולם חוצצת לכן לישה בשעת להסירה דרכה טובה אבן בה
האיש אבל המים ליכלוך משום להסירה מקפדת שאינה אע"פ
קודם טובה אבן בה שאין הטבעת להסיר א"צ ללוש דרכו שאין
להסירה עליה מקפיד שאינו לפי רפויה אינה אפילו נטילה

לעולם:

Áכשיעור זרוע של הקנה עד היד כל ידים נטילת שיעור
ידים בנטילת שהקילו אומרים ויש שבמקדש ידים קידוש

היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד אלא הצריכו ולא

טורח בו שאין דבר שהוא שכיון הראשונה כסברא לנהוג וראוי
שאינו ולומר להתנות ונכון מהמחלוקת נפשינו נוציא לא למה
איזה שאם כדי רשות בתורת אלא חובה בתורת זה דבר מקבל
וכן כמנהגו להחמיר יצטרך לא כך כל מים לו יזדמנו לא פעם

עצמו. על להחמיר רוצה שאדם דבר בכל להתנות ראוי

מקום עד ליטול שנוהגים במקום רבים בפני ידיו נוטל ואם
נראה יהא שלא בפניהם להחמיר לו אין לבד האצבעות חיבור

בעיניהם. ח"ו תורות כב'

הזרוע: עד נטילה צריכים הכל לדברי מלוכלכות ידיו היו ואם

זֿח: סעיפים ובו וטבילה חציצה דיני קסא, סימן א חלק

בפעם‡ הרביעית כל שופך אם הוא כך מרביעית נטילה סדר

שאוחז או ידיו על יוצק שאחר כגון כאחת ידיו שתי על אחת
ידיו נטהרו כאחד ידיו ב' על ושופך אצבעותיו בראשי הכלי
אחת כל על רביעית ושופך רבים מים לו יש אם לומר צריך ואין

עצמה. בפני

צריך בלבד מרביעית עצמה בפני אחת כל על ליטול בא אם אבל
נטמאו אחת פעם היד על כששופך כי פעמים ב' אחת כל על לשפוך
בידים טהרה שיעור שהוא רביעית בהם ואין הואיל מהיד המים
היד. ואת הראשונים מים את שניים מים מטהרים שנית וכששופך

מן לגמרי הראשונים להסיר אחר בדבר או במפה מנגבה ואח"כ
כמ"ש הניגוב טעם שזהו להאומרים יתירה טהרה משום היד

קנ"ח: בסי'

ששפשפן כגון נבלעים המים שאין קשה בדבר ניגב אם ואף
שאז בהן חכך שלא רק בשערותיו (אפילו בראשו או בכותל
אע"פ מלמעלה) עליהם ששפשף אלא וליטול לחזור צריך היה
נגיעתם משום נטמאות ידיו אין השפשוף במי ונוגע שחוזר
במים נטהרו שכבר כיון טמאים שהיו הראשונים מים בלחלוחית

השניים.

כשתים מרובה אחת שטיפה עצמו בפני יד כל על שפך ואם
נטילת הצריך הפרק כל שימשח כדי זו שטיפה במי שיש דהיינו

פעמים: ב' עליהם שפך כאלו המים נטהרו פעמים ב' ידים

אם‚ אבל עצמה בפני יד כל על כששפך אמורים דברים במה
לטהרן מועלת אחת שטיפה אין כאחת ידיו שתי על שופך
פחות אבל אחת בבת רביעית עליהן שופך א"כ אלא כלל
שנתבאר דרך על טהרה משיורי באו שהמים אע"פ מרביעית
שטיפות בשתי אלא כאחת ידים שתי מטהרים אינן ק"ס בסי'

הידים: ואת הראשונים את מטהרים השניים שהמים

יאכל.„ ואחר לנגבן וצריך טמאים שעליהם המים אבל

הידים נטמאו השפשוף במי ונגע וחזר קשה בדבר שפשפן ואם
הטמאים. מים בלחלוחית בנגיעתן

הטמאים מים מטהר שהמקוה ניגוב א"צ מקוה במי הטבילן ואם
בהשקה:
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בהנוגע  דבר  מזכיר  שאינו  ולפלא  בריאותו,  מצב  אודות  כותב  בו  סיון,  מב'  מכתבו  על  במענה 

הגוף  בריאות  והרי   - ועבודת התפלה בכלל   - וקיום המצות  לימוד  עניני שיעורי  - הם  לבריאות הנשמה 

והנשמה הא בהא תליא. ובטח ימלא בהזדמנות הכי קרובה.

הנגלה  תורת  בלימוד  להוסיף  ויוכל  פלוני,  וטיפול  פלוני  רופא  ע"י  וירפאהו  דברו  ישלח  והשי"ת 

והחסידות ובעבודתה תפלה. וכל המוסיף בהוספה זו מוסיפין לו.

בטח זהיר בקידוש לבנה - סגולה לשינים.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר



קמי    


             

    

             : 
ט סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

 
    עב שהוא מפני .צלול)(אינו-

 
יג26) ס"ק משנ"ב

•

     

Êכי חוצצת אינה ורפויה חוצצת באצבע דחוקה כשהיא טבעת
להסיר יש לכתחילה מקום ומכל לאצבע בינה באים המים
מהו בקיאים אנו אין כי רפויה אפילו נטילה קודם הטבעת
נטילה לו עלתה ובדיעבד בדחוקה גם להקל ויבאו רפויה [נקרא]

רפויה. היתה אם

קס"ב. בסימן שיתבאר כמו אחת בבת רביעית עליה ששפך והוא

מקפיד לפעמים אם נטילה לו עלתה לא דחוקה היתה אם אבל
להסירה עליה שמקפיד טובה אבן בה שיש כגון להסירה עליה
שאין טבעת אפילו ובאשה במים תתלכלך שלא נטילה בשעת
לעולם חוצצת לכן לישה בשעת להסירה דרכה טובה אבן בה
האיש אבל המים ליכלוך משום להסירה מקפדת שאינה אע"פ
קודם טובה אבן בה שאין הטבעת להסיר א"צ ללוש דרכו שאין
להסירה עליה מקפיד שאינו לפי רפויה אינה אפילו נטילה

לעולם:

Áכשיעור זרוע של הקנה עד היד כל ידים נטילת שיעור
ידים בנטילת שהקילו אומרים ויש שבמקדש ידים קידוש

היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד אלא הצריכו ולא

טורח בו שאין דבר שהוא שכיון הראשונה כסברא לנהוג וראוי
שאינו ולומר להתנות ונכון מהמחלוקת נפשינו נוציא לא למה
איזה שאם כדי רשות בתורת אלא חובה בתורת זה דבר מקבל
וכן כמנהגו להחמיר יצטרך לא כך כל מים לו יזדמנו לא פעם

עצמו. על להחמיר רוצה שאדם דבר בכל להתנות ראוי

מקום עד ליטול שנוהגים במקום רבים בפני ידיו נוטל ואם
נראה יהא שלא בפניהם להחמיר לו אין לבד האצבעות חיבור

בעיניהם. ח"ו תורות כב'

הזרוע: עד נטילה צריכים הכל לדברי מלוכלכות ידיו היו ואם

זֿח: סעיפים ובו וטבילה חציצה דיני קסא, סימן א חלק

בפעם‡ הרביעית כל שופך אם הוא כך מרביעית נטילה סדר

שאוחז או ידיו על יוצק שאחר כגון כאחת ידיו שתי על אחת
ידיו נטהרו כאחד ידיו ב' על ושופך אצבעותיו בראשי הכלי
אחת כל על רביעית ושופך רבים מים לו יש אם לומר צריך ואין

עצמה. בפני

צריך בלבד מרביעית עצמה בפני אחת כל על ליטול בא אם אבל
נטמאו אחת פעם היד על כששופך כי פעמים ב' אחת כל על לשפוך
בידים טהרה שיעור שהוא רביעית בהם ואין הואיל מהיד המים
היד. ואת הראשונים מים את שניים מים מטהרים שנית וכששופך

מן לגמרי הראשונים להסיר אחר בדבר או במפה מנגבה ואח"כ
כמ"ש הניגוב טעם שזהו להאומרים יתירה טהרה משום היד

קנ"ח: בסי'

ששפשפן כגון נבלעים המים שאין קשה בדבר ניגב אם ואף
שאז בהן חכך שלא רק בשערותיו (אפילו בראשו או בכותל
אע"פ מלמעלה) עליהם ששפשף אלא וליטול לחזור צריך היה
נגיעתם משום נטמאות ידיו אין השפשוף במי ונוגע שחוזר
במים נטהרו שכבר כיון טמאים שהיו הראשונים מים בלחלוחית

השניים.

כשתים מרובה אחת שטיפה עצמו בפני יד כל על שפך ואם
נטילת הצריך הפרק כל שימשח כדי זו שטיפה במי שיש דהיינו

פעמים: ב' עליהם שפך כאלו המים נטהרו פעמים ב' ידים

אם‚ אבל עצמה בפני יד כל על כששפך אמורים דברים במה
לטהרן מועלת אחת שטיפה אין כאחת ידיו שתי על שופך
פחות אבל אחת בבת רביעית עליהן שופך א"כ אלא כלל
שנתבאר דרך על טהרה משיורי באו שהמים אע"פ מרביעית
שטיפות בשתי אלא כאחת ידים שתי מטהרים אינן ק"ס בסי'

הידים: ואת הראשונים את מטהרים השניים שהמים

יאכל.„ ואחר לנגבן וצריך טמאים שעליהם המים אבל

הידים נטמאו השפשוף במי ונגע וחזר קשה בדבר שפשפן ואם
הטמאים. מים בלחלוחית בנגיעתן

הטמאים מים מטהר שהמקוה ניגוב א"צ מקוה במי הטבילן ואם
בהשקה:
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קמב   

או‰ טיט לכלוך עליהן יש אם אבל נקיות כשידיו זה וכל
ראשונה פעמים ג' עליהן לשפוך צריך החוצץ דבר כל שאר

ראשונים מים ואח"כ הלכלוך בבתלהעביר רביעית או ושניים
אחת.

בבת רביעית שפך אפילו מהידים נטמאו ראשונה ששפך ומים
שחוצץ שעליהן הלכלוך מפני הידים טיהרו ולא הואיל אחת
מהידים הם גם ונטמאו טיהרו לא שאחריהם ראשונים מים וגם
אם כי הידים לטהרת כלל באו לא ראשונה ששפך והמים הואיל

החציצה. להסיר

בכלי נשאר לא אם שאף הרביעית את ממעטים אינם ואעפ"כ
בכך אין שאחריהם ראשונים מים ליטול כשמתחיל רביעית
ומכללה הנטילה צורך הם ראשונה ששפך שהמים לפי כלום

דיו. נטילתו בהתחלת בכלי רביעית שהיה וכיון

מלוכלכות שהם אע"פ החוצץ דבר ידיו על אין אם (אבל
חוצץ שאינו כל בנטילה הטינוף מהם להעביר שצריך ומטונפות
ושניים ראשונים ע"י שעובר במה דיו לח שהוא כגון בנטילה
מטומאתן. הידים את לטהר באים שהם אחת בבת רביעית או

ושמא עסקניות שהם מפני אלא גזרו לא הידים טומאת ועיקר
אלא מטינופן לטהרן נטילה התקינו לכך מטונף במקום נגעו
ע"י ונטהרים הראשונים מים נטמאו טומאה עליהן שגזרו שכיון

שניים):

סעיפים ובו בנטילה הידים ושיפשוף הגבהה דיני קסב, סימן א חלק

אֿה:
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: פתאוםתוכןתוכןתוכןתוכן מתעורר האדם שלפעמים הטעם

חולפת זמן ובמעט – בהתלהבות ומתפלל מעצמו

זו התעוררות ועוברת

        
 

הנ"ל, דלעילא" "אתערותא סוגי שני שבין החילוק
לפני באה היא אם היינו ההתעוררות, בזמן רק אינה
אלא – לאחרי' או דלתתא) (אתערותא האדם עבודת

מהותי. הבדל ביניהן יש

שני רואים שאנו בזה זאת, את להמחיש וניתן
הקב"ה. את לעבוד המתעוררים אדם בבני אופנים

      
      

       
מתעורר האדם כאשר הוא הראשון האופן
שהיא ממש, בה שיש בעבודה דלתתא" ב"אתערותא
בשר"; ויגיעת נפש "יגיעת יגיעה, סוגי שני כוללת
בשר" ו"יגיעת הדעת", "העמקת היינו נפש" "יגיעת

נשבר". "לב – היא

דרושים הקב"ה אל להתקרב כדי הדבר: ביאור
והתקרבות קשר היוצרת חיובית פעולה א) ענינים: שני
ב) בנפשו; יאיר ה' שאור כדי להקב"ה האדם בין
שהן וחומריותו גשמיותו את לבטל – שלילית ופעולה
אל מלהתקרב האדם את ומעכב המונע מבדיל כמסך

יתברך. קדושתו ואל הרוחניות

בשר": ו"יגיעת נפש" "יגיעת של הענינים והן
בנפשו, ה' אור להביא היגיעה היא נפש" "יגיעת

" עצומה, יגיעה לכך ולהתבונןשזקוקים להעמיק
היא בשר" ו"יגיעת רצופה"; גדולה שעה ה' בגדולת
על יחשיך שלא ולהכניעו הגוף את "לבטש היגיעה
כי נשבר", "לב ידי על בא הגוף וביטוש הנפש", אור
חומריותו, ואת האדם גסות את מבטלת הלב שבירת
דנשמתא נהורא בי' סליק דלא "גופא הזהר כמאמר
בו עולה אינו הנשמה שאור (גוף לי'" מבטשין

אותו). מבטשים

    
דלתתא "באתערותא ענין הוא ה' בעבודת זה אופן
מתייגע האדם שכאשר היינו דלעילא", אתערותא
את ולבטש ה' בגדולת דעתו ולהעמיק להתבונן
לכך זוכה הוא הרי – הלב שבירת ידי על חומריותו
ה' שאור דזה בנפשו, מתגלה אלקים" קרבת ש"אור
("אתערותא מלמעלה הגילוי הוא הוא בנפשו מאיר

בעבודתו. האדם מיגיעת כתוצאה הבאה דלעילא")

     
       
      
       
       


הבאה העבודה, בהתעוררות אחר אופן יש אבל
במוחש זאת שרואים כפי כלל, ויגיעה הכנה שום בלי
פתאום מתעוררים שלפעמים אנשים, הרבה אצל
זמן, משך נמשך וכה גדולה, בהתלהבות ומתפללים

זו. התעוררות להם באה מאין יודעים ואינם
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שלאחר – הוא מאלי' הבאה זו התעוררות טבע אך

והולכת. מתבטלת היא קצר זמן

כך על דהטעם ולומר, לטעות אפשר הי' [ולכאורה

של עצמה שכל לפי הוא מועט בזמן מתבטלת זו שהתעוררת

אמת שום בה ואין בעלמא, דמיון אלא אינה זו התעוררות

פ (סוף בתניא המבואר דרך ד"(ועל אדם"ג) יקשר לא אם

לא ה'] [בגדולת ובהתמדה בחוזק מחשבתו ויתקע דעתו

אם כי אמיתית ואהבה יראה בנפשו שואיוליד )."דמיונות

כאן:] רבינו ששולל וזהו

      
   

זמן האדם אצל מתקיימת אינה שההתעוררות אף
אמיתית, היא שההתעוררות יתכן מקום מכל רב,

לעורר משתדל האדם אלדכאשר להתקרב עצמו את
אלא בנפשו יוליד לא הנכונה יגיעה מבלי הקב"ה
"הערה היא זו התעוררות אבל שוא, דמיונות
הרי וא"כ אותו, מעורר שהקב"ה מה היינו מלמעלה",

אמיתית; התעוררות היא

היא מלמעלה זו התעוררות של תכליתה שכל אלא
להתייגע שיתחיל משינתו, האדם את לעורר כדי רק
דלתתא"). ("אתערותא עצמו בכחות יתברך בעבודתו

     
      

 
הללו התעוררות אופני שני שבין הנפקותא ולהבין
רק האדם בלב הנולדת להתעוררות קיום אין למה –
התעוררות שהיא מאחר דלעילא", ה"אתערותא מכח

אמיתית.

       
        
     
      

   
הוא: הענין אך

את לה יש האדם יגיעת פרי שהיא ההתעוררות
האדם יגיעת ידי שעל לפי לעד, להתקיים היכולת
לקבל הראוי מוכן" "כלי נעשה הוא לה' בעבודתו
גופו, חומריות את שביטל מאחר ה' אור את בתוכו
כאשר ולפיכך, יתברך, בגדולתו דעתו העמיק וגם

עבודתו על כשכר אלקים" קרבת "אור בנפשו מתגלה
על הבאה דלעילא" "אתערותא ענין שזוהי – ויגיעתו
ומתגלה מאיר זה אור הרי – דלתתא"] "אתערותא ידי
עם מתאחד האור כלומר, פנימית", "בבחינת אצלו

לאחדים. והיו האדם נפש

         
 

הרי האדם, בנפש נתאחד האלקי שהאור מאחר
והוא עמו, שנתאחד זה אור ידי על משתנה הוא
קרוב להיות יותר, עליונה למדריגה זה ידי על מתעלה

להקב"ה. יותר

עוד להתייגע האדם את מעוררת הזאת התעלות
לאור "כלי" נעשה הוא זה ידי ועל ה', בעבודת יותר
מחיל עולה הוא וכך עמו, המתאחד יותר נעלה אלקי

תמיד. חיל אל

       
       
        

       
ה' בעבודת מתייגע אינו האדם כאשר משא"כ
כתוצאה רק באה שלו וההתעוררות עצמו, בכחות
אלקי אור האיר שהקב"ה היינו מלמעלה", מ"ההערה
זו התפעלות הנה האדם, נתעורר מזה וכתוצאה בנפשו
אור האיר ההתעוררות שבשעת אע"פ כי קיום. לה אין
היתה שלא מאחר מקום, מכל באמת, בנפשו אלקי
מוכן" כ"כלי האדם נעשה לא האדם, מצד יגיעה שום
שום היתה לא ובמילא הזה, האלקי לאור הראוי
משתנה ואינו להאדם, האלקי האור בין התאחדות

הזאת. האלקית התקרבות ידי על מאומה

       
       
       

     
"עת בשעת אלא מאירה שאינה – זו עליונה הארה
חנם בחסד מלמעלה גילויים ישנם שאז למעלה, רצון"
ההתפעלות", הי' כלא "הי' אזי כשמסתלקת תיכף הרי –
רושם שום ממנה נשאר לא ההארה כשמסתלקת כלומר,
סיבת שכל כיון מעולם. במציאות היתה לא וכאילו
מבחוץ הבאה תופעה רק היתה הזאת ההתעוררות
האור כאשר ולפיכך, עליונה, ההארה היינו לאדם,
מאומה עשה לא (שהרי עמדו על האדם נשאר מסתלק
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קמג    

     
שלאחר – הוא מאלי' הבאה זו התעוררות טבע אך

והולכת. מתבטלת היא קצר זמן

כך על דהטעם ולומר, לטעות אפשר הי' [ולכאורה

של עצמה שכל לפי הוא מועט בזמן מתבטלת זו שהתעוררת

אמת שום בה ואין בעלמא, דמיון אלא אינה זו התעוררות

פ (סוף בתניא המבואר דרך ד"(ועל אדם"ג) יקשר לא אם

לא ה'] [בגדולת ובהתמדה בחוזק מחשבתו ויתקע דעתו

אם כי אמיתית ואהבה יראה בנפשו שואיוליד )."דמיונות

כאן:] רבינו ששולל וזהו

      
   

זמן האדם אצל מתקיימת אינה שההתעוררות אף
אמיתית, היא שההתעוררות יתכן מקום מכל רב,

לעורר משתדל האדם אלדכאשר להתקרב עצמו את
אלא בנפשו יוליד לא הנכונה יגיעה מבלי הקב"ה
"הערה היא זו התעוררות אבל שוא, דמיונות
הרי וא"כ אותו, מעורר שהקב"ה מה היינו מלמעלה",

אמיתית; התעוררות היא

היא מלמעלה זו התעוררות של תכליתה שכל אלא
להתייגע שיתחיל משינתו, האדם את לעורר כדי רק
דלתתא"). ("אתערותא עצמו בכחות יתברך בעבודתו

     
      

 
הללו התעוררות אופני שני שבין הנפקותא ולהבין
רק האדם בלב הנולדת להתעוררות קיום אין למה –
התעוררות שהיא מאחר דלעילא", ה"אתערותא מכח

אמיתית.

       
        
     
      

   
הוא: הענין אך

את לה יש האדם יגיעת פרי שהיא ההתעוררות
האדם יגיעת ידי שעל לפי לעד, להתקיים היכולת
לקבל הראוי מוכן" "כלי נעשה הוא לה' בעבודתו
גופו, חומריות את שביטל מאחר ה' אור את בתוכו
כאשר ולפיכך, יתברך, בגדולתו דעתו העמיק וגם

עבודתו על כשכר אלקים" קרבת "אור בנפשו מתגלה
על הבאה דלעילא" "אתערותא ענין שזוהי – ויגיעתו
ומתגלה מאיר זה אור הרי – דלתתא"] "אתערותא ידי
עם מתאחד האור כלומר, פנימית", "בבחינת אצלו

לאחדים. והיו האדם נפש

         
 

הרי האדם, בנפש נתאחד האלקי שהאור מאחר
והוא עמו, שנתאחד זה אור ידי על משתנה הוא
קרוב להיות יותר, עליונה למדריגה זה ידי על מתעלה

להקב"ה. יותר

עוד להתייגע האדם את מעוררת הזאת התעלות
לאור "כלי" נעשה הוא זה ידי ועל ה', בעבודת יותר
מחיל עולה הוא וכך עמו, המתאחד יותר נעלה אלקי

תמיד. חיל אל

       
       
        

       
ה' בעבודת מתייגע אינו האדם כאשר משא"כ
כתוצאה רק באה שלו וההתעוררות עצמו, בכחות
אלקי אור האיר שהקב"ה היינו מלמעלה", מ"ההערה
זו התפעלות הנה האדם, נתעורר מזה וכתוצאה בנפשו
אור האיר ההתעוררות שבשעת אע"פ כי קיום. לה אין
היתה שלא מאחר מקום, מכל באמת, בנפשו אלקי
מוכן" כ"כלי האדם נעשה לא האדם, מצד יגיעה שום
שום היתה לא ובמילא הזה, האלקי לאור הראוי
משתנה ואינו להאדם, האלקי האור בין התאחדות

הזאת. האלקית התקרבות ידי על מאומה

       
       
       

     
"עת בשעת אלא מאירה שאינה – זו עליונה הארה
חנם בחסד מלמעלה גילויים ישנם שאז למעלה, רצון"
ההתפעלות", הי' כלא "הי' אזי כשמסתלקת תיכף הרי –
רושם שום ממנה נשאר לא ההארה כשמסתלקת כלומר,
סיבת שכל כיון מעולם. במציאות היתה לא וכאילו
מבחוץ הבאה תופעה רק היתה הזאת ההתעוררות
האור כאשר ולפיכך, עליונה, ההארה היינו לאדם,
מאומה עשה לא (שהרי עמדו על האדם נשאר מסתלק
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קמד   

וההתעוררות והאהבה בנפשו), יתאחד שהאור
כליל. מתבטלות זו עליונה מהארה שנסתעפו

כדי אלא היתה לא מלמעלה ההתעוררות [ומטרת
בכחות יתברך בעבודתו שיתייגע האדם את לעורר

כנ"ל]. עצמו,

       
     

 

      
      

   
שאם – הנ"ל התעוררות מיני שני בין הזה ההבדל
ההתעוררות אזי דלתתא מאתערותא היא ההתחלה
היא ההתעוררות אם משא"כ לעד", "להתקיים יכולה
קיום" לה "אין אזי עליונה", והארה הערה "בסיבת רק
מזריע "איש רז"ל מאמר של הפנימי התוכן הוא –
זכר". יולדת תחלה מזרעת אשה נקבה, יולדת תחלה

ו"כנסת "הקב"ה" על קאי ו"אשה" "איש"
זה משל על מיוסד השירים שיר דכל (כידוע ישראל"
אשר הכלה), היא ישראל וכנסת החתן הוא דהקב"ה

האלקיה" האור כאשר היינו – ובנ"י הקב"ה בין יחוד"
ישראל בנשמות "מוליד" – ישראל בנפשות מאיר

ויראה. אהבה התעוררות

התעוררות סוגי שני היינו "תולדות", מיני שני ויש
"זכר" – הזה ה"יחוד" מן הנולדים ויראה, אהבה
דעתן "נשים דהנה הוא: ביניהם וההבדל ו"נקבה",
אחד פירוש: חזקה", "דעת לנשים שאין קלות",
וההחלטה. ההכרעה כח הוא הדעת כח של מהענינים
בשאלת המתעמק אדם להיות יכול הדעת כח דבלי
להתיר אם הצדדים בשני ומתבונן למשל, והיתר איסור
שמבין ככל הנה ולכאן, לכאן סברות ומוצא לאסור או
וגם ביניהן להכריע יותר לו קשה לאשורן הסברות יותר
את לשנות חבירו יכול בקל הנה אחד לצד כשמחליט
להכריע יכול הדעת" ב"כח שחונן מי ורק דעתו;
וזהו הצדדים. מן לאחד ובהחלטיות בוודאות ולהחליט
אמרו גיסא שמחד דאע"פ קלות", דעתן שה"נשים הענין
מקום מכל מבאיש", יותר באשה יתירה "בינה רז"ל

ה"נקבה". מן יותר חזק הוא ה"זכר" הדעת כח לענין

כאשר – תחלה" מזריע "איש חז"ל: שאמרו וזהו
בלב אלקית התעוררות "זורע" (ה"איש") הקב"ה
נקבה" "יולדת אז דלעילא", "אתערותא בדרך האדם,

שדעתן ה"נשים כמו קיום, לה אין שההתעוררות –
התעוררות בלבו היתה התפלה שבשעת דאע"פ קלות",
יכול הוא התפלה אחר הרי מקום מכל אמיתית, אהבה
מזרעת "אשה כאשר ורק העולם. לתאוות להתפתות
האדם מיגיעת מתחילה שההתעוררות – תחלה"
כמו קיימא, בת היא אז דלתתא), (אתערותא שלמטה

חזק. דעת לו שיש ה"זכר"

       
       
       
      
      

     
שלפעמים כך על המתאוננים עבודה" "בעלי אותם
שבועות כמה ולאחר טהרה" "רוח בהם נכנסת
שהסיבה לדעת, עליהם לגמרי, פוסקת ההתעוררות
"הערה היתה הזאת שההתעוררות לפי היא לכך
על נתייגעו לא שהם ומאחר בלבד, מלמעלה עליונה"
רצון העת עבר כאשר לפיכך, עצמם, בכח כלום זה
דלעילא, באתערותא הבא האלקי האור ונסתלק למעלה

וטבעם. עמדם על נשארו הם הרי

  
מ שני בין ההבדל אלוביאור עליונות הארות יני

לפני כח נתינת שהיא וזו העבודה אחר שבאה (זו
אצל התעוררות מיני שני רואים אנו הנה – העבודה)
לזכך בשר ויגיעת נפש ביגיעת המתייגע אדם יש אדם.
קרבת של אור לגילוי זוכה הוא זה ובשכר עצמו, את
לפי פנימיות, בבחינת נפשו עם המתאחד אלקים,
זה ובאופן זה, לגילוי מוכן כלי עצמו עשה שהאדם
באמת משתנה והאדם המתקיים דבר הוי ההתעוררות
כלל הכנה בלי פתאום שמתעורר אדם יש אבל לטוב;
האדם ואם העליונה, הערה מצד רק באה והיא מצדו,
אח"כ להתייגע מבלי זו עליונה הערה אחר נמשך
לגמרי, ועוברת חולפת ההתעוררות אזי עצמו, בכחות
בעת אלא מאירה (שאינה העליונה הערה בהסתלק כי
פירוש וזהו ידה. על שנולדה האהבה בטילה רצון)
אשה נקבה יולדת תחלה מזריע "איש רז"ל מאמר

זכר". יולדת תחלה מזריע

  – בשר. ויגיעת נפש יגיעת
דעת. – פנימיות.
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שם מבואר כו' המלך שעשועי שער המלך עמק
בבחי' שהוא בעצמותו המלך שעשועי ובחי' ענין
אנה שיתנענע באדם התנועה כמשל דוקא, ושוב רצוא
או כו', מה דבר באיזה כשמשתעשע השעשועי' בעת ואנה
מבריק שהברק הטוב באבן המתנוצץ אור הבהקת כמשל
חו"ג לבחי' דמיון שהוא כו', דרו"ש תנועה בבחי' לעין
ולהבין ע"ש. כו' ש"ע ש"ע ב"פ וזהו השעשועי' שבעצמו'
שבמל' רו"ש [בחי'] ענין בבאור תחלה להקדי' יש כ"ז
החיים כל מקור בכללו' דקאי רו"ש, והחיות כמ"ש דאצי'
ויש ליש, מאין המהוה מקור הוא שהמל' ידוע דהנה כו'.
מאצי' רק זה שאין ליש מאין דהתהוות זה ענין תוכן להבין
ליצי' מבריאה [דבי"ע] בהשתלשלו' לא אבל בלבד לבריא'
דבריאה ממל' כמו דע"ס ההשתל' בבחי' גם לעשי' ומיצי'
דבריאה דמל' ההשתל' שבחי' כו' ליצירה כתר שנעשה
מיש דיש ההשתלשלו' בבחי' הוא כו' לעשי' ומיצי' ביצי'

וד"ל. כו' ליש מאין בבחי' ולא ועלול עלה הנק'
'בחי ענין יותר בבאור י"ל תחלה הנה זה

ידוע להיות עו"ע, הנק' מיש דיש ההשתלשלו'
מאחר ממש חשוב וכאין כלא המשפיע לגבי מקבל שכל
הוא המשפיע ונמצא שבמשפיע, האחרונה מבחי' שמקבל
והנשפע כו', המקור בחי' שהוא והדבר היש אמיתי' עיקר
וכאין דכלא בעלמא חצוני' הארה רק הוא ממנו והנמשך
מן העלול שהנפעל ונפעל, פועל בכל הוא וכך חשוב,
לגבי הנולד וכן הפועל[ו] כח לגבי כלא הוא הפועל
חשיב כלא שהעלול ועלול עלה הנק' וזהו כו', המוליד
עילתו לגבי העלול ערך בטול בחי' מלבד וגם עילתו. לגבי
דהיינו חשיב, כלא הוא ומהותו באיכותו גם הנה בכמותו,
בבחי' שהוא שלו העילה לגבי גשמיו' בבחי' הוא שהעלול
מהגשמי' בערך נבדל הדקות בתכלית והרוחניו' הדקות
העילה של מכחו ונמשך ונולד נפעל שהעלול וגם העלול,
דקות בערך גשמי הוא ונולד הנפעל העלול מ"מ והשפעתו
[א]ו העשב צמיחת בענין דוגמא ע"ד כמו המשפיע.
מתיקות ערך לדמות שאין הרוחני הצומח מכח התפוח

לגבי ותפוח שבעשב זוומרירות חמיצות או מתיקות בחי'
הצומח כח שהוא במשפיע ומקורה בשרשה שהוא כמו
ועשב שבתפוח מתיקות או חמיצו' בחי' שבודאי הרוחני,
דתפוח וחמיצו' המתיקות רוחני' לגבי כלא הוא גשמי
דק רוחני מהות הוא ששם הרוחני הצומח בכח זה ועשב
כו' גשמי מהות נעשה הרי הצומח מכח וכשנגדל ביותר
עצם לגבי העשב גדלות כח חשוב וכאין שכלא מה (מלבד
על לו' א"א אעפ"כ הנה אך כו'). הוא רב כי הצומח כח
ממש, אין בחי' בשם שנק' עילה הנק' המשפיע מהות בחי'
העלול לגבי והרוחניו' הדקות ערך בתכלי' שהוא גם
מה ודבר מציאו' בבחי' הוא גם נתפס מ"מ ממנו המקבל
גשמיו' לגבי מאד ורוחני דק מהות בחי' שהוא אלא עכ"פ
אמיתי' הנק' הוא הלא ואדרבה כנ"ל, הימנו הנפעל העלול
יש בבחי' שאינו רק כנ"ל למקבל מקור שנק' והיש הדבר
מה דבר מהות בחי' הוא אבל רוחני, הוא אלא בהגשמה
משפיע בחי' שכל דגם ונמצא ויש. מציאות בבחי' עכ"פ
המקבל של ויש ההגשמה בחי' לגבי רוחני אין בחי' נק'
ובאיכות [ב]כמות בערך הימנו שמובדל מפני העלול
בחי' הוא גם אלא ממש אי"ן בבחי' נק' לא מ"מ וכנ"ל,
העלול המקבל של יש לגבי רוחני יש שהוא רק יחשב יש
ועשב התפוח של היש ממשו' וכמו כו', גשמי יש שהוא
העשב של רוחניו' לגבי וחמיצו' [ד]מתיקו' הגשמה בטעם
רוחני כח בחי' הרי שם שגם הצומח בכח במקורו והתפוח
רוחני וחמיצו' במתיקו' דתפוח ליש ומצמיח המגדל זה
כח מהות שהוא אלא מה ודבר יש בבחי' הוא גם עכ"פ
אין בחי' שנק' לא אבל ודק רוחני מהות בבחי' הצומח
ועשב דתפוח היש הגשמת לגבי רוחני אין שנק' רק ממש
ומקבל משפיע בחי' שבכל מכ"ז מובן ונמצא וד"ל. כו'
אין מבחי' ולא דוקא מיש יש בבחי' בא ה"ז עו"ע שנק'
שיקרא ממש אין בשם נק' המשפיע שאין דהיינו ליש,
יש שהוא אלא יש בחי' הוא גם אלא ליש, מאין בשם
ה"ז וא"כ העלול, שהוא גשמי יש ממנו ומתהוה רוחני

וד"ל. כו' ליש מאין ולא ליש מיש בבחי'
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שם מבואר כו' המלך שעשועי שער המלך עמק
בבחי' שהוא בעצמותו המלך שעשועי ובחי' ענין
אנה שיתנענע באדם התנועה כמשל דוקא, ושוב רצוא
או כו', מה דבר באיזה כשמשתעשע השעשועי' בעת ואנה
מבריק שהברק הטוב באבן המתנוצץ אור הבהקת כמשל
חו"ג לבחי' דמיון שהוא כו', דרו"ש תנועה בבחי' לעין
ולהבין ע"ש. כו' ש"ע ש"ע ב"פ וזהו השעשועי' שבעצמו'
שבמל' רו"ש [בחי'] ענין בבאור תחלה להקדי' יש כ"ז
החיים כל מקור בכללו' דקאי רו"ש, והחיות כמ"ש דאצי'
ויש ליש, מאין המהוה מקור הוא שהמל' ידוע דהנה כו'.
מאצי' רק זה שאין ליש מאין דהתהוות זה ענין תוכן להבין
ליצי' מבריאה [דבי"ע] בהשתלשלו' לא אבל בלבד לבריא'
דבריאה ממל' כמו דע"ס ההשתל' בבחי' גם לעשי' ומיצי'
דבריאה דמל' ההשתל' שבחי' כו' ליצירה כתר שנעשה
מיש דיש ההשתלשלו' בבחי' הוא כו' לעשי' ומיצי' ביצי'

וד"ל. כו' ליש מאין בבחי' ולא ועלול עלה הנק'
'בחי ענין יותר בבאור י"ל תחלה הנה זה

ידוע להיות עו"ע, הנק' מיש דיש ההשתלשלו'
מאחר ממש חשוב וכאין כלא המשפיע לגבי מקבל שכל
הוא המשפיע ונמצא שבמשפיע, האחרונה מבחי' שמקבל
והנשפע כו', המקור בחי' שהוא והדבר היש אמיתי' עיקר
וכאין דכלא בעלמא חצוני' הארה רק הוא ממנו והנמשך
מן העלול שהנפעל ונפעל, פועל בכל הוא וכך חשוב,
לגבי הנולד וכן הפועל[ו] כח לגבי כלא הוא הפועל
חשיב כלא שהעלול ועלול עלה הנק' וזהו כו', המוליד
עילתו לגבי העלול ערך בטול בחי' מלבד וגם עילתו. לגבי
דהיינו חשיב, כלא הוא ומהותו באיכותו גם הנה בכמותו,
בבחי' שהוא שלו העילה לגבי גשמיו' בבחי' הוא שהעלול
מהגשמי' בערך נבדל הדקות בתכלית והרוחניו' הדקות
העילה של מכחו ונמשך ונולד נפעל שהעלול וגם העלול,
דקות בערך גשמי הוא ונולד הנפעל העלול מ"מ והשפעתו
[א]ו העשב צמיחת בענין דוגמא ע"ד כמו המשפיע.
מתיקות ערך לדמות שאין הרוחני הצומח מכח התפוח

לגבי ותפוח שבעשב זוומרירות חמיצות או מתיקות בחי'
הצומח כח שהוא במשפיע ומקורה בשרשה שהוא כמו
ועשב שבתפוח מתיקות או חמיצו' בחי' שבודאי הרוחני,
דתפוח וחמיצו' המתיקות רוחני' לגבי כלא הוא גשמי
דק רוחני מהות הוא ששם הרוחני הצומח בכח זה ועשב
כו' גשמי מהות נעשה הרי הצומח מכח וכשנגדל ביותר
עצם לגבי העשב גדלות כח חשוב וכאין שכלא מה (מלבד
על לו' א"א אעפ"כ הנה אך כו'). הוא רב כי הצומח כח
ממש, אין בחי' בשם שנק' עילה הנק' המשפיע מהות בחי'
העלול לגבי והרוחניו' הדקות ערך בתכלי' שהוא גם
מה ודבר מציאו' בבחי' הוא גם נתפס מ"מ ממנו המקבל
גשמיו' לגבי מאד ורוחני דק מהות בחי' שהוא אלא עכ"פ
אמיתי' הנק' הוא הלא ואדרבה כנ"ל, הימנו הנפעל העלול
יש בבחי' שאינו רק כנ"ל למקבל מקור שנק' והיש הדבר
מה דבר מהות בחי' הוא אבל רוחני, הוא אלא בהגשמה
משפיע בחי' שכל דגם ונמצא ויש. מציאות בבחי' עכ"פ
המקבל של ויש ההגשמה בחי' לגבי רוחני אין בחי' נק'
ובאיכות [ב]כמות בערך הימנו שמובדל מפני העלול
בחי' הוא גם אלא ממש אי"ן בבחי' נק' לא מ"מ וכנ"ל,
העלול המקבל של יש לגבי רוחני יש שהוא רק יחשב יש
ועשב התפוח של היש ממשו' וכמו כו', גשמי יש שהוא
העשב של רוחניו' לגבי וחמיצו' [ד]מתיקו' הגשמה בטעם
רוחני כח בחי' הרי שם שגם הצומח בכח במקורו והתפוח
רוחני וחמיצו' במתיקו' דתפוח ליש ומצמיח המגדל זה
כח מהות שהוא אלא מה ודבר יש בבחי' הוא גם עכ"פ
אין בחי' שנק' לא אבל ודק רוחני מהות בבחי' הצומח
ועשב דתפוח היש הגשמת לגבי רוחני אין שנק' רק ממש
ומקבל משפיע בחי' שבכל מכ"ז מובן ונמצא וד"ל. כו'
אין מבחי' ולא דוקא מיש יש בבחי' בא ה"ז עו"ע שנק'
שיקרא ממש אין בשם נק' המשפיע שאין דהיינו ליש,
יש שהוא אלא יש בחי' הוא גם אלא ליש, מאין בשם
ה"ז וא"כ העלול, שהוא גשמי יש ממנו ומתהוה רוחני

וד"ל. כו' ליש מאין ולא ליש מיש בבחי'
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א"קלג) התהוות דהיינו יותר למעלה ג"כ יובן כמ"כ
ית' שמו אותיות מבחי' ג"כ הוא ב"ה מהא"ס
במ"א וכמבואר מאין, יש בריאה א"ק נק' ולכן בלבד
תתאה שבת שיש כו' תשמרו שבתותי את ע"פ באריכות
נכלל שהבריאה בי"ע עליי' תתאה שבת עילאה ושבת
עילאה ושבת כו' באלקות הנברא עליית דהיינו באצי'

שג עד ולמעלה מאצי' דבריאההעליות אדם שנק' א"ק ם
א"ק גם ב"ה המאציל דלגבי העליון במאציל ונכלל עולה
עליי' (עד"מ למעלה עלי' לו יש ובשבת מאין יש בריאה נק'
אשר מלאכתו מכל שבת בו כי וזהו כו') באצי' הבריאה
ברא הלשון מובן אינו דלכאורה לעשות אלקים ברא
אדם שנק' דאצי' אדם היינו לעשות כי הענין אלא לעשות,
כו' מדה"ד החסד מדת כלים בחי' הוא שאצי' לפי' דעשיי'
כו' פרסאו' רבבות אלפים (רל"ו וגבול מדה בבחי' שהם
בהם ויש שבאגה"ק) כו' וחיוהי דאיהו המאמר ריש כמ"ש
לכן כו' חו"ג והתכללות בפ"ע וגבורה בפ"ע חסד התחלקות
עדיין התחלקות בבחי' שאינו העקודים ועולם עשיה. נק'
שהוא וא"ק דיצירה אדם נק' א' בכלי עקודים הי"ס כל אלא
אלא ממש י"ס הם עקודים כי מעקודים גם למעלה
אעפ"כ אלא מזה למעלה הוא א"ק אבל א' בכלי שעקודים
בחי' ממנו מתהוה סוף כל וסוף לי"ס מקור שהוא הואיל
(דלאו ב"ה א"ס המאציל שלגבי דבריאה, אדם נק' לכן אצי'
מאין, יש בריאה נק' הוא גם כלל) איהו מדות אינון מכל
שיהי' כדי א"ק בחי' את שברא לעשות אלקים ברא וזהו
ב"ה א"ס לגבי עשייה הנק' דאצי' אדם להתהוות מקור
כי וזהו כנ"ל א"ק מבחי' גם ועליי' השביתה הוא ובשבת
עילאה שבת בחי' והוא כו' ברא אשר מלאכתו מכל שבת בו
מאין, יש בריאה נק' א"ק שגם מזה לנו יצא ועכ"פ כנ"ל,
בורא מאמר ע"פ והענין כנ"ל אותיות מבחי' והתהוותו
הנק' חכמה בחי' היינו קדושים פי' שמך, ישתבח קדושים
בחי' הרבה יש כי רבים לשון וקדושים בזוהר, כידוע קדש
חכמה דעקודים חכמה דאצי' חכמה המעלות רום עד חכמה
סלה יהללוך יום בכל וקדושים וזהו כו' למעלה ועוד דא"ק
מאין יש בריא' הם הנ"ל קדושים בחי' וכל קץ, לאין עליות
שמך ישתבח והיינו קדושים בורא וזהו ב"ה א"ס לגבי
וזהו ב"ה הגדול שמו אותיות מבחי' הוא שהתהוותם
ית' מהו"ע אבל כו' הגדול שמו עד עדי ומפואר משובח
שם בחי' ענין להקדים יש זה ולהבין לבדו. ונשגב מרומם
ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד דר"א ובפרקי בכתוב הנז'
האורות המחברים הם השמות הנה כי שמו, ענין מהו לבד,
מפנה הוא ידו ועל שבו האדם שם עד"מ הכלים, עם

השם שע"י אלא לו, צריך אינו בפ"ע כשהוא אבל לקוראיו
שמתגלה כלומר בשמו, לקוראו שנפנה אותו ממשיכים
מילוי ס"ג ע"ב השמות ענין למעלה כמ"כ ידו על לזולתו
שהם האורות המחברים שהם ענינם כו' ההין מילוי יודין
מעין האור כי הפשיטות בתכלית הפשוט ב"ה מא"ס הגילוי
מהות היא שהכלי בהכלי להתלבש ושיומשך כנ"ל המאור
נמשך השם אותו שע"י השם ע"י הוא כו' בינה או חכמה
החכמה אור נמשך ע"ב שם (ע"י בהכלי ומתלבש האור
לגבי האדם שם כמשל הפשוט האור לגבי השם ונמצא
פונה ידו שעל רק כלל עצמותו בערך שאינו האדם עצמות
בחי' הם השמות הנה כי הוא הענין וביאור כו'), לקוראו
הוא המח' אותיות גוף התהוות באדם עד"מ והנה אותיות,
שהם רק כלל השכל מהות מערך אינן ומ"מ מהשכל
עצמו השכל דהנה נתפס, הוא ידם שעל להשכל לבושים
המדות התפעלות נמשך וממנו ההשכלה, מהות הוא
המדות (ונמצא הוא טוב כי שהשכיל מה ולחמוד להתאוות
ערך להן ויש ובקירוב עו"ע בבחי' השכל ממהות מקבלים
רק כלל, שכל ממהות אינן האותיות אבל להשכל). ושייכות
ומתגלה נתפס הוא ידם ועל שבהם להשכל לבושים שהן
כשתופס בפ"ע האדם אפי' שהרי הפנימיים לבושים ונק'
ההשכלה להשיג כלל וא"א כו' האותיות ע"י הוא ההשכלה
מהשכל מקבלים אין המדות (ואפי' האותיות אמצעות בלי
השכל מהות בערך אינן בעצמן הן ומ"מ האותיות), ע"י רק
מזה ויותר אחרים, ולובש אלו פושט יחליפם כלבוש ולכן
ר"י השכלת הנה תוספת דיבור עד"מ הכתב באותיות ניכר
הדיבור גוף והנה אלו באותיות מבוארת התוספת בעל
כלל ערך להן ואין גשמיים אותיות הן ובדפוס שבכתב
בגנזי עמו שמיוחדת ז"ל התוס' בעל ר"י השכלת למהות
יכולים ידם שעל לבושים הן אלו שאותיות רק מרומים,
בערך אינן עצמן שהאותיות אע"פ ההשכלה להשיג
ב"ה, הגדול שמו ענין למעלה קצת יובן ועד"ז ההשכלה,
א"ס שהאור א"ס באור שהי' הצמצום ענין ידוע דהנה
מהאור, נשאר רשימו רק פנוי מקום ונעשה לצדדי' נסתלק
המלך עמק בס' רק הרשימו, מענין כלום נזכר לא ובע"ח
פנים שערים רל"א אותיות בחי' הוא הרשימו שענין מבואר
שבהן ענינן הן שהאותיות הנ"ל ע"פ יובן והענין כו'. ואחור
וכלל כלל ערוך אינן בעצמן הן ומ"מ האור מתגלה ידן ועל
אלו אותיות שע"י ית' הגדול שמו בחי' וזהו האור למהות
לקוראו פונה השם שע"י כנ"ל ית' אורו ומתגלה נמשך הוא
הגילוי הי' אם העולמות שיתהוו באפשרי הי' לא אמנם כו',
שהאור דהיינו פנוי ומקום צמצום הי' לכן ממש הא"ס אור
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עצמן מצד האותיות הנה כי בהעלם. שהוא והיינו נסתלק
האו מתגלה ידן שעל רק כנ"ל האור בערך אבלאינן ר

יתגלו לבד האותיות רק כלל האור יתגלה שלא הי' הצמצום
(רק כלל האור מהות בערך אינן כי רשימו שנק' וזהו
ואותן כו'). בהרשימו ומתלבש מהאור קו נתגלה שאח"כ
אחרונה יוד ומבחי' כו') ס"ג (ע"ב שמות הנק' הן האותיות
בקע ולא בקע בזהר וכמ"ש התהו עולם נתהוה ס"ג שבש'
מאין יש בריאה א"ק נק' ולכן המלך, בעמק כמש"ש כו'
שאינן כנ"ל האותיות שהם הרשימו מבחי' התהוותו שהרי

וזהו ב"ה. מהו"ע לגבי ומכ"ש האור לגבי וכלל כלל ערוך
רום עד הקדושים בחי' שכל שמך ישתבח קדושים בורא
ועוד דא"ק חכמ' דעקודים חכמ' דאצי' חכמ' המעלות
שאינו ב"ה א"ס לגבי מאין יש בריאה רק הם כו' למעלה
שהם הרשימו מבחי' שנמשכו רק כלל חכמה מערך
א"ק עליי' ענין (ולפ"ז כו' שמך ישתבח וזהו האותיות
וכמשל האותיות מעצם שלמעלה האור בבחי' היינו בשבת
אחר עילוי בזה ויש האותיות ע"י מההשכלה קצת גילוי
וכנודע): כו' א"ס בחי' שהאור כיון ותכלית קץ לאין עילוי
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Âכי זהב, בגדי מד' גבוהי' לבן בגדי ד' הלא צ"ל
מאבא, הם [לבן] ובגדי מבינה שרשם זהב בגדי
ויו"ט שבת ע"ד כנודע אבא, אור מעלות גבהה אשר
מוחין שהוא ויו"ט קדש, נק' דאבא מוחין שהוא ששבת
בגדי לו יש הדיוט כהן מדוע וא"כ קדש, מקרא נק' דאימא
על כה"ג שמוסיף מה רק שזהו זהב בגדי ולא דוקא לבן
אימא יסוד כי הענין אך הנ"ל. במשנה כמ"ש הדיוט כהן
הגבוה כל כי ארוך, אבא יסוד אבל דז"א, בחזה מסתיים
לגבי הראי' וכמו יותר, למטה א"ע להשפיל יכול יותר
רוחנים, שהם ודבור קול רק תופס שהשמיעה השמיעה,
היא שהשמיעה לפי והיינו גשמי דבר לתפוס נמשך והראי'
הם שחכמי' חכ' שהיא לראי' שמיעה דומה ואינו מבינה,
ע"ד יותר למטה ומתפשט נמשך הראי' וע"כ העדה, עיני

שהוא כה"ג וע"כ בתבונה, שמי' כונן ארץ יסד בחכמה
זהב בגדי לו יש ע"כ אימא יסוד מאיר ששם בחסד
חסד או בנה"י למטה שהוא הדיוט כהן אבל שמבינה,
נמשך החכמה אור אכן הבינה, אור מגיע אינו שם דבריאה

לבן. בגדי לו יש ולכן שם, גם
ÔÈÈ„ÚÂבבגדי יש ע"א דרך"ט פקודי בזהר מ"ש לפי צ"ל

ומבחי' המאירה אספקלריא מבחי' דאהרן קדש
נגד שהם לבן בגדי דד' ומשמע מאירה, שאינה אספקלריא
כנגד שהם זהב בגדי וד' אסה"מ, הם הוי' דש' אותיות ד'
הד' איך וא"כ אסשא"מ, בחי' הם אד' דש' אותיות ד'
שמוסיף בגדי' והד' אסה"מ. מבחי' הם הדיוט דכהן בגדי'
אסשא"מ, מבחי' יהיו המעלה ליתרון שזהו הכה"ג עליו

שמ מעלתן אסשא"מ.ומהו דרך לראות הכה"ג וסיף
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ÈÂשאינם בזה יכשלו שבלב בעבודה מהמתחילים
יאיר שמיד ורוצים העבודה ענין ויודעים מכירים
וכאשר אמיתית, אהבה בהתפעלות ויתפעלו בנפשם האור
ההתבוננות בתחלת נתקררו שאדרבא בנפשם מרגישים
פאלין (זיי בקרבם לבם נופל בסמוך) יתבאר הדבר (וסיבת
לעסוק להן למה לעצמן ואומרים אראפ) זיך ביי
ומתיאשים דמיונם לפי לזה מסוגלים שאינם בהתבוננות
הוא והטוב פשוט ע"פ להתפלל יותר להם וטוב מזה,

נופלים הרוב וע"פ המלות, פי' בכוונת אח"כ שמתפללים
מתערובות הרבה בזה ויש גדול טעות זה ובאמת מזה, גם
האמיתית מהעבודה ח"ו להדיח שמתאמץ היצר תחבולות
אהבה התעוררות לידי לבוא שלא תחבולות מיני בכל
ובשום שלו. החומריות לזכך ושלא קירוב בבחי' להיות
(דבאמת לעבודה באמת מסוגל שאינו כן הדבר אין אופן
לברר למטה ירדו הנשמות כל כי כלל, במציאות זה אין
דיוצרו בהם, אחד ולו יוצרו ימים וכמ"ש הנה"ב את ולזכך
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קמז    

עצמן מצד האותיות הנה כי בהעלם. שהוא והיינו נסתלק
האו מתגלה ידן שעל רק כנ"ל האור בערך אבלאינן ר

יתגלו לבד האותיות רק כלל האור יתגלה שלא הי' הצמצום
(רק כלל האור מהות בערך אינן כי רשימו שנק' וזהו
ואותן כו'). בהרשימו ומתלבש מהאור קו נתגלה שאח"כ
אחרונה יוד ומבחי' כו') ס"ג (ע"ב שמות הנק' הן האותיות
בקע ולא בקע בזהר וכמ"ש התהו עולם נתהוה ס"ג שבש'
מאין יש בריאה א"ק נק' ולכן המלך, בעמק כמש"ש כו'
שאינן כנ"ל האותיות שהם הרשימו מבחי' התהוותו שהרי

וזהו ב"ה. מהו"ע לגבי ומכ"ש האור לגבי וכלל כלל ערוך
רום עד הקדושים בחי' שכל שמך ישתבח קדושים בורא
ועוד דא"ק חכמ' דעקודים חכמ' דאצי' חכמ' המעלות
שאינו ב"ה א"ס לגבי מאין יש בריאה רק הם כו' למעלה
שהם הרשימו מבחי' שנמשכו רק כלל חכמה מערך
א"ק עליי' ענין (ולפ"ז כו' שמך ישתבח וזהו האותיות
וכמשל האותיות מעצם שלמעלה האור בבחי' היינו בשבת
אחר עילוי בזה ויש האותיות ע"י מההשכלה קצת גילוי
וכנודע): כו' א"ס בחי' שהאור כיון ותכלית קץ לאין עילוי
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Âכי זהב, בגדי מד' גבוהי' לבן בגדי ד' הלא צ"ל
מאבא, הם [לבן] ובגדי מבינה שרשם זהב בגדי
ויו"ט שבת ע"ד כנודע אבא, אור מעלות גבהה אשר
מוחין שהוא ויו"ט קדש, נק' דאבא מוחין שהוא ששבת
בגדי לו יש הדיוט כהן מדוע וא"כ קדש, מקרא נק' דאימא
על כה"ג שמוסיף מה רק שזהו זהב בגדי ולא דוקא לבן
אימא יסוד כי הענין אך הנ"ל. במשנה כמ"ש הדיוט כהן
הגבוה כל כי ארוך, אבא יסוד אבל דז"א, בחזה מסתיים
לגבי הראי' וכמו יותר, למטה א"ע להשפיל יכול יותר
רוחנים, שהם ודבור קול רק תופס שהשמיעה השמיעה,
היא שהשמיעה לפי והיינו גשמי דבר לתפוס נמשך והראי'
הם שחכמי' חכ' שהיא לראי' שמיעה דומה ואינו מבינה,
ע"ד יותר למטה ומתפשט נמשך הראי' וע"כ העדה, עיני

שהוא כה"ג וע"כ בתבונה, שמי' כונן ארץ יסד בחכמה
זהב בגדי לו יש ע"כ אימא יסוד מאיר ששם בחסד
חסד או בנה"י למטה שהוא הדיוט כהן אבל שמבינה,
נמשך החכמה אור אכן הבינה, אור מגיע אינו שם דבריאה

לבן. בגדי לו יש ולכן שם, גם
ÔÈÈ„ÚÂבבגדי יש ע"א דרך"ט פקודי בזהר מ"ש לפי צ"ל

ומבחי' המאירה אספקלריא מבחי' דאהרן קדש
נגד שהם לבן בגדי דד' ומשמע מאירה, שאינה אספקלריא
כנגד שהם זהב בגדי וד' אסה"מ, הם הוי' דש' אותיות ד'
הד' איך וא"כ אסשא"מ, בחי' הם אד' דש' אותיות ד'
שמוסיף בגדי' והד' אסה"מ. מבחי' הם הדיוט דכהן בגדי'
אסשא"מ, מבחי' יהיו המעלה ליתרון שזהו הכה"ג עליו

שמ מעלתן אסשא"מ.ומהו דרך לראות הכה"ג וסיף
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ÈÂשאינם בזה יכשלו שבלב בעבודה מהמתחילים
יאיר שמיד ורוצים העבודה ענין ויודעים מכירים
וכאשר אמיתית, אהבה בהתפעלות ויתפעלו בנפשם האור
ההתבוננות בתחלת נתקררו שאדרבא בנפשם מרגישים
פאלין (זיי בקרבם לבם נופל בסמוך) יתבאר הדבר (וסיבת
לעסוק להן למה לעצמן ואומרים אראפ) זיך ביי
ומתיאשים דמיונם לפי לזה מסוגלים שאינם בהתבוננות
הוא והטוב פשוט ע"פ להתפלל יותר להם וטוב מזה,

נופלים הרוב וע"פ המלות, פי' בכוונת אח"כ שמתפללים
מתערובות הרבה בזה ויש גדול טעות זה ובאמת מזה, גם
האמיתית מהעבודה ח"ו להדיח שמתאמץ היצר תחבולות
אהבה התעוררות לידי לבוא שלא תחבולות מיני בכל
ובשום שלו. החומריות לזכך ושלא קירוב בבחי' להיות
(דבאמת לעבודה באמת מסוגל שאינו כן הדבר אין אופן
לברר למטה ירדו הנשמות כל כי כלל, במציאות זה אין
דיוצרו בהם, אחד ולו יוצרו ימים וכמ"ש הנה"ב את ולזכך
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קמח   

בכדי הגוף עם הנפש קישור והו"ע בחרט ויצר מל' הוא
כפי ושנים ימים לו ניתנו וע"ז אחד, בבחי' הכל לעשות
ברורים לברר צריך הי' לא ואם לברר, שצריך הבירורים
כו' בהם שנותינו ימי וכמ"ש כו' למטה בא הי' לא לחלקו
לברר עבודתו לעבוד הכח לו ניתן הלא וממילא וכנודע,
רק לאלקות) האהבה כח בה יש שהנשמה ודאי וזאת כו'

להבין טובה בהתבוננות אומץ ולהוסיף להתגבר שצריך
בזה נפשו יגיעת ועל הזמן על יחוש ולא הענין את ולהשיג
וספק ספק ובלתי הענין. אצלו שיונח טובה בהעמקה
שקידת וע"י אהבה התעוררות לידי יבוא אשר ספיקא,
ותהי' העבודה דבר עצם לזמן מזמן בנקל לו יהי' העבודה

יותר). אמיתית

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


         

  

אבינו אברה הלב. פנימיות  לקורת הפנימי הלב. חיצוניות  לקרבנות החיצו מזבחות, ב
בחסד אבל לכל. חסד המשפיע דאצילות מחסד נעלה היה וחסדו החסד, למדת מרכבה היה

שבחסד גבורה עי ,ובי נעשי הרעי ,דאברה

ולהוי'p‰Â‰ב) הּנראה להוי' אברהם ׁשּבנה הּמזּבחֹות ׁשני ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּדׁשני העבֹודה ענין הם ּדלעּלא, הוי' ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָסתם
אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּכמֹו האדם, ׁשּבלב ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹלבבֹות
ׁשני ּוכנגד הּלב, ּופנימּיּות הּלב חיצֹונּיּות ׁשהם ,"לבב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבכל
מזּבח מזּבחֹות, ׁשני הּמקּדׁש ּבבית היּו ּדאברהם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּמזּבחֹות
הּקרּבנֹות, מקריבין ׁשעליו הּנחׁשת מזּבח ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהחיצֹון
הּקטרת, מקטירין ועליו הּזהב מזּבח ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּומזּבח
וזהּו הּלב, ּופנימּיּות הּלב ּדחיצֹונּיּות עבֹודֹות מיני ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַׁשהם
הּספירֹות ׁשּבענין ּדרֹום, הּוא ּדנגּבה הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו"ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
עליֹונה, אהבה היא הּמּדֹות ּובענין החסד מּדת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָהּוא
ּתמיד ׁשהיה החסד למּדת מרּכבה היה אבינּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּדאברהם
צּוגעּבּונדען ּגעווען ּתמיד איז ער לאלקּות, ּבאהבה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמקּׁשר
ליּבׁשאפט ּגרֹויסע א מיט החסד מּדת ּדּור אלקּות ,זצּו ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַֹ

וענין ּדבר ּבכל הּנה ּפרטית, ּבהׁשּגחה ּבהוי' מאמין ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָולהיֹותֹו
נׁשּתּמׁש לידֹו יתּברׁשּבא אלקּותֹו לפרסם ּגבּה לצר ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

החליף זאת ּבעבֹודתֹו אׁשר עד לּכל, מחסּדֹו והׁשּפיע ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעֹולם
וכדאיתא ּדאצילּות, החסד מּדת הּובאחאת הּבהיר, ּבספר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

רּבֹונֹו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני החסד מּדת "אמרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּפרּדס,
אני הצרכּתי לא ּבארץ אברהם היֹות מימי עֹולם, ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשל
ּבמקֹומי", ּומׁשּמׁש עֹומד אברהם ׁשהרי מלאכּתי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלעׂשֹות
ּדאצילּות, החסד מּדת החליף ּבעבֹודתֹו ּדאברהם ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהינּו
מּדת על ּדאברהם החסד מּדת ּגדלה הּזה הענין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּובעמק
היא החסד מּדת ענין ּכללּות ּדהּנה ּדאצילּות, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהחסד
טֹוב ׁשהּוא מי ּבין הפרׁש ׁשּום ּבלא לּכל הּטֹוב ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹהׁשּפעת
אֹו טֹוב לא ׁשהּוא ּובין לֹו הּדרּוׁש את לֹו להׁשּפיע ְְְִֵֶֶַַַָָֹוראּוי

צריכים החסד מּצד ּכי לֹו, להׁשּפיע ראּוי ואינֹו רע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָּגם
ּכלל ּביניהם הבּדל ׁשּום ּבלי לּטֹובים ּכמֹו לרעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהׁשּפיע
ׁשהיא ּדאצילּות, החסד מּדת וזֹוהי מרּבה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻּובהׁשּפעה
ּבאמת אׁשר רֹואים, להּבלּתי ּגם מפלג ּברּבּוי הּטֹוב ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהׁשּפעת
ׁשהּוא זאת לבד הּנה ראּוי, ׁשאינֹו למי טּוב ּברב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹההׁשּפעה
מה ּדזה להאבידֹו", לׂשֹונאֹו "ּומׁשּלם ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָלרעתֹו,

הּוא הּזה ּבעֹולם להרׁשעים טּוב רב ּבׁשבילּׁשּנֹותנים ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹ
עצם הּנה זאת לבד הּנה הּבא, ּדעֹולם הּׂשכר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהאבידם
ּבׁשרירּות ׁשהֹולכים הּלב, זחּות אצלם עֹוׂשה הּטֹוב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהׁשּפעת
ּוכמאמר מצוֹות, ועל ׁשמים מלכּות על ּבפריקת ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹֹלּבם
החסד מּדת אבל להם". ׁשהרּבית וזהב ּכסף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ"ּבׁשביל
ּבעֹולם היא ּדאצילּות החסד ּדמּדת זאת לבד הּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּדאברהם,
הּמאציל ואֹור ּכתיב, רע" יגר ו"לא טֹוב ּדכּלֹו ְְְְְְֲֲִִִַַָָֹֻֻהאצילּות
ּכלל ּומעּכב מֹונע ׁשּום ואין ּבגּלּוי מאיר הּוא ּברּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָהעליֹון
ּדאברהם החסד מּדת ּכן ּׁשאין מה מנּגד, איזה ׁשּכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומּכל
ּבגּלּוי, מאיר אינֹו ּדהאלקּות הּתחּתֹון, העׂשּיה ּבעֹולם ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָֹהיה
אלקּות, על וההסּתרים ההעלמֹות רּבּו ּכמֹו רּבּו אּדרּבא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאּלא

ּגׁשמּי ּתאוֹות אחרי נמׁש להיֹות ּומּדיח מסית הרע ֹותוהּיצר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׂשכלּה ּכל הּנה ׂשכל ּבּה ׁשּיׁש הּטבעית נפׁש וגם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוחמרּיֹות,
ועם אלילים, מעֹובדי מסּבב והיה החמרּיים, ּבהענינים ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵַָָָָָָֻהּוא
והיה יתּבר אלקּותֹו ּופרסם אחד אל ּבאמּונת חזק היה ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹזה
הרי זאת לבד הּנה החסד, מּדת ׁשהחליף ּבעצם וחסדן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹטֹוב
ּכמֹו לּטֹובים ּכמֹו לרעים וטֹוב חסד ׁשהׁשּפיע ּבלבד זה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלא
חסּדֹו מּדת ּבהׁשּפעת אׁשר זאת עֹוד אּלא ּדאצילּות, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחסד
ׁשּלֹו ׁשהחסד והינּו טֹובים, נעׂשים ׁשהרׁשעים ּגרם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָוטּובֹו
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גדולה.ז. באהבה החסד מדת ידי על לאלקות מקושר תמיד היה שכתוב.ח.הוא וכפי

   

וכדאיתא ׁשּבחסד, הּגבּורה ידי על והּוא אמּתי, חסד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיה
רּבה ד)ּבמדרׁש ּפסקא מט ּפרׁשה היה(ּבראׁשית "אברהם : ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָ

וׁשֹותים אֹוכלים מּׁשהיּו הּׁשבים, ואת העֹוברים את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמקּבל
ּברּו אמרּו להם אמר ּנאמר, מה לֹו אמרּו ּברכּו, להם ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹאמר
אכל הוה ,ּוברי עליו מקּבל אם מּׁשלֹו. ׁשאכלנּו עֹולם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאל
ליּה אמר הוה ,ּוברי עליּה מקּבל הוה לא ואי ואזל. ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָוׁשתי
חד ליּה אמר הוה עלי, ל אית מה ואמר ,ּדעל מה ְֲֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָהב

מּתנֹותקסיט ּדבר. מּכל אֹו מּתכֹות אֹו חרס ׁשל ּכלי ,הערּו (ּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפּולרין(יין)ּדחמרּכהּנה) ּכהּנה)ּבעׂשרה מּתנֹות מטּבע. ,(מין ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֻֻ

ּדקֹופר ליטרא ּכהּנה)וחד מּתנֹות ּבׂשר. ּבעׂשרה(ליטרא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָֻ
ּדרפּתא עּגּול וחד ּכהּנה)ּפּולרין, מּתנֹות ּבעׂשרה(לחם. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

ּבמדּברא? חמרא ל יהב מאן מעֹולםּפּולרין. ל נתן (מי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ּכהּנה) מּתנֹות ויין, לחם ּבׂשר ההיאּבּמדּבר חמי ּדהוה מן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ליּה עקי ּדהוה ׁשהיהעקתא ההיא הּצרה האֹורח רֹואה (מּׁשהיה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכהּנה) מּתנֹות אֹומר. היה לֹו, ׁשאכלנּומצר עֹולם אל ּברּו : ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
טֹובים.טמּׁשלֹו" נעׂשּו הרעים ּגם אׁשר ועׂשה ּפעל ּובזה , ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ט.                      
                      

.           ט ט  

•
 

        
        
        
      
  .      
       
       
     .   
        
       

        8.
         
         
     .   
     
       9

        
        
      
      

      10
        
        
        

.  
       

        
        
      .   
.        

          
.      

         
         

.      
        
        
          
          

.     
        
       
         
        
         
        .
        
       
         . 
        
          

.      
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

שם.8) ובמפרשים א. יז, ר"ה ראה
ב.9) קיט, שבת
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קמט    

וכדאיתא ׁשּבחסד, הּגבּורה ידי על והּוא אמּתי, חסד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיה
רּבה ד)ּבמדרׁש ּפסקא מט ּפרׁשה היה(ּבראׁשית "אברהם : ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָ

וׁשֹותים אֹוכלים מּׁשהיּו הּׁשבים, ואת העֹוברים את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמקּבל
ּברּו אמרּו להם אמר ּנאמר, מה לֹו אמרּו ּברכּו, להם ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹאמר
אכל הוה ,ּוברי עליו מקּבל אם מּׁשלֹו. ׁשאכלנּו עֹולם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאל
ליּה אמר הוה ,ּוברי עליּה מקּבל הוה לא ואי ואזל. ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָוׁשתי
חד ליּה אמר הוה עלי, ל אית מה ואמר ,ּדעל מה ְֲֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָהב

מּתנֹותקסיט ּדבר. מּכל אֹו מּתכֹות אֹו חרס ׁשל ּכלי ,הערּו (ּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפּולרין(יין)ּדחמרּכהּנה) ּכהּנה)ּבעׂשרה מּתנֹות מטּבע. ,(מין ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֻֻ

ּדקֹופר ליטרא ּכהּנה)וחד מּתנֹות ּבׂשר. ּבעׂשרה(ליטרא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָֻ
ּדרפּתא עּגּול וחד ּכהּנה)ּפּולרין, מּתנֹות ּבעׂשרה(לחם. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

ּבמדּברא? חמרא ל יהב מאן מעֹולםּפּולרין. ל נתן (מי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ּכהּנה) מּתנֹות ויין, לחם ּבׂשר ההיאּבּמדּבר חמי ּדהוה מן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ליּה עקי ּדהוה ׁשהיהעקתא ההיא הּצרה האֹורח רֹואה (מּׁשהיה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכהּנה) מּתנֹות אֹומר. היה לֹו, ׁשאכלנּומצר עֹולם אל ּברּו : ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
טֹובים.טמּׁשלֹו" נעׂשּו הרעים ּגם אׁשר ועׂשה ּפעל ּובזה , ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
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שם.8) ובמפרשים א. יז, ר"ה ראה
ב.9) קיט, שבת

כו'.10) אלא עוד ולא שם: וראה לתחלתה. קרוב כלה מס'



קנ

      

     

העיירה של הקהל כראש תנ"ב בשנת - חב"ד חסידות מייסד של סבו אב - משה ר' נבחר כאשר
זו בעיר שהה המהר"ל שסבו לאחר שנה מאה בדיוק - כאמור - זה היה פוזנא, המפורסמת היהודית
כרב כיהן שם פראג, את זמן למשך לעזוב נאלץ והיה היות לפוזנא הגיע המהר"ל שלמה. שנה במשך

יהודים. אינם עלֿידי והן יהודים ידי על הן נערץ והיה

כדלקמן: היו פראג את לעזוב נאלץ יהיה שהמהר"ל כך, לידי שהביאו הסיבות

חופשיות דעות בעל אדם היה רודולף השני. רודולף ישב בפראג המלכות כסא על כאשר זה היה
היהודים, כלפי מיוחדת חביבות הראה הוא מהכמרים. מושפע להיות במעט אך לעצמו הרשה ולכן

קבוע. באופן למלך ויוצא נכנס היה אשר מפראג, המהר"ל של הנלהבים ממעריציו והיה

הצדיק והגאון המלך וידיעותיו. מחכמתו מאוד ונהנה המהר"ל עם רבות שעות מבלה היה המלך
ומדע. דת ענייני עולם, של ברומו העומדים החשובים הנושאים כל את ביניהם מעלים היו

המהר"ל. עם שהתחבר לכך יוחסו הנוצרית, לאמונה התנגדותו אפילו ואולי המלך, של אדישותו
בכנסייה יותר ויתעניין יותר דתי להיות יהפוך שהמלך כדי משהו שיעשה לאפיפיור, הכמרים פנו ולכן

הקתולית.

הקרדינלים את בחר זו שליחות עבור קרדינלים. שלושה לפראג האפיפיור שלח ש"ז בשנת
חמימות יותר בו ולעורר "אפיקורסותו" על רודולף המלך את להוכיח היה תפקידם ביותר. החשובים
השפעתו אשר מהמהר"ל, המלך את להרחיק איך דרך למצוא גם אמורים היו הם הקתולית. הדת כלפי

"מזיקה". לאפיפיור שנמסרה כפי המלך על

להעמידו כדי המהר"ל, עם פומבי ויכוח בפראג המלך בחצר לארגן הקרדינלים נצטוו כן כמו
פראג. העיר רב של "בורותו" את למלך להראות וכך המלך, בפני הקלון" ל"עמוד

יהודים. מנהיגים עם ויכוחים ניהלו חשובים קתוליים דת שאנשי הראשונה הפעם הייתה לא זו
ניצחון. הנבחרים הקרדינלים ינחלו מפראג, המהר"ל עם זה בויכוח אשר בטוח, היה האפיפיור

בטוח היה הוא פניו. על חיוך עם האפיפיור שלוחי את שמע רודולף אתהמלך יסתור שהמהר"ל
זה שויכוח מאוד חפץ הוא הויכוח. את לערוך לדרישתם ומיד תיכף הסכים כך ומשום טענותיהם. כל

כל. לעיני הקרדינלים להשפלת בציפייה יתקיים, אכן

ככל גדול מספר נוכחים יהיו זה פומבי שבויכוח לכך לגרום אפוא, מעוניין, היה רודולף המלך
אל והזמין המדינה רחבי לכל רצים שלח לכן במדינה. ביותר מהמכובדים ודווקא צופים, של האפשר
שיהא - פומבי ויכוח כבר אם לעצמו: באמרו ובאצולה. בכנסייה ביותר החשובים האישים את הויכוח

רב. לזמן שתיזכר כזו תהודה בעל זה

כדי הצדדים, משני מלה כל שירשמו מנת על ומזכירים סופרים מונו הצדדים, בין שנעשה בהסכם
שצריך. כפי נוהל שלא זה בויכוח משהו שהיה מכן לאחר לטעון יוכל לא צד שאף

שאלה כל על ענה המהר"ל אך בשאלות. המהר"ל את הציפו הקרדינלים הויכוח. נמשך ימים עשרה
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ברור, באופן לדעת הכול נוכחו הויכוח, נוהל בהם הימים עשרת חלפו וכאשר הנכון. המענה את
מנגדיו. את ניצח שהמהר"ל

המלך אך יתפרסם. לא זה שכשלונם אך בשקט העלבון את לבלוע מוכנים היו כבר הקרדינלים
יאושר מרובה, בדייקנות הצדדים משני ומזכירים סופרים ידי על שנוהל שהפרטיכל כך על עמד רודולף

ידם. על וייחתם הצדדים שני ידי על

כפי בדיוק אמרו שהם מלה כל רשומה זה בפרטיכל הרי ברירה, כל לקרדינלים הייתה לא ובכן,
להכחיש. מה דבר שום להם היה לא המהר"ל. שאמר מלה כל שרשומה

את המלך הטביע הפרטיכל, על חותמם את הטביעו מצידו והמהר"ל מצידם שהקרדינלים לאחר
סופית. סוכם העניין וכל המסמך על חותמו

ואף המדינה, רחבי בכל פשטה הקרדינלים של וכישלונם המהר"ל של הגדול ניצחונו על הידיעה
ברומא. האפיפיור של לידיעתו הגיעה

מנהיג את שינצח הוא שהוא יהבו, כל את האפיפיור תלה בו הקרדינלים, שלושת שבין הבכיר
עבור והן האישי בפן הן עבורו היה הכישלון לליבו. ביותר קשה באופן הכישלון את לקח היהודים,

האפיפיור. לפני פניו את להראות היה יכול לא הוא אמונתו.

החוצה לצאת רצה לא וכן לבקרו אחד לאף איפשר ולא פראג, בכנסיית החדרים באחד הסתגר לכן,
בידיו. חייו את לקח הנפש ועגמת החרפה עקב בחדרו. תלוי מצאוהו קצר זמן ולאחר הגדול. לעולם

חייך רודולף המלך ביותר, מדוכאים התהלכו הכמרים חשיבות. יתר לויכוח העניק זה מאורע
ב עגום חש המהר"ל אך מקצת.בדומייה.

היהודים. כנגד טובות לא לפעולות להביא היה יכול זה ניצחון אך ניצחון, לו היה אמנם,

ממורמרים מאוד כעת יהיו שהכמרים היטב ידע הוא עבורו. כך כל חשוב היה לא עצמו שלו גורלו
בו. לנקום במה אמצעים יחפשו הם ובוודאי הקרדינלים. את שהביס כך על לו יוותרו לא הם נגדו.

בנכר. המהר"ל נדד שנים שלוש יישכח. שקרה שה"מאורע" אשר עד פראג את לעזוב החליט לכן
בפוזנא. - שנ"ב שנת - אחת שנה שהה אלו שנים שלוש ומתוך

גם הוא מקומו. כממלא בצלאל ר' בנו את מינה - לפראג מחוץ המהר"ל שהה בה - זו לתקופה
הוכחה מהווה זה דבר פערל, הלמדנית לאמו שיפנה קשה, שאלה בפניו תתעורר באם אשר בו, התרה

המהר"ל. בעלה החשיבה כמה ועד פערל, של למדנותה גדולה הייתה כמה עד

את הנהיג כן כמו יום. יום משניות ללימוד חברה שם ייסד בפוזנא המהר"ל של שהותו בתקופת
המנהג קיים מאז משניות. חברת חברי שמות גם כמו מסוימות, תקנות צוינו בו הקהילות פנקס רישום

ישראל. קהילות בכל התפשט ואף זו למטרה מיוחדות בחבורות משניות ללמוד

על זה מאורע נחגג בפוזנא, המהר"ל שהה מאז שנה מאה בדיוק מלאו כאשר כך, בגלל ודווקא
משה ר' הגאון - ובראשם בתים בעלי ישיבות, ראשי הרבנים, כל חלק בו נוטלים כאשר הקהילה ידי

הקהילה. בראש לעמוד זו בשנה מונה אשר -

לייב יהודה ר' זקנו גדולים. בכישרונות ילדותו משחר הצטיין - משה ר' של בנו - זלמן שניאור ר'
יהודה ר' המוסר. תורת את אותו לימד ובמיוחד תורה, אותו לימד רבות שנים ובמשך מדריכו היה

שנים. ושלוש תשעים לגיל בהגיעו תס"ד, בשנת נפטר לייב
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קני    

ברור, באופן לדעת הכול נוכחו הויכוח, נוהל בהם הימים עשרת חלפו וכאשר הנכון. המענה את
מנגדיו. את ניצח שהמהר"ל

המלך אך יתפרסם. לא זה שכשלונם אך בשקט העלבון את לבלוע מוכנים היו כבר הקרדינלים
יאושר מרובה, בדייקנות הצדדים משני ומזכירים סופרים ידי על שנוהל שהפרטיכל כך על עמד רודולף

ידם. על וייחתם הצדדים שני ידי על

כפי בדיוק אמרו שהם מלה כל רשומה זה בפרטיכל הרי ברירה, כל לקרדינלים הייתה לא ובכן,
להכחיש. מה דבר שום להם היה לא המהר"ל. שאמר מלה כל שרשומה

את המלך הטביע הפרטיכל, על חותמם את הטביעו מצידו והמהר"ל מצידם שהקרדינלים לאחר
סופית. סוכם העניין וכל המסמך על חותמו

ואף המדינה, רחבי בכל פשטה הקרדינלים של וכישלונם המהר"ל של הגדול ניצחונו על הידיעה
ברומא. האפיפיור של לידיעתו הגיעה

מנהיג את שינצח הוא שהוא יהבו, כל את האפיפיור תלה בו הקרדינלים, שלושת שבין הבכיר
עבור והן האישי בפן הן עבורו היה הכישלון לליבו. ביותר קשה באופן הכישלון את לקח היהודים,

האפיפיור. לפני פניו את להראות היה יכול לא הוא אמונתו.

החוצה לצאת רצה לא וכן לבקרו אחד לאף איפשר ולא פראג, בכנסיית החדרים באחד הסתגר לכן,
בידיו. חייו את לקח הנפש ועגמת החרפה עקב בחדרו. תלוי מצאוהו קצר זמן ולאחר הגדול. לעולם

חייך רודולף המלך ביותר, מדוכאים התהלכו הכמרים חשיבות. יתר לויכוח העניק זה מאורע
ב עגום חש המהר"ל אך מקצת.בדומייה.

היהודים. כנגד טובות לא לפעולות להביא היה יכול זה ניצחון אך ניצחון, לו היה אמנם,

ממורמרים מאוד כעת יהיו שהכמרים היטב ידע הוא עבורו. כך כל חשוב היה לא עצמו שלו גורלו
בו. לנקום במה אמצעים יחפשו הם ובוודאי הקרדינלים. את שהביס כך על לו יוותרו לא הם נגדו.

בנכר. המהר"ל נדד שנים שלוש יישכח. שקרה שה"מאורע" אשר עד פראג את לעזוב החליט לכן
בפוזנא. - שנ"ב שנת - אחת שנה שהה אלו שנים שלוש ומתוך

גם הוא מקומו. כממלא בצלאל ר' בנו את מינה - לפראג מחוץ המהר"ל שהה בה - זו לתקופה
הוכחה מהווה זה דבר פערל, הלמדנית לאמו שיפנה קשה, שאלה בפניו תתעורר באם אשר בו, התרה

המהר"ל. בעלה החשיבה כמה ועד פערל, של למדנותה גדולה הייתה כמה עד

את הנהיג כן כמו יום. יום משניות ללימוד חברה שם ייסד בפוזנא המהר"ל של שהותו בתקופת
המנהג קיים מאז משניות. חברת חברי שמות גם כמו מסוימות, תקנות צוינו בו הקהילות פנקס רישום

ישראל. קהילות בכל התפשט ואף זו למטרה מיוחדות בחבורות משניות ללמוד

על זה מאורע נחגג בפוזנא, המהר"ל שהה מאז שנה מאה בדיוק מלאו כאשר כך, בגלל ודווקא
משה ר' הגאון - ובראשם בתים בעלי ישיבות, ראשי הרבנים, כל חלק בו נוטלים כאשר הקהילה ידי

הקהילה. בראש לעמוד זו בשנה מונה אשר -

לייב יהודה ר' זקנו גדולים. בכישרונות ילדותו משחר הצטיין - משה ר' של בנו - זלמן שניאור ר'
יהודה ר' המוסר. תורת את אותו לימד ובמיוחד תורה, אותו לימד רבות שנים ובמשך מדריכו היה

שנים. ושלוש תשעים לגיל בהגיעו תס"ד, בשנת נפטר לייב
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קנב   

שם ללמוד כדי ליטא, להורדנא, נסע הוא שנה, עשרה שש לגיל זלמן שניאור ר' הגיע כאשר
שם ושהה בפראג, קיימת שהייתה בישיבה ללמוד נסע משם שנים. חמש שהה שם המקומית, בישיבה

בטלן. ברוך ר' של בתו רחל, המלומדת את נשא תע"ב ובשנת ימים. שנתיים

יותר מאוחר מאומה. לו חסר לא משה ר' העשיר אביו של בביתו זלמן שניאור ר' ישב עוד כל
מדוחק. לסבול החל לפולין, ולנדוד פוזנא את לנטוש כולם צריכים היו כאשר

למ ידע, כל ללא לאה, דבורה בתו את השאיר נשים, עם תורה ללמוד שאין הייתה שדעתו רותכיוון
גדולה. למדנית הייתה רחל שאשתו

- מאומה תלמד לא שלה שבתה רצונו את כיבדה בעלה, כשיטת סברה שלא למרות עצמה, רחל
לבתה: בהסבירה

עולם גאוני של בסביבה אביך של חינוכו אופן את יודעת כשאת - רחל הרבנית אמרה - בתי ועתה
גאונים של בסביבה חונכתי ואנוכי תורה, בנותיהם את ללמד תוקף בכל מנגדים אבל אלוקים ויראי
ללמוד רשאות הנשים גם אשר מוחלטת ודעתם פשוטים אנשים גם המחבבים מוסר ובעלי הקבלה בעלי

תורה.

האחת בגמרא, דעות שתי שהן מיוחדות שיטות משתי הבאים המה חינוך אופני שני הנה ובכן
הלימוד את אוסרת אינה השנייה הדעה וגם חולקת, והשנייה בתו את גם תורה ללמד האדם את מחייבת

להזיק. עלול שעוד אלא תורה בתו את ללמד חייב שאינו לבד שלא סוברת אלא לנשים

חייבים הנערים מה מפני - אמה את לאה דבורה שאלה - להזיק לנשים התורה לימוד עלול במה
להזיק. עלול הלימוד ולנערות משובח זה הרי בלימוד המתמיד וכל בלימוד

במסכת מפורשת במשנה רבותינו שנו וכך המה, שונים - רחל הרבנית אמרה - אדם בני טבעי
ומראיהם. תוארם בפרצופיהם מזה זה חלוקים אדם שבני סנהדרין

ועפר אבנים כמו דומם כוללים, מינים לארבעה נחלקים בעולמו הקב"ה שברא הנבראים כל
שקצים ועופות חיות בהמות כמו חי וכדומה. ועשבים דשאים אילנות כמו צומח וכדומה. ומתכות

לו. שקדמו סוגים השלושה כל על בהיצירה יתרון לו אשר האדם מין הוא ומדבר ורמשים.

אלוקים ברא אשר כל כי הם, נפש בעלי כולם הנה ומדבר, חי צומח דומם הללו, סוגים ארבעה
וכוכבים הירח השמש כמו שבשמים ברואים ובין שבמים ברואים בין שביבשה ברואים בין בארץ
ואין גופו לפי נפשו הנה ונברא נברא וכל הגוף את מחיה הנפש ונפש. בגוף הקב"ה בראם ומלאכים
המלאכים נפשות הם נבדלים וכן החי, לנפש המדבר נפש לדמות ואין הדומם לנפש הצומח נפש לדמות

וכוכבים. ירח כשמש הרקיע צבא מנפשות

צבא כי בזה המלאכים השמים ומצבא הארץ מצבא וכוכבים ירח שמש הרקיע צבא המה נבדלים
הארץ ברואי בין - שבהם השווה והצד הארץ, צבא של חומרם מכמו יותר דק מחומר הוא הרקיע
שהם השמים צבא אבל עפר, מים רוח אש יסודות מארבע מורכבים ששניהם מה הוא - הרקיע וברואי
רוחות מלאכיו עושה כאמור ואש, רוח והם דקים היותר יסודות משני רק הוא חומרם הנה המלאכים

לוהט. אש משרתיו

הנבראי סוגי ארבעה אשר הנהכאמור נברא ובכל המה נפש בעלי כולם ומדבר חי צומח דומם ם
נפש הדוממת, נפש נפשות, סוגי ארבעה שיהיו בהכרח הרי כן אם חומרו, אופן לפי היא נפשו מעלת
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כלומר - הנפשי הבדל דומה שאינו לומר שבהכרח היות ועם המדברת, ונפש החיונית נפש הצומחת,
הנה זה עם אבל - ומדבר חי צומח דדומם סוגים הארבעה שבין - הגופני להבדל - נפשות הארבע בין

ביניהם. הבדל שיש הדבר מוכרח

של נפשות השלש כל בו יש מהם אחד כל הנה חי צומח דומם סוגים מהשלשה אחד כל והנה
נפש גם בו יש הנה דומם הוא האבן כמו עניינו לפי שהוא הנפש הוא שעיקרו אלא וחי צומח דומם
בו הן אלו נפשות ששתי אלא חי שהוא החיונית נפש בו יש וכן לגדלות מקטנות שצומח הצומחת
תנועה בלתי היא חיותו וכן רבות שנים במשך הוא שבאבן הצמיחה כי כך כל ניכרים ובלתי בהעלם
הצומחת נפש ועיקרו החיונית נפש גם בו ויש דומם הוא גופו הנה ובצומח הדוממת, נפש הוא ועיקרו
לגדלות מקטנות וצומח דומם גופו הנה והחי והחיונית. הדוממת נפשות מכמו ביותר זה בנברא ניכר וזה

מתנענע. חי דכל הידוע כהכלל האברים בתנועת הבאה החיונית נפש הוא ועיקרו

שלושת על נוסף השכלית נפש הקב"ה בו קבע אשר בלבד זו ולא הנבראים בחיר הוא האדם
ולהבין להשכיל שתוצאותיה השכלית בנפש הוא יתרונו הנה והחיונית והצומחת הדוממת הנפשות
נפשו מהות בעצם יותר ועוד ברורה. בשפה בדבור ברבים ולגלותה וחכמה מדע דבר בכל ולהעמיק

השרת. ממלאכי אפילו יותר גבוה מסוג הוא

שלשה באדם, יש דברים ששה אמרו הגמרא וחכמי כולה היצירה בכל התיכונית בריאה הוא האדם
והרכבתם מזה זה שונים דברים שני חיבור אשר הוא ידוע וכלל כמלאכים. ושלשה חיים כבעלי מהם
כל על הנבחר בעם האמיתי היתרון היא אשר העליונה הנשמה והיא משניהם עליון כוח ידי על הוא

ב"ה. הא-ל מצות וקיום התורה לימוד עלֿידי רק המתגלה האדמה פני על אשר ֵָהעמים

שכישרונותיו יש שוות. דעותיהם אין הרי זה עם הנה ומדע בחכמה כישרון בעל היותו עם האדם
ידי על באים - והתפתחותם הכישרונות התעלמות - ושניהם מתפתחים. שכישרונותיו ויש מתעלמים

וחינוך. הדרכה בתולדה שונות סיבות

להי אלוקים בחסד המחונך המדבר, מינים,מין לשני נחלק - כולה היצירה בכל התיכונית בריאה ות
גם שהיא אלא האשה מגוף חלוק האיש שגוף גופני חילוק רק איננה הלזו והחלוקה ונשים, אנשים

נפשם. ומהלך שכלם מידותיהם בטבעם ונפשי, רוחני חילוק

הן מידות שתי והרכות הקשיות רך. טבעה הקב"ה בראה והאשה קשה, טבעו הקב"ה בראו האיש
וידיעתה המדע רכישת אל בהנוגע אבל וחיסרון, מעלה יש מהם אחד בכל אשר וכמובן אדם, בני בטבעי
הדעת חלישות על נוסף להשתנות, העלולה הרכות על יתרון לה יש הקשיות הנה המסודרת וההנהגה

דעתו. על חזק העומד הקשה טבע לעומת

רבינו למשה אמר והנשים האנשים אל המתייחסות מצוות הכוללת התורה את לנו כשנתן האלוקים
בלשון אליהם לדבר האלוקים ציווה הטבע רכי שהם הנשים ישראל. לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה
כגידים. הקשה בדיבור אליהם לדבר האלוקים ציווה הטבע קשי שהם והאנשים האמירה שהיא רכה

הגמרא בחכמת החכמים מן ישנם הנה לכן להשתנות, עלול הרך וטבע הרך, בטבע הנשים ולהיות
ראוי אין תעשה לא ומצוות עשה במצוות בהלכה הוראה היא שעיקרה התורה לימוד אשר החושבים
מה על נוסף לטעות ועלולות ההלכות בעמקי להתעמק יוכלו לא הרך טבע מצד אשר לנשים ללמדה

הקשה. בטבע שהם לאנשים כמו מסודרת בהנהגה התוקף אותו להם שאין

שמחתה ובגודל אמה, דברי את בטוב הבינה הצעירות שנותיה עם התחשב מבלי הנה לאה דבורה
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קנד   

 

תרפ"א סיון כ"ח ב"ה,

רוסטובֿדאן

ליב ארי' מו"ּה אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

הכהן שי'

וברכה. שלום

הפ"נ הנה שהתקבלו, האחרונים שנים מכתביו על במענה

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד קדש בהיכל נקרא

בעזרם ויהי' תפלתם, בקול ישמע תפלה ושומע זי"ע, נבג"מ

ולברכה, לטובה זרעו אשר את יקצרו וברנה יעשו, אשר בכל

מקום בכל ישראל, לעמו טובה פרנסה יתן הוא הטוב והאל

ישיגם, והצלחתו אלקים ברכת שהם

מו"ר בן והדו"ש, נפשו כאות ברכה והי'

שניאורסאהן יצחק יוסף
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לנשים. התורה לימוד מנגדי טעמי יסודי את לה להסביר עמה חסדה גודל על אמה ידי את נשקה
נערותה ובימי בילדותה התנהגה ואיך והדרכתה חינוכה אודות על לה לספר שתואיל אמה את ותבקש

אמה. ידי לנשק ותוסיף ככה להתנהג כוחה בכל תתאמץ היא גם הנה ואז

עליה שעשו העז והרושם תורה, ללמוד לאה דבורה בתה תשוקת את בראותה רחל הרבנית
אדם בני בטבעי לה שהסבירה מה בכל הבנתה וטיב השבוע במשך לילה בכל לה שספרה הסיפורים
הדרכתה מחינוכה לה לספר זמן לה תקבע בבית לבדן כשתהיינה יום בכל אשר לבתה הבטיחה
וגם מזה, ידע לא איש רק אביה. עם ונשואין האירוסין בברית ומבואה ונערותה ילדותה בימי והנהגתה

תספר. לא ברוך לאחיה

את התלמדה כבר כי ידעה שלא מאמה גם לכת והצנע ביותר מתונה הייתה שבטבעה לאה, דבורה
ונודע חקרה וכותב, בספר מעיין עשרה חמש כבן נער - שמשון שכנתה שבן כשראתה הכתב, מעשה
ובמשך כזה ספר היא גם ותשיג צח עבר בלשון לכתוב להתלמד דרך ומורה דקדוק ספר שהוא לה

התל במשךכשנה לילה בכל מאמה שמעה אשר כל הנה - נאה ובכתב צח עבר לשון לכתוב מדה
במאוד עליה טובה ורוחה רבות פעמים עליהם ותחזור ספר על כתבה - האמורים הסיפורים - השבוע

התורה. בלימוד שיעור עמה לקבוע תתרצה שאמה מזהיר עתיד על טובה בתקווה
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המפרשים דברי הראשונה1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של
תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב
המדרש "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא דברי את לזה בהתאם הפסוק2והביאו :3על
בעולם אדם של אומנתו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון" צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

תפקיד את להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנתו "מה ג.
כאלם") עצמו ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם
ה"סור ואילו טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה

טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע"

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזהד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב שכתוב מה הוא נעשו"דברדיבור שמים "בעשרה4ה' ,

העולם"מאמרות היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .
לזולתו לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי
מהֿ לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את
אצל הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:
בחינת עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב עלו "ישראל מאוחדיםמחשבהאולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו
[שלא אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,
ישים הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה
את לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההפך "מחשבה" .בעולםבחינת

גם ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על
להתעלות צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברה שהיתה
רק אדם יעסוק בתורה גם זה עלֿדרך הדיבור, מבחינת
יש תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדרך
אדם של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
היא והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1)1)1)1) שמואל מדרש א.2)2)2)2)ראה פט, ב.3)3)3)3)חולין נח, ו.4)4)4)4)תהלים לג, א.5)5)5)5)תהלים משנה ה פרק ב.6)6)6)6)להלן לא, איוב
"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)7)7)7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת
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המפרשים דברי הראשונה1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אין בהם אשר לגוף השייכים בדיבורים עוסקת המשנה של
תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב
המדרש "לא בזאת גם אבל טוב, הוא הדיבור שם שאמנם

המעשה". אלא עיקר

הגמרא דברי את לזה בהתאם הפסוק2והביאו :3על
בעולם אדם של אומנתו "מה - תדברון" צדק אלם "האמנם
תלמוד תורה? לדברי אף יכול כאילם; עצמו ישים הזה?

תדברון" צדק לומר,

להבין: וצריך

וההמנעות השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.
או טוב") ("לגוף טובה הנהגה אלא אינה בטלים, מדברים
הרי כפשוטו, בטלים דברים ולכאורה, אדם". של "אומנותו

בטלים"! בדברים ולא בם "ודברת - גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעתך האמנם - תורה" לדברי אף "יכול ב.
תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

תפקיד את להגדיר אפשר איך - אדם" של אומנתו "מה ג.
כאלם") עצמו ("ישים מרע" "סור של בכיוון בעולם האדם
ה"סור ואילו טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה

טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע"

אדם של "אומנותו הלשון דיוק מהו הזהד. "?בעולם

החסידות: דרך על זאת כל לבאר ויש

בחינת ומחשבה. דיבור הם ברוחניות, ושתיקה דיבור
"ב שכתוב מה הוא נעשו"דברדיבור שמים "בעשרה4ה' ,

העולם"מאמרות היא,5נברא לדיבור העולם בריאת ושייכות .
לזולתו לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי
מהֿ לזולת. גלויים שאינם במחשבה הצפונים הענינים את
אצל הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאיןֿכן

כנפרד שנראה עולם של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:
בחינת עלֿידי בריאה שתהיה צריך מאלוקות, [=זולת]

העולם". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה - הדיבור

ב עלו "ישראל מאוחדיםמחשבהאולם שהם דהיינו ,"
ממש" ממעל אלוקה "חלק - "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינם ,

בחינת את בעולם לגלות ישראל, נשמות של תפקידן וזהו
[שלא אלוקות עם העולם את גם לאחד דהיינו המחשבה,
ישים הזה? בעולם אדם של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה
את לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאלם!", עצמו

כאן אילם) - מדיבור (ההפך "מחשבה" .בעולםבחינת

גם ישנן - ודיבור מחשבה - אלה בחינות שתי והנה
ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,
שהתורה מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו
שמגלה עלֿדרך שהוא הגשמי הזה עולם בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו תורה", בדברי אף "יכול הגמרא, אומרת כך על
להתעלות צריך העולם שבעניני שכשם לומר סברה שהיתה
רק אדם יעסוק בתורה גם זה עלֿדרך הדיבור, מבחינת
יש תדברון"! "צדק - התשובה כך על התורה; בפנימיות
התורה נתינת שתכלית מכיון דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עולם את לזכך היא למטה

טוב לגוף מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדרך
אדם של (אומנותו לגוף ביותר הטוב שהביטול - משתיקה"
(עלֿדרך לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעולם
בנוגע כאמור, ואולם, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה
היא והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי
ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העולם את לזכך .7כדי

(1186 עמ' ד, כרך שיחות, (לקוטי

כאן.1)1)1)1) שמואל מדרש א.2)2)2)2)ראה פט, ב.3)3)3)3)חולין נח, ו.4)4)4)4)תהלים לג, א.5)5)5)5)תהלים משנה ה פרק ב.6)6)6)6)להלן לא, איוב
"ממש". מוסיף ב, פרק חז"ל7)7)7)7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד גם להתעסק צריך אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אין אמנם,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטין", של "קב בחטים לערב שיש א) לא, (שבת
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eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd"  yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi 

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi  cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
     

      

          ©§¦´¦§¦´¨À̈¨«§¦¦¸©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦¬§«©−̈©§©§¨®¦§§¸©¨©½¦

           ¨«¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«©«£¦−̈©®Ÿ¤¦©¨¨´©«£¦¦½§¨−©¤¬¤«¨¦«¨´Ÿ¨¨´

            §©§ÂÂ̈¤§¤§¥̧¤¦©Ÿ¥²§¤¬¤©§¦−©§©§¨®©§¦¬¨¨²−̈©§Ÿ̈«¨¥¿¤§¦¥Á

               ̧©§¨¹̈¨¨´¦©¨À¨³̈¨¸§¥´¦§©©½©§¬Ÿ©−¨¦®¦̧½̈§¥¬©«©§©−¦¬¨¥«

             ¦̧½̈§−©§©´©®§¤¸©§¥¤½§¬¨−̈¨¥«¨§©§¨¨¬¨¦−§¤®̈§©§©¬§¨©−¦

              §©©¬¨¤«§©§¥¤−¤´¤§¨¨®§©´©§¥¤À§©¸¤´¤¥½¤§´Ÿ§¦½§¥−§¬Ÿ¤¨¨«¦¥´¨À̈

           ¦©̧©¸©§¥¤½©−©§©´©¦§¥¤®§¥¤¬§©§¥¤−§©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬¤£−̈©§¥¤®

             «Ÿ¦©´§¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«§´§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤©¨¦¸§©§©§½̈

          §¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®§¥¤−¤§©§©§¨«§¥¤¾§©§¥¤¬§ª−¦§¨®§¨§¦À§©̧¦¸

             «Ÿ§´¦½§©´¦§©½¥−§¦«Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥®¤´£¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©

            ¨¤̧¤¸¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨«§¸©«©¹©§¥¤´§©«£¥¥À«Ÿ£¸§©§¥´©©¦¦½¦¾

            ¦§©¤−¤¥´©«©®§´Ÿ©¨¥½¦¨¥−¥¬¨«¨§©«©−¨´¨®§©§¥−©¨¨«¨¥−¤

             ©«©®§¦¥Á©̧¤¨¬¨¨²¤¥¬¤©«©−§©§©¬©¨¨«©§¥̧¨«©¦³©«£¥¤¸§¥´©§¦½

           §¬¤−̈§©§©§¨®©§¥¤¸©´£¥¤½©«£¤²¦«§¤¬¨«©−§¬¨«¨«©©§©¬©¦§¥¤−

              §¤§¨´¥¥®¬Ÿ¦©−§¤§¨«§©̧¥¤½§¬Ÿ©¨¤−§¦§¨´¨¤®§©ŸÀ̈§¥¬Ÿ¥©²¦¨¦−§©§©§¨«

            §¤̧¤¸©«©½¥«§¬¨«©¦−¤§®̈§¦¨¥³©«©¸¥©´¨½̈¤¦¨«§−¨«©¦«©´£¤Á

             ¦«§¤¨̧¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¨¬¨¨−©¨¤®¤§¨«©¦À¦¨«§¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈¨«©¦«

             §¤§¨´¥¥½§¨§−̈©«£®Ÿ§¦¨«§º̈¥©´¨À̈¤¦¨«§³¨«©¦¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈¨«©¦«

           §º©¨¥³©«©¨¸¨¦½©§¥−©¤´©©¨®¨¬©¨«¥¤−¦§¨«§¨§©̧©¸¨«¨¦½©

             ©§¥¤´§¨½¦−̈¤£¨®§¦À§©³¦§©¸¨¥½¨§¦À§©³¦§©¸¨¥½¨¥−§¦«Ÿ¥¤«

            ̈«¤§©´¤´©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³§«©©¸§¤§½̈¬£ª−̈§´©«£¤®§¨§−̈

          §©¤¬¨©§¥¤«©«§¦¾¥©¾¨«¨¦−©£¤´©Ÿ®̈§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«¦©À©¨«¨¦̧©̧

             £¤´©Ÿ½̈§©§¥¬¤«¤©¦−§´¦¥®§©¸§´©¦¥½§º§©§¥¬¨¨²¨−̈¦§¨«§¨

           ¨¥´¤§¥´©§©À§©§¥¥³¥¨¸¨¦½¦©§¥¬¨§−̈§¨®§¨¦©§¥³¨§¨¸§©½¨



קנז

              ¨¦̧¦¸§©§¥¥½§¬Ÿ©−¨¦«§©§¥´©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´©¤À¤¥´©§¥³©¸Ÿ©¸

             ¨¦½¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®¨«¤§¤¸¨«¤´Ÿ©¨©½¨«¤§©−¬§©¥«©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´

      ©«£©½−©´©¨®¨¬§«§Ÿ̈−¦§«

      

           ©«Ÿ̈−§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨¨¨«¤§¦−̈©«£©´©¨¦®©−¦§Ÿ«§Ÿ̈À¨©´§¦

               ¦§£»¨¥¼¦¼§Ÿ̈À¨«¨§¸§¤³¤¨¦¸©¥½§¤¬¤¨¦−¦®©§−Ÿ¤©¥¬¦§«¡¸Ÿ©̧¦¥¨´¨½

              §¨¬¥«©¨−̈¤®¨¦¨³¨©̧¦¸½§¦¨−¨«§¨¬¨¨«¤§¸Ÿ©¸¨´¦«§¤½©§©¬¦¦¨−®

             §−̈¤§¬ª«§¨−̈¥¤́¨®¤§¥¥¬¤−¤§©§¨«¨©´©§´Ÿ¤¤À¤¨¨¸©©¥´¦½©¦§«Ÿ§¸

               ©§¥©½©−¦§´¨®£¦¬−̈«©´©½̈¤¨¦−¦¨«¢¥´®̈¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«

            £¦§¨¦¸¨¨´§Ÿ̈½¦©§¨¦¸©¤½¦©−̈¤§¨¤®¦³¦§©¸©¤½©§§Ÿ¤−§¨«

              ¤§¨³¥¸©§¤½§ª¬©−´Ÿ¤¤®¨§¨−§©©¨«¤¨³¨¦̧¸¨¦½¤¬¤©−¦¨®̈

               ¨©³§¸½−¨¥¬¨¨«¤¬¤¨¥−©¨´©§ª®¨§³¦¤̧¸§©¥½§−Ÿ©§©¬£¦¤«§©−©

             ¦§©¨®¤§©−¨¬¦«¨¨̧¨̧§¥´©©¤½§¥−©¤§¦¤®¨©³§¨Ÿ¸¦¥´¨½̈¨²

            §¬©©−̈¤«¨¨©³§¨§©¨¸´Ÿ§¨½̈¦§£−©«£¦¥®¦£¦´ª½̈§¤«¡¬Ÿ¨¦−©¦§¨«

             ¨©¬§¨©−̈¤®−Ÿ¤©¬¦©¦«¨©´§¦©¦§©´¦§¦À§¸¨«§´§¨©½¨¬¨¨²©«£¨©−

              §©§©´¤§¨®£¤³¨¸©̧§´¨½̈©«£−§©¬§¤«¦«§¥¨´«Ÿ¦§À̈§¥³§¸©§¨¦½¦¥¸

             ©«£¥©½¦§¥−«Ÿ¨´¨®Ÿ¤¨©³¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈¨«§¨¦«©«£¦−©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨

           ¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´£Ÿ¨̧¥¦½©¨¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−©§¦¥®¦©§©¥−©¦§¦«¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

ויתנו גם צדה  ... בטח יתדברו באופן המתאים ע"ד הכנות לסיום הלימודים בבתי ספר הרשת, 

לדרך להתלמידים-ות לימי ההפסק בלימודים, ומה טוב שגם בהשבועות דחופש יאספו תלמידיהם איזה 

אלול  לחדש  הכנה  ג' שבועות,  וכמו  דיומא,  הענינא  אודות  להזכירם  גם  תהי' אפשרות  ובמילא  פעמים, 

וכיו"ב, וגם להזכירם דיני ומנהגי ישראל שבערכם.



ypcipy`קנח meie oey`x meiqelwpe`
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ÓÈÓÏ:כא ‰LÓ Ú ÈÈ ÏÈÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»
‡כב ÔBL È ÔLÁ ˙È Ï«≈»À¿«¿≈≈¿«

:ÔB‰˙ÈÚÊÏ ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ Ôe‡ƒ¿≈¬»«¿¿«¿¬«¿
Ú„כג ‡ÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ï Óƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«

Ïk ÔB‰˙È ÈÓ ÔÈL ÔÈLÓÁ ««¿ƒ¿ƒƒ¿≈»¿»
ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c¿»≈¿«»»≈»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡ÁÏtכדÔÈc »¿»»¿«¿«ƒ¿»≈
ÁÏÙÓÏ ÔBL ˙ÈÚÊ ÔÁÏet¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«

:ÏBhÓÏeכה˙ÚÈÈ ˙È ÔeÏhÈÂ ¿«¿ƒ¿»¿ƒ«
‡ÙBÁ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»«¿«ƒ¿»»≈
È‰BÏÚ Èc ‡BÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
ÔkLÓ Ú˙c ‡Òt ˙ÈÂ ‡ÚÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊכו˙ÈÂ ‡„ È„Ò ˙ÈÂ ƒ¿»¿»¿»≈«¿»¿»
Èc ‡c Ú˙c ‡ÏÚÓ„ ‡Òt¿»»¿«¬»»ƒ¿««¿»ƒ
BÁÒ ‡Á„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿
ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èeh‡ ˙ÈÂ BÁÒ¿¿»«≈¿»»»≈
ÔB‰Ï ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿

:ÔeÁÏÙÈÂכזÔ‰‡ ÓÈÓ ÏÚ ¿ƒ¿¿«≈««¬…
ÔBL È ÔÁÏt Ïk È‰È È‰Be¿ƒ¿≈»»¿«¿≈≈¿
ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ¿»«¿¿…»¿«¿
Ïk ˙È ‡hÓ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÓ˙e¿«¬≈¿«¿»»»

:ÔB‰ÏehÓכח˙ÈÚÊ ÔÁÏt ÔÈc «¿≈»¿««¿¬«
‡ÓÊ ÔkLÓ ÔBL È¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
 Ó˙È‡„ ‡„È ÔB‰hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô‰‡כטÈÓ È «¬…«¬»¿≈¿»ƒ
ÈÓ ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÚÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿ƒ¿≈

:ÔB‰˙ÈלÔÈL ÔÈ˙Ï Ó »¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
ÔÈL ÔÈLÓÁ  „ÚÂ ‡ÚÏe¿≈»¿«««¿ƒ¿ƒ
ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔeÓƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«


(Î)‰Œ ÔBL È L‡Œ˙‡ ‡.ּכמֹו »∆…¿≈≈¿«≈ְ

ׁשהּגיעּו יׁש ּכּמה לראֹות קהת, ּבני על ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּצּויתי
עבֹודה: ‰ÔkLn(Î‰)כגתורהלכלל ˙ÚÈÈŒ˙‡. ְֲִָָ∆¿ƒ…«ƒ¿»

הּתחּתֹונֹות: ÚBÓ„עׂשר Ï‰‡Œ˙‡Â.עּזים יריעֹות ְֶֶַַ¿∆…∆≈ְִִִ
עליו: לאהל אילים.e‰ÒÎÓהעׂשּויֹות עֹורֹות ְֲֶָָָֹƒ¿≈ִֵ

Á˙tמאּדמים: CÒÓ.:הּמזרחי ‡L(ÂÎ)וילֹון ְִָָ»«∆«ְִִִַָ¬∆
ÔkLn‰ŒÏÚ.,חצר ׁשל והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ««ƒ¿»ְְְִֵֶַַַָָָָ

הּנחׁשת מזּבח ועל הּמׁשּכן על ּומגּנים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹהּסֹוככים
‰Ïסביב: ‰ÚÈ L‡ŒÏk ˙‡Â.וית" ּכתרּגּומֹו: ִָ¿≈»¬∆≈»∆»∆ְְְַַ

ּגרׁשֹון: לבני - להֹון" יתמסר ּדי ÈtŒÏÚ(ÊÎ)ּכל ְְְְְִִִֵֵַָ«ƒ
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Bלב B ‡„„ È„eÂ¿«≈¿«¿»¿¿
ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÂ¿«¿≈¿ƒ≈¿«≈
ÔB‰Ï ÏÏe ÔB‰ÈÓ ÏÏ¿»»≈¿…»¿«¿
˙hÓ ÈÓ ˙È ÔeÓ Ô‰ÓLeƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓלג˙È ÔÏ ÔÈ «¿≈»¿««¿¬«
ÔLÓ ÔB‰Ï ÏÏ ÈÓ È¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿¿«¿«
Ô‰‡  Ó˙È‡„ ‡„È ‡Óƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰לדÔ‰‡Â ‰LÓ ‡Óe «¬»¿»∆¿«¬…
˙‰ È ˙È ‡L ÈÂ¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈¿»
:ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏe ÔB‰˙ÈÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

Â„לה ‡lÏe ÔÈL ÔÈ˙Ï Óƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«
‡ÏÈÏ È˙‡ Ï ÔÈL ÔÈLÓ ««¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»

:‡Ó ÔLÓ ‡ÏÏלוBÂ‰Â ¿»¿»»¿«¿«ƒ¿»«¬
ÔÈÏ‡ ÔÈ ÔB‰˙ÈÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ

:ÔÈLÓÂ ‰‡Ó LלזÔÈl‡ ¿«¿»¿«¿ƒƒ≈
Ï Ï ˙‰ ˙È ÈÈÓƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«
‰LÓ ‡Ó È ‡Ó ÔLÓ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆
‡„È ÈÈ„ ‡ÓÈÓ Ï Ô‰‡Â¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»

:‰LÓ„לחÔBL È ÈÈÓe ¿∆ƒ¿»≈¿≈≈¿
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Â„לט ‡lÏe ÔÈL ÔÈ˙Ï Óƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«
‡ÏÈÏ È˙‡ Ï ÔÈL ÔÈLÓ ««¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»

:‡Ó ÔLÓ ‡ÏÏמBÂ‰Â ¿»¿»»¿«¿«ƒ¿»«¬
˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈
‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÏ‡ ÔÈ ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»

:ÔÈ˙Ï˙eמא˙È ÈÈÓ ÔÈl‡ ¿»ƒƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«
ÔLÓ Ï Ï ÔBL È¿≈≈¿»¿»«¿«¿«


ÂÈe Ô‰‡.ּביד עליהם? ממּנה מהּבנים ואיזה «¬…»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֻ

הּכהן: ּבןֿאהרן ÏÌ˙„˙ÈÂכחתורהאיתמר ֲִֵֶַַָָֹֹƒ≈…»
Ì‰È˙ÈÓe.ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ≈¿≈∆ְְֲִֵֵֵֵֶֶַ

ּומיתרים ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָהּקלעים
ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהיּו
לתלֹות סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות ְִִִִִֵֵַַָָָָָהרּוח,
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:‡Ó ÔLÓ ‡ÏÏמBÂ‰Â ¿»¿»»¿«¿«ƒ¿»«¬
˙ÈÏ ÔB‰˙ÈÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈
‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÏ‡ ÔÈ ÔB‰˙‰‡¬»«¿¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»

:ÔÈ˙Ï˙eמא˙È ÈÈÓ ÔÈl‡ ¿»ƒƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«
ÔLÓ Ï Ï ÔBL È¿≈≈¿»¿»«¿«¿«


ÂÈe Ô‰‡.ּביד עליהם? ממּנה מהּבנים ואיזה «¬…»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֻ

הּכהן: ּבןֿאהרן ÏÌ˙„˙ÈÂכחתורהאיתמר ֲִֵֶַַָָֹֹƒ≈…»
Ì‰È˙ÈÓe.ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ≈¿≈∆ְְֲִֵֵֵֵֶֶַ

ּומיתרים ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָהּקלעים
ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהיּו
לתלֹות סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות ְִִִִִֵֵַַָָָָָהרּוח,
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‰‡Ó LÓ ÈÙÏ‡ ‡ÈÓ¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
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È È‰ÈÓe ÏeÓ Ï Ï»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒƒ
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:ÓÈÓÏ ‰LÓ בÈa ˙È „w ƒ∆¿≈»«≈»¿≈

Ï ‡˙ÈLÓ Ó elLÈ Ï‡Èƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»»
‡Ó Ï ‡„ Ï Èƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»


וקנּדסין ּבכלֹונסֹות העליֹונה ּבׂשפתם הּקלעים ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֻּבהם

הּמׁשּכן: ּבמלאכת ׁשּׁשנּויה לגתורהּכמֹו ְְְְִִֶֶֶַָָ
(ÊÓ)‰„ ˙„.ּבמצלּתים הּׁשיר הּוא ¬…«¬…»ְְִִִִַַ

אחרת: לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא „˙וכּנֹורֹות, ְֲֲִִֶֶֶַַָָ«¬…«
‡OÓ.:מחתורהּכמׁשמעֹו(ËÓ)ŒL‡ È„Ùe «»ְְַָ¿À»¬∆

‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ.ּבּמצוה היּו הּפקדים ואֹותן ƒ»∆…∆ְְְִִַַָָָֻ
חמּׁשים": ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים אתורה"מּבן ְְֲִִִִֶֶַָָֹ

()' Ï‡È ÈaŒ˙‡ ˆ.נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֱֶָָָָ
ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבּיֹום

הּנּזקין ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ּכדאיתא ס(ּבּיֹום, :)דף ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
‰‰ŒÓ elLÈ.ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ƒ«¿ƒ««¬∆ְֲִַַָָָֹ

חנית ׁשכינה, מחנה היא הּקלעים ּתֹו ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָחניתן:
"ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו - סביב ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהלוּים
מחנה סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. מחנה היא - ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָסיני"
יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ארּבע לכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּדגלים
ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; חּוץ נׁשּתּלח ְְְֲִֵַַַַַַָָָָֻֻהּצרּוע
אף מּתר לנפׁש וטמא הּׁשּתים. מן ּומׁשּלח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיׂשראל
זה וכל ׁשכינה. מּׁשל אּלא מׁשּלח ואינֹו לוּיה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻּבׁשל

`ypdiyily mei qelwpe`
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‡L‡„ ‡L ÈÓËÏגÎÓ ƒ¿≈«¿»∆¡»»ƒ¿«
‡aÓÏ ÔeÁlL ‡e „Ú«¿»¿«¿¿ƒ»»
Ôe‡È ‡ÏÂ ÔeÁlL ‡ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬
‡ÈL ÈÎL È ÔB‰ÈLÓ È»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔB‰ÈÈדÏ‡È Èa ÔÎ e„ÚÂ ≈≈«¬»≈¿≈ƒ¿»≈
‡ÈLÓÏ ‡aÓÏ ÔB‰È eÁlLÂ¿«¿»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»
Ôk ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈

Ï‡È Èa e„ÚהÈÈ ÏÈlÓe ¬»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»
ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚוÈa ÌÚ ÏlÓ ƒ∆¿≈»«≈ƒ¿≈

È‡ ‡‡ B‡ b Ï‡Èƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
‡LÏ ‡L‡ ÈBÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»
‡e‰‰ ‡L‡ BÁÈÂ ÈÈ Ì„ L¿»√»¿»¿≈¡»»«

e„Úז È ÔB‰ÈBÁ È ÔeÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»
LÓÁÂ LÈa BÁ È ÈÂ¿»≈»¿≈¿≈≈¿À¿≈
Ï Á„Ï ÔÈÂ È‰BÏÚ BÈ≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈

ח ‚Ï ÈÏ Ì‡Â‡‡Ï È ¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»
ÈÈ Ì„ Ó ‡BÁ Ï ‡BÁ¿»≈¿»ƒ¿≈√»¿»
È ‡ek ÎÓ a ‡‰ÎÏ¿«¬»«ƒ¿«ƒ«»ƒ

È‰BÏÚ a ÎÈטÏÎÂ ¿«≈≈¬ƒ¿»
È„ ‡L„e ÏÎÏ ‡eL‡«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
‡‰ÎÏ ÔeÈ È Ï‡Èƒ¿»≈ƒ¿»¿¿«¬»


ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות מן רּבֹותינּו (דףּדרׁשּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

LÏ:סז) ‡ÓË..דאנׁשא נפׁשא לטמי ּדמסאב »≈»»∆ְְְֱִִֵֶַָָָָָ
ארמי, ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אני ְְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹומר

ּבב"ר יׁש אדרּיא(פע"ח)והרּבה :– טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
עצמֹות: a‰'(Â)גתורהׁשחיק ÏÚÓ ÏÚÓÏ.הרי ְֲִָƒ¿…«««ֲֵ

היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָחזר
וּיקרא ּבפרׁשת ה)האמּורה מעל(ויקרא "ּומעלה : ְְֲֲִַַַַָָָָָָָ

ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָּבה'
"והתוּדּו", ׁשּכתּוב האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּדברים
עד עדים ּפי על ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹומר
נּתן ׁשהּוא הּגר ּגזל על - והּׁשני ּבּדבר. ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיֹודה

BL‡a(Ê)לּכהנים: BÓL‡Œ‡.(קיא הּוא(ב"ק ֲִַֹ∆¬»¿…
עליו: ׁשּנׁשּבע BÏהּקרן ÌL‡ L‡Ï.(יט (כתובות ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«

לֹו: ׁשּנתחּיב Ï‡b(Á)למי LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â.ׁשּמת ְְִִֵֶַ¿ƒ≈»ƒ…≈ֵֶ

יֹורׁשים: לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו ‰‡ÌLהּתֹובע ÈL‰Ï ְְְִִִֵֵֶַַ¿»ƒ»»»
ÂÈÏ‡.ואמרּו עֹונֹו. על להתוּדֹות זה ּכׁשּנמל ≈»ְְְְְְֲִִֶֶַַַָ

ּגֹואלים לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָרּבֹותינּו:
הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, ְֵֵַַָָָָאֹו
הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּמׁשּפחת

יֹורׁשים: לֹו ואין ‰Leׁשּמת ÌL‡‰.הּקרן זה ְְִֵֵֶ»»»«»ֶֶֶַ
Ô‰kÏוהחמׁש: '‰Ï.לּכהן ּונתנֹו הּׁשם קנאֹו ְֶַֹ««…≈ְְֵֵַַָָֹ

מׁשמר: ‰ÌÈkׁשּבאֹותֹו ÏÈ‡ „lÓ.האמּור ְְִֶָƒ¿«≈«ƒÀƒָָ
להביא: צרי ׁשהּוא ÓeŒÏÎÂ‰(Ë)ּבוּיקרא ְְְִִִֶַָָָ¿»¿»

'B‚Â.מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
הּגרנֹות?! לבית אחריה המחּזר הּוא והלא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּכהן?
אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד ְְֲִֵֵֶַַַַַֹּומה

ּבהם ׁשּנאמר כג)הּבּכּורים, ה'(שמות ּבית "ּתביא : ֱִִִֵֶֶֶַַָָ
ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאלהי
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‡L‡„ ‡L ÈÓËÏגÎÓ ƒ¿≈«¿»∆¡»»ƒ¿«
‡aÓÏ ÔeÁlL ‡e „Ú«¿»¿«¿¿ƒ»»
Ôe‡È ‡ÏÂ ÔeÁlL ‡ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬
‡ÈL ÈÎL È ÔB‰ÈLÓ È»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔB‰ÈÈדÏ‡È Èa ÔÎ e„ÚÂ ≈≈«¬»≈¿≈ƒ¿»≈
‡ÈLÓÏ ‡aÓÏ ÔB‰È eÁlLÂ¿«¿»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»
Ôk ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈

Ï‡È Èa e„ÚהÈÈ ÏÈlÓe ¬»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»
ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚוÈa ÌÚ ÏlÓ ƒ∆¿≈»«≈ƒ¿≈

È‡ ‡‡ B‡ b Ï‡Èƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
‡LÏ ‡L‡ ÈBÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»
‡e‰‰ ‡L‡ BÁÈÂ ÈÈ Ì„ L¿»√»¿»¿≈¡»»«

e„Úז È ÔB‰ÈBÁ È ÔeÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»
LÓÁÂ LÈa BÁ È ÈÂ¿»≈»¿≈¿≈≈¿À¿≈
Ï Á„Ï ÔÈÂ È‰BÏÚ BÈ≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈

ח ‚Ï ÈÏ Ì‡Â‡‡Ï È ¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»
ÈÈ Ì„ Ó ‡BÁ Ï ‡BÁ¿»≈¿»ƒ¿≈√»¿»
È ‡ek ÎÓ a ‡‰ÎÏ¿«¬»«ƒ¿«ƒ«»ƒ

È‰BÏÚ a ÎÈטÏÎÂ ¿«≈≈¬ƒ¿»
È„ ‡L„e ÏÎÏ ‡eL‡«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
‡‰ÎÏ ÔeÈ È Ï‡Èƒ¿»≈ƒ¿»¿¿«¬»


ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות מן רּבֹותינּו (דףּדרׁשּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

LÏ:סז) ‡ÓË..דאנׁשא נפׁשא לטמי ּדמסאב »≈»»∆ְְְֱִִֵֶַָָָָָ
ארמי, ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אני ְְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹומר

ּבב"ר יׁש אדרּיא(פע"ח)והרּבה :– טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
עצמֹות: a‰'(Â)גתורהׁשחיק ÏÚÓ ÏÚÓÏ.הרי ְֲִָƒ¿…«««ֲֵ

היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָחזר
וּיקרא ּבפרׁשת ה)האמּורה מעל(ויקרא "ּומעלה : ְְֲֲִַַַַָָָָָָָ

ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָּבה'
"והתוּדּו", ׁשּכתּוב האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּדברים
עד עדים ּפי על ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹומר
נּתן ׁשהּוא הּגר ּגזל על - והּׁשני ּבּדבר. ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיֹודה

BL‡a(Ê)לּכהנים: BÓL‡Œ‡.(קיא הּוא(ב"ק ֲִַֹ∆¬»¿…
עליו: ׁשּנׁשּבע BÏהּקרן ÌL‡ L‡Ï.(יט (כתובות ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«

לֹו: ׁשּנתחּיב Ï‡b(Á)למי LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â.ׁשּמת ְְִִֵֶַ¿ƒ≈»ƒ…≈ֵֶ

יֹורׁשים: לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו ‰‡ÌLהּתֹובע ÈL‰Ï ְְְִִִֵֵֶַַ¿»ƒ»»»
ÂÈÏ‡.ואמרּו עֹונֹו. על להתוּדֹות זה ּכׁשּנמל ≈»ְְְְְְֲִִֶֶַַַָ

ּגֹואלים לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָרּבֹותינּו:
הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, ְֵֵַַָָָָאֹו
הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּמׁשּפחת

יֹורׁשים: לֹו ואין ‰Leׁשּמת ÌL‡‰.הּקרן זה ְְִֵֵֶ»»»«»ֶֶֶַ
Ô‰kÏוהחמׁש: '‰Ï.לּכהן ּונתנֹו הּׁשם קנאֹו ְֶַֹ««…≈ְְֵֵַַָָֹ

מׁשמר: ‰ÌÈkׁשּבאֹותֹו ÏÈ‡ „lÓ.האמּור ְְִֶָƒ¿«≈«ƒÀƒָָ
להביא: צרי ׁשהּוא ÓeŒÏÎÂ‰(Ë)ּבוּיקרא ְְְִִִֶַָָָ¿»¿»

'B‚Â.מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
הּגרנֹות?! לבית אחריה המחּזר הּוא והלא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּכהן?
אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד ְְֲִֵֵֶַַַַַֹּומה

ּבהם ׁשּנאמר כג)הּבּכּורים, ה'(שמות ּבית "ּתביא : ֱִִִֵֶֶֶַַָָ
ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאלהי



ypdiriax`קסב meiqelwpe`
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:È‰È dÏcיNÚÓ ˙È ‚e ƒ≈¿≈¿«»«¬«
ÔzÈc  ÔB‰È dÏc dL„e˜¿≈ƒ≈¿¿«ƒƒ≈

:È‰È dÏc ‡‰ÏיאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«¬»ƒ≈¿≈«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓיבÈa ÌÚ ÏlÓ ∆¿≈»«≈ƒ¿≈

È‡   ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«¬≈
:˜L da L˙e d˙z‡ ÈËƒ̇¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

ÚÊ‡יג ˙L d˙È  kLÈÂ¿ƒ¿¿«»«»¿««¿»
‡Óe dÏÚ ÈÈÚÓ ‡Ó È‰ÈÂƒ≈¿«»≈≈≈«¿»ƒ«¿»
‡È‰Â da ˙ÈÏ „È‰Â ‡‡Ó ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¿»ƒ≈«¿ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡ÏידÈ‰BÏÚ aÚÈÂ »ƒ¿¬»»¿∆¿«¬ƒ
‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ
‰‡˜ Áe È‰BÏÚ Ú B‡ ‡‡Ó¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»
:‡‡Ó ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»


על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן ְְִִֵֵֶַַַַָָֹלֹומר:

לּכהן: נּתנין ׁשּיהיּו ‡˙Œ(È)הּבּכּורים LÈ‡Â ְִִִִִֵֶַַָֹ¿ƒ∆
eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜.ּכהּנה מּתנֹות ׁשּנאמרּו לפי √»»ƒ¿ְְְְֱִֶֶַָֻ

לֹומר: ּתלמּוד ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ְְְְְִִִַַַָָָּולוּיה,
הנאתן ׁשּטֹובת מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו ְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָ"ואיׁש
ּבּספרי. ּבֹו ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלּבעלים,

אּגדה ראה)ּומדרׁש פ' אתֿקדׁשיו(תנחומא "ואיׁש : ְְֳִִֶַַָָָָ
לֹו נֹותנן, ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", ְְְְְִִֵֵֶַַַָָלֹו
אּלא עֹוׂשה ׂשדהּו ׁשאין סֹוף הּמעׂשרֹות, ְְִֵֵֶֶַַַָָָיהיּו

לעׂשֹות למּודה ׁשהיתה מעׂשרה ‡ŒL:אחד LÈ‡ ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָƒ¬∆
Ô‰kÏ ÔzÈ.:לֹו הראּויֹות È‰È‰מּתנֹות BÏ.ממֹון ƒ≈«…≈ְַָָƒ¿∆ָ

‡BzL(È)יאתורההרּבה: ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡. ְֵַƒƒƒƒ¿∆ƒ¿
אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב ְְְְֳִִִֶַַָָָָָָמה
חּיי הּכהן, מּתנֹות מעּכב אּתה אם יהיּו", ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹלֹו
הּסֹוטה: את לֹו להביא אצלֹו לבא ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתצטר

LÈ‡ LÈ‡.ּבאיׁש ּבׁשּתים: ׁשּמֹועלת ,ללּמד ƒƒְְְְִִִֶֶֶֶַַ
מּלמּטה: ואיׁשּה מעלה ׁשל ËN˙ŒÈk‰מלחמה ְְְְִִִֶַַָָָָָƒƒ¿∆

BzL‡.עד נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ƒ¿ְֲֲִִֵֵַַַָָ
"ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ׁשטּות, רּוח ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשּתּכנס

ּבֹו ז)ּוכתיב ּופׁשּוטֹו(משלי חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְֲִִֵֵַָֹ

צניעּות מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" מקרא: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָׁשל
ּכמֹו ּבעיניו, ד)ותחׁשד ועבר",(שם מעליו "ׂשטה ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ז) לּב":(שם אלּֿדרכיה יׂשט "אל :B ‰ÏÚÓe ְְְִֵֶֶֶַָָ»¬»
ÏÚÓ.:?הּמעל ‡˙d(È‚)ּומהּו LÈ‡ LÂ. »«ַַַַ¿»«ƒ…»

כו) איׁש:(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט ְְִִִֵֶָָָאיׁש,
ÚÊŒ˙L d˙‡.(צה ּפֹוסלת(יבמות ׁשכיבתּה …»ƒ¿«∆«ְִֶֶָָ

אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין ּכּמעׂשהאֹותּה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
לזֹו: זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ÈÈÚÓּבׁשּתי ÌÏÚÂ ְֲִֵֶָָָ¿∆¿«≈≈≈

dLÈ‡.(כז רֹואה(סוטה היה אם הא לסּומא. ּפרט ƒ»ְְִֶָָָָָ
הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָּומעמעם

אֹותּה: לטמאת.zÂ‰ּבֹודקין ׁשּתראה ׁשעּור ְִָ¿ƒ¿¿»ְְִֵֶֶַָֻ
daּביאה: ÔÈ‡ „ÚÂ.עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ִָ¿≈≈»ֲִִֵֵָָ

ׁשֹותה: היתה לא נטמאת! ׁשאמר: ‡ÔÈאחד „ÚÂ ְְִֵֶֶַָָָָָֹ¿≈≈
da.:לסתירה עדים יׁש אבל .N˙‰ּבטמאה, »ְְְֲִִִֵֵָָָֻƒ¿»»

ּכמֹו כב)נאנסה עּמּה":(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה : ְְְְֱִֶַָָָָָ
(„È)ÂÈÏÚ ÚÂ.:לסתירה ˜‡‰קדם Áe ¿»«»»ְִִֶָֹ«ƒ¿»
‡p˜Â.רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו התראה,(סוטה לׁשֹון : ¿ƒ≈ְְְֵֵַַָָ

ּפלֹוני: איׁש עם ּתּסתרי אל ּבּה: Â‰Â‡ׁשּמתרה ְְְִִִִִֶֶַַָָ¿ƒ
B‚Â ÂÈÏÚ ÚŒB‡ ‰‡ÓË.התרה הּוא ּכלֹומר, ƒ¿¿»»«»»¿ְְִַָ

אם נטמאה אם ידּוע ואין התראתֹו, על ועברה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּבּה
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מּסלת:.˜ÁÓ(ÂË)לאו: יהא ולא.ÌÈÚׁשּלא ָ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְֹ
יב)חּטים וקרּבנּה(סוטה ּבהמה מעׂשה עׂשתה היא ; ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ּבהמה: ÔÓLמאכל ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï.יהא ׁשּלא ְֲֵַַָ…ƒ…»»∆∆ְֵֶֹ
עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֻקרּבנּה

:ּבחׁש‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈŒ‡ÏÂ.נקראֹות ׁשהאּמהֹות ֶַֹ¿…ƒ≈»»¿…»ְִִֶָָָ
ׁשּנאמר ד)"לבֹונה", הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל : ְְְֱִֶֶֶַַַָָ

ה) מּדרכיהן:(סוטה ּפירׁשה ˜‡˙והיא ˙ÁÓŒÈk ְְְִִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…
‡e‰.:זכר לׁשֹון - קמח הּזה. ˜‡˙.הּקמח ˙ÁÓ ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«¿»…

וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָמעֹוררת
˜„ÌÈL(ÊÈ)טזתורההּבעל: ÌÈÓ.,ּבּכּיֹור ׁשּקּדׁשּו ַַַ«ƒ¿…ƒְִֶַֻ

עב) מראֹות(כתובות - מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה ְְְֲִִִֶֶַַַָֹלפי
נבעלֹות ׁשהיּו מּדרכיהן, ּפירׁשה וזֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּצֹובאֹות,
לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָלבעליהן

ּבֹו: ּתּבדק –ÁŒÈÏa.(ז את(סוטה הׁשקתה היא ִֵָƒ¿ƒ»∆ְְִִֶָ
ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻֻהּנֹואף
חרס: ׁשל ּבזּויה ּבמקדה הּמרים ְְִִִֵֶֶֶַַָָָמים

(ÁÈ)‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô.נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ
אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ"והעמדּה
ותֹודה: ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ּכדי למקֹום ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמּמקֹום

Úe.(ספרי יד. ּכדי(שם ׂשערּה קליעת את סֹותר »«ְְְִֵֵֶַָָ
ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל לבנֹות מּכאן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלבּזֹותּה.

‰'להן: ÈÏ.(ספרי)ׁשער הּוא נּקנֹור, ּבׁשער ֶָƒ¿≈ְִַַַַָ
הּנכנסים: ּכל ּדר הּמזרחי, ÈkŒÏÚ‰העזרה Ô˙Â. ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ¿»«««∆»

ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹליּגעּה,
הּמים: על ׁשהם.‰ÌÈהמיחד סֹופן ׁשם על ְִַַַַָֻ«»ƒֵֵֶַָ

לּה: העֹולם,‰ÌÈ‡Ó.מרים מן אֹותּה המחּסרים ִָָ«¿»¿ƒְְִִַַָָָ
כד)לׁשֹון לפרׁש(יחזקאל יּתכן ולא ממאיר. סּלֹון : ְְְְִִִֵֵַָָֹ

ּכתב ארּורים ולא הן, קדֹוׁשים ׁשהרי ארּורים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָֹמים
אֹונקלּוס ואף האחרים. את מאררים אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהּכתּוב,
קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

זֹו: ׁשל Â'B‚Â‰(ËÈ)ּבגּופּה ÚÈaL.היא ּומה ְֶָ¿ƒ¿ƒ«¿ִַ
אם הא הּנקי, - ׁשכב לא אם ְִִִִַַָָָָֹהּׁשבּועה?
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:‡iËËÏÓיט‡‰k ˙È ÈÓBÈÂ ¿«¿«»¿≈»««¬»
 ÈL ‡Ï Ì‡ ‡˙‡Ï ÓÈÈÂ¿≈«¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿«

Ò‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È‡‡ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡iÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»


מּסלת:.˜ÁÓ(ÂË)לאו: יהא ולא.ÌÈÚׁשּלא ָ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְֹ
יב)חּטים וקרּבנּה(סוטה ּבהמה מעׂשה עׂשתה היא ; ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ּבהמה: ÔÓLמאכל ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï.יהא ׁשּלא ְֲֵַַָ…ƒ…»»∆∆ְֵֶֹ
עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֻקרּבנּה

:ּבחׁש‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈŒ‡ÏÂ.נקראֹות ׁשהאּמהֹות ֶַֹ¿…ƒ≈»»¿…»ְִִֶָָָ
ׁשּנאמר ד)"לבֹונה", הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל : ְְְֱִֶֶֶַַַָָ

ה) מּדרכיהן:(סוטה ּפירׁשה ˜‡˙והיא ˙ÁÓŒÈk ְְְִִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…
‡e‰.:זכר לׁשֹון - קמח הּזה. ˜‡˙.הּקמח ˙ÁÓ ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«¿»…

וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָמעֹוררת
˜„ÌÈL(ÊÈ)טזתורההּבעל: ÌÈÓ.,ּבּכּיֹור ׁשּקּדׁשּו ַַַ«ƒ¿…ƒְִֶַֻ

עב) מראֹות(כתובות - מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה ְְְֲִִִֶֶַַַָֹלפי
נבעלֹות ׁשהיּו מּדרכיהן, ּפירׁשה וזֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּצֹובאֹות,
לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָלבעליהן

ּבֹו: ּתּבדק –ÁŒÈÏa.(ז את(סוטה הׁשקתה היא ִֵָƒ¿ƒ»∆ְְִִֶָ
ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻֻהּנֹואף
חרס: ׁשל ּבזּויה ּבמקדה הּמרים ְְִִִֵֶֶֶַַָָָמים

(ÁÈ)‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô.נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ
אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ"והעמדּה
ותֹודה: ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ּכדי למקֹום ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמּמקֹום

Úe.(ספרי יד. ּכדי(שם ׂשערּה קליעת את סֹותר »«ְְְִֵֵֶַָָ
ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל לבנֹות מּכאן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלבּזֹותּה.

‰'להן: ÈÏ.(ספרי)ׁשער הּוא נּקנֹור, ּבׁשער ֶָƒ¿≈ְִַַַַָ
הּנכנסים: ּכל ּדר הּמזרחי, ÈkŒÏÚ‰העזרה Ô˙Â. ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ¿»«««∆»

ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹליּגעּה,
הּמים: על ׁשהם.‰ÌÈהמיחד סֹופן ׁשם על ְִַַַַָֻ«»ƒֵֵֶַָ

לּה: העֹולם,‰ÌÈ‡Ó.מרים מן אֹותּה המחּסרים ִָָ«¿»¿ƒְְִִַַָָָ
כד)לׁשֹון לפרׁש(יחזקאל יּתכן ולא ממאיר. סּלֹון : ְְְְִִִֵֵַָָֹ

ּכתב ארּורים ולא הן, קדֹוׁשים ׁשהרי ארּורים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָֹמים
אֹונקלּוס ואף האחרים. את מאררים אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהּכתּוב,
קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

זֹו: ׁשל Â'B‚Â‰(ËÈ)ּבגּופּה ÚÈaL.היא ּומה ְֶָ¿ƒ¿ƒ«¿ִַ
אם הא הּנקי, - ׁשכב לא אם ְִִִִַַָָָָֹהּׁשבּועה?
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ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÈÓכz‡Â ¿ƒ«»¿«¿«»»ƒ≈¿«¿
È‡Â CÈÏÚaÓ a ˙ÈËÒ È‡¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈
zÎL ˙È CÈa  ‰ÈÂ z‡zÒ‡ƒ¿»»¿¿ƒ«¿«ƒ»¿À¿≈

CÈÏÚaÓ aכא˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ «ƒ«¬ƒ¿≈«¬»»
ÓÈÈÂ ‡ËÂÏ„ ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ƒ¿»¿»»ƒ¿»»¿≈«
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k«¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
˙È ÈÈ ‰È„a CÈÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»
ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ÈÒÓ CÈkÈ«¿ƒ«¿»¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

‰‡ÔÈlכב ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈
‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï ÈÎÈÚÓaƒ¿«¿ƒ«¬»»¿ƒ¿«¿»»
ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ ÓÈ˙Â ‡kÈ«¿»¿≈«ƒ¿»»≈»≈

‰k‡כג ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»
‡iÈÓ ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ ‡ÙÒa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

iÓ‡כד ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»
‡iÓ a ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ ‡iÈÓ¿ƒ«»¿«¿«»¿≈¬««»


ׁשּמּכלל ּתּנקי), לא אחרים: (ספרים חנקי - ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹׁשכב
ּבדיני לפּתח ׁשּמצוה אּלא הן, ׁשֹומע אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלאו

לזכּות: ּתחּלה ÈËN˙(Î)נפׁשֹות Èk z‡Â."ּכי" ְְְִִָָ¿«¿ƒ»ƒִ
"אם": ּבלׁשֹון ‰‡Ï‰(Î‡)מׁשּמׁש ˙ÚLa. ְְִִֵַƒ¿À«»»»

קללה: ׁשל B‚Â'ׁשבּועה ‰Ï‡Ï C˙B‡ '‰ ÔzÈ. ְְֶָָָƒ≈»¿»»¿
ׁשּבא ּכדר יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשּיהיּו

כד).ÚLÏÂ‰לפלֹונית: שבועות יח, ׁשּיהיּו(סוטה ְִִ¿ƒ¿À»ְִֶ
ׁשארע ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּכל

אֹומר הּוא וכן סה)לפלֹונית. "והּנחּתם(ישעיה : ְְְְִִִֵֵֶַ
נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", לׁשבּועה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָׁשמכם

הּברכה לענין וכן רׁשעים. ׁשל (בראשיתּבפרענּותן ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻ
וגֹו'",יא) "ונברכּו מח): יׂשראל(שם יבר ּב" : ְְְְְְְִִֵֵָָ

לפי.‡˙CÎÈŒלאמר": לבטן, יר הקּדים ּבּקללה ֵֹ∆¿≈≈ְְְְִִִֶֶֶֶַָָ
ּתחּלה: ּבעברה התחילה ּכתרּגּומֹו:.ˆ‰ׁשּבּה ְְֲִִִֵֶַָָָָ»»ְְַ

ÔËa(Î)נפּוחה: ˙BaˆÏ..ּבטן להצּבֹות ּכמֹו ְָ«¿∆∆ְְְֶֶַ
ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש וכןזהּו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד :(שמות ְְִֵֶֶֶַַָָָ

,"הּדר א)"לנחתם אׁשר(דברים ּבּדר "לראתכם : ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתלכּוֿבּה".

:הּיר את ּומּפילים הּבטן את ÔËaמצּבים ˙BaˆÏ ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ«¿∆∆
CÈ ÏÏÂ.אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו ¿«¿ƒ»≈ְִִֵֵֵֶֶָ

ואתֿ נפלת אתֿירכ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹׁשל
אמּור: נבעלת ׁשל הרי צבה; ּבטנÔÓ‡ ÔÓ‡. ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ»≈»≈

הּׁשבּועה. על אמן האלה, על אמן ׁשבּועה: ְְֵֵַַַַַָָָָָָָָקּבלת
ׁשּלא אמן אחר. מאיׁש אם אמן זה, מאיׁש אם ִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאמן
ּוכנּוסה: יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה ְְֲִִֶֶָָָָָָׂשטיתי

‡˙M‡‰Œ‰(Î„)כגתורה ‰˜L‰Â.סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ֵֵֶֶ
אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמעׂשה,
לפי למרים. ּבּה יבאּו ׁשּכׁשּיׁשקּנה מבּׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב
ּתלמּוד הּגּוף? ּכל לׁשאר מּנין ,ויר ּבטן ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
לֹומר ּתלמּוד מה ּכן אם ּבכּלּה. בּה, ּובאּו ְְִֵַַַַָָָֻלֹומר:
ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ"ּבטן

הּפרענּות: מהם התחיל לפיכÈÓÏ.לּה להיֹות ְְְִִִֵֶַָָֻ¿»ƒְִָ
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:eÈÓÏ ‡iÏÓכהÈÂ ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ«
˙ÁÓ ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k«¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»

:‡Áa„ÓÏ d˙È ˜ÈÂכוıBÓ˜ÈÂ ƒ»≈»«¿«¿¿»¿ƒ¿
dzk„‡ ˙È ‡˙ÁÓ Ó ‡‰k«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È È˜LÈ k ˙e ‡Áa„ÓÏ ˜ÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»

:‡iÓ ˙È ‡˙z‡כז˙È dp˜LÈÂ ƒ¿»»«»¿«¿ƒ«»
˙LÂ ˙‡z‡ Ì‡ È‰˙e ‡iÓ«»¿≈ƒƒ¿»»«¿«»«
‡iÓ da eÏÚÈÂ dÏÚa ˜L¿»¿«¬«¿≈¬««»
‡‰ÚÓ eÁtÈÂ eÈÓÏ ‡iÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»
ÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dkÈ ÈÓ˙˙Â¿ƒ¿¿≈«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«

:dnÚ B‚aכח˙‡z‡ ‡Ï Ì‡Â ¿««¿ƒ»ƒ¿»»«
‰‡kÊ ˜Bt˙Â ‡È‰ ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ«»»

:ÈecÚ ÈcÚ˙Âכט‡˙ÈB‡ ‡c ¿«¿ƒƒ»«¿»
a ‡˙z‡ È˙ Èc ‡˙‡˜c¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«

:‡z˙Â dÏÚaÓלÈc ‚ B‡ ƒ«¬«¿ƒ¿»»¿«ƒ
˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe È‰BÏÚ aÚ∆̇¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»
‡˙ÈB‡ Ïk ˙È ‡‰k dÏ „aÚÈÂ¿«¬≈««¬»»»«¿»

‡לא‰„‡: ‰‡kÊ È‰ÈÂ »»ƒ≈«»»«¿»
˙È Ïa˜z ‡È‰‰ ‡˙z‡Â ‡BÁÓ≈»¿ƒ¿»«ƒ¿«≈»


ּומרים: מעלה.È‰Â(Î‰)רעים ּומביא, מֹולי ִִָָ¿≈ƒֲִִֵֶַ

מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ְְְְִִִִִֶַַָָָָָּומֹוריד,
ּכהן: ‡˙dׁשל È˜‰Â.ּבקרן הּגׁשתּה היא זֹו ֵֶֹ¿ƒ¿ƒ…»ְִֶֶַָָָ

ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל מערבית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹּדרֹומית
ידי.‡d˙kÊ(ÂÎ)מנחֹות: ׁשעל הּקמץ, הּוא ְָ«¿»»»ְֵֶֶַַֹ

לגבּה: לזּכרֹון ּבאה הּמנחה ְְְְִִַַַָָָָָָָֹהקטרתֹו,
(ÊÎ)ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â.:אמרה ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְִֶַָָ

מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר ׁשֹותה! ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָאיני
ּכן אם אּלא ּכרחּה, ּבעל אֹותּה ּומׁשקין ְְְִִֵֶַַָָָָָאֹותּה

אני טמאה כז)אמרה: B‚Â:(סוטה da ‰˙Â. ְְֲִֵָָָ¿»¿»ƒ¿»¿
אינן הּמים ּתחּלה, יר הזּכיר ׁשּבּקללה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי

ּבּה: ּכניסתן ּכדר אּלא ‰‡M‰ּבֹודקין ‰˙È‰Â ְְְִִֶֶֶָָָָ¿»¿»»ƒ»

‰Ï‡Ï.:ּבּה אלין הּכל ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ˜aּכמֹו ¿»»ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿∆∆
dnÚ.,ׁשּנּכר ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש הפרׁש «»ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

נּכר: ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמתנּול ÏŒÌ‡Â‡(ÁÎ)לאדם ְְְִִֵֵֶַַָָָָ¿ƒ…
‰M‡‰ ‰‡Ó.:זֹו ‰È‡ּבסתירה ‰B‰e. ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»ƒ

אחר: עֹוד.Â˙‰מּמקֹום ולא המאררים, מּמים ִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ
ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה אם זרע, ונזרעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָּברוח,

כז) ‡LÈ(Ï)כטתורה:(סוטה B‡.כא)ּכמֹו :(שמות ƒְ
לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". ְְִִַַַַָ"אֹו

אתֿהאּׁשה": BÚÓ(Ï‡)"והעמיד LÈ‡‰ ‰Â. ְֱִִֶֶָָ¿ƒ»»ƒ≈»
"חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים ּבדקּוה ְְְִִִִַַַַַַָָאם
אחר: ּדבר הענׁש. מן הּוא נקי ְִִִֵֶַָָָָָָֹּבמיתתּה!"
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ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּׁשּיׁשקּנה,

לבעלּה ÏÙÈ‡()אתורה:(ספרי)אסּורה Èk. ְְֲַָָƒ«¿ƒ
סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה ְְְְִִִַַַָָָָָָָָָיפריׁש.
עצמֹו יּזיר ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל ְְְְִִֶֶַַַָָָָלֹומר

ניאּוףמ לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן „:(סוטה ִִִִִֵֵֶַַ∆∆
ÈÊ.ּכאן אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין »ƒְְְִִֵֶַָָָָָָ

הּיין: מן ‰Ïׁשּפירׁש È‰Ï.מן עצמֹו להבּדיל ִִִֶַַַ¿«ƒ«ְְְִִַַ
ׁשמים: לׁשם ÎLÂ(‚)הּיין ÔÈÓ.:ּכתרּגּומֹו ְִִֵַַַָƒ«ƒ¿≈»ְְַ

יׁשן: ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"מחמר
˙LÓŒÏÎÂ..מׁשקה ּבכל אֹו ּבמים צביעה לׁשֹון ¿»ƒ¿«ְְְְְִִֶַַָָ

ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ְְְְִִִֵֵֵַָּובלׁשֹון
ּביין": ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר .ÌÈÁ(„)וסממנים", ְְְִִִִֶַַָָָָ«¿«ƒ

לד) הּגרעינין:(נזיר ׁשּמּבחּוץ,.Ê‚הם הּקלּפֹות הם ְִִֵַַ»ְִִֵֶַַ
ּבּזּוג: ּכענּבל ּבתֹוכן È‰È‰(‰)ׁשהחרצּנים L„˜. ְְְְִִֶַַַַָָ»…ƒ¿∆

ראׁשֹו:(ספרי) ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּׂשער
Út.ּדבּוק ׁשהּוא לפי (סּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד ∆«ְִֶֶַָָָָָ

ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלׂשער
וכן ׂשער. ׁשל כא)ּגּדּול יפ(ויקרא לא ראׁשֹו רע.את ְְִִֵֵֶֶָָֹֹ

יֹום: מּׁשלׁשים ּפחֹות ּפרע קרּוי ותורהואין ְְִִֵֶַָָֹ
(Á)‡e‰ L„˜ BÊ ÈÓÈ Ïk.הּגּוף קדּׁשת זֹו …¿≈ƒ¿»…ְַַֻ

למתים: אנס:.Ú˙Ùa(Ë)מּלהּטמא .Ì‡˙tזה ְְִִִֵֵָ¿∆«ֶֶֹƒ¿…
אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה

ּפתאם: ׁשל מקרה ÂÈÏÚהּוא: ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ. ְְִִֶֶֹ¿ƒ»≈»»
ּבֹו: ׁשהּוא B˙‰Ëּבאהל ÌBÈa..הּזיתֹו ּביֹום ֶֶָֹ¿»√»ְַָָ
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:‡e‰‰יבÈÂÈBÈ ˙È ÈÈ „  «¿«≈√»¿»»≈
d  n‡ È˙ÈÈÂ dÊƒ¿≈¿«¿ƒƒ«««≈
eÏËÈ È‡„ ‡BÈÂ ‡‡Ï«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿
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:‡Êיד„ d ˙È ÈÂ ƒ¿»ƒ»≈»À¿»≈√»
„Á ÈÏ d  n‡ ÈÈ¿»ƒ«««≈¿ƒ«
d ˙ ‡„Á ‡n‡Â ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
„Á „e ‡˙‡hÁÏ ‡Ï¿∆¿»¿«»»¿««

:‡„e ˙ÒÏ ÈÏטוÏÒÂ ¿ƒ¿ƒ¿«¿«»¿«
Á ÏÈ È‚ ‡ÏÒ Èh«ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÈÁÈ„ ÈÈh È‚BÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒ
:B‰ÈÒÂ B‰˙Áe Áƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈

È˙טז „ÚÈÂ ÈÈ „ ‡‰ ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ d˙‡hÁיז˙ÈÂ «»≈¿»¬»≈¿»


ּתלמּוד לגמרי? טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָאֹו
לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום ְְֲִִִִִִַַַָֹלֹומר:

טהרתֹו: ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד Be(È)הּזה? ְְֳִַַָָָ«
È˙ È ‡È ÈÈ‰.אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא «¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְִִִֶַ

לּקרבין זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאינֹו
ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָוקבע

מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיניּומּׁשמיני ׁשמיני - ְְְְְִִִִִִִִִִַַָָָ
‰p(È‡)והלאה: ÏÚ ‡ËÁ ‡.נזהר ׁשּלא ְָָָ≈¬∆»»««»∆ְִֶַֹ

ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת. ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת
הּיין: מן ‡˙B‡עצמֹו Â.ּולהתחיל לחזר ְִִַַַ¿ƒ«∆…ְְֲִַַֹ
נזירּותֹו: BÊ(È)מנין ÈÈ˙‡ ‰Ï È‰Â.יחזר ְְִִַ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ֲַֹ

ּכבּתחּלה: נזירּותֹו eÏÈוימנה ÈB‡‰ È‰Â. ְְְְְִִִֶַָ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿

הּמנין: מן יעלּו ‡˙B(È‚)לא ‡ÈÈ.את יביא ְֲִִַַָֹ»ƒ…ִֶָ
רּבי ׁשהיה אתי"ם מּׁשלׁשה אחד וזה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו;

ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש כב)יׁשמעאל "והּׂשיאּו(ויקרא : ְְִִִֵֵֵֵַָ
ּבֹו ּכּיֹוצא עצמם; את - אׁשמה" עֹון (דבריםאֹותם ְְֲֵֶַַַָָָ

עצמֹו:לד) את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר ידתורה: ְְִֶַַַַַָֹֹ
(ÂË)‰ÈÒÂ ˙Áe.לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִִֶָָ

ׁשּיטעינּו - חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו
עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן החזירן - ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלחם

Bv˙ּוׁשלמים: ÈÈe ˙ÏeÏ ˙lÁ.(עז (מנחות ְִָ«…¿…¿ƒƒ«
מין: מּכל ÏÚ(ÊÈ)טזתורהעׂשר ‰Ï ÈÏ ÁÊ ִִֶֶָ∆«¿»ƒ««

˙Bvn‰ ÏÒ.הּׁשלמים את אתיׁשחט לקּדׁש מנת על «««ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
BÒ˙‡Âהּלחם: B˙Á˙‡.:איל ׁשל ֶֶַ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿ִֶַ
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:‡e‰‰יבÈÂÈBÈ ˙È ÈÈ „  «¿«≈√»¿»»≈
d  n‡ È˙ÈÈÂ dÊƒ¿≈¿«¿ƒƒ«««≈
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:‡Êיד„ d ˙È ÈÂ ƒ¿»ƒ»≈»À¿»≈√»
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:‡„e ˙ÒÏ ÈÏטוÏÒÂ ¿ƒ¿ƒ¿«¿«»¿«
Á ÏÈ È‚ ‡ÏÒ Èh«ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÈÁÈ„ ÈÈh È‚BÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒ
:B‰ÈÒÂ B‰˙Áe Áƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈

È˙טז „ÚÈÂ ÈÈ „ ‡‰ ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ d˙‡hÁיז˙ÈÂ «»≈¿»¬»≈¿»


ּתלמּוד לגמרי? טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָאֹו
לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום ְְֲִִִִִִַַַָֹלֹומר:

טהרתֹו: ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד Be(È)הּזה? ְְֳִַַָָָ«
È˙ È ‡È ÈÈ‰.אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא «¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְִִִֶַ

לּקרבין זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאינֹו
ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָוקבע

מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיניּומּׁשמיני ׁשמיני - ְְְְְִִִִִִִִִִַַָָָ
‰p(È‡)והלאה: ÏÚ ‡ËÁ ‡.נזהר ׁשּלא ְָָָ≈¬∆»»««»∆ְִֶַֹ

ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת. ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמּטמאת
הּיין: מן ‡˙B‡עצמֹו Â.ּולהתחיל לחזר ְִִַַַ¿ƒ«∆…ְְֲִַַֹ
נזירּותֹו: BÊ(È)מנין ÈÈ˙‡ ‰Ï È‰Â.יחזר ְְִִַ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ֲַֹ

ּכבּתחּלה: נזירּותֹו eÏÈוימנה ÈB‡‰ È‰Â. ְְְְְִִִֶַָ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿

הּמנין: מן יעלּו ‡˙B(È‚)לא ‡ÈÈ.את יביא ְֲִִַַָֹ»ƒ…ִֶָ
רּבי ׁשהיה אתי"ם מּׁשלׁשה אחד וזה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו;

ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש כב)יׁשמעאל "והּׂשיאּו(ויקרא : ְְִִִֵֵֵֵַָ
ּבֹו ּכּיֹוצא עצמם; את - אׁשמה" עֹון (דבריםאֹותם ְְֲֵֶַַַָָָ

עצמֹו:לד) את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר ידתורה: ְְִֶַַַַַָֹֹ
(ÂË)‰ÈÒÂ ˙Áe.לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִִֶָָ

ׁשּיטעינּו - חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו
עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן החזירן - ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלחם

Bv˙ּוׁשלמים: ÈÈe ˙ÏeÏ ˙lÁ.(עז (מנחות ְִָ«…¿…¿ƒƒ«
מין: מּכל ÏÚ(ÊÈ)טזתורהעׂשר ‰Ï ÈÏ ÁÊ ִִֶֶָ∆«¿»ƒ««

˙Bvn‰ ÏÒ.הּׁשלמים את אתיׁשחט לקּדׁש מנת על «««ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
BÒ˙‡Âהּלחם: B˙Á˙‡.:איל ׁשל ֶֶַ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿ִֶַ
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ÓÈÓÏ ‰LÓכגÔ‰‡ ÌÚ ÏlÓ ∆¿≈»«≈ƒ«¬…

ÔeÎ ÔÈ„k ÓÈÓÏ È‰ ÌÚ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈¿»¿


(ÁÈ)„ÚÓ Ï‰‡ Á È‰ Ál‚.(ספרי)יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ָ

"וגּלח אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיגּלח
ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת לאחר - ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּנזיר"

ג) מֹועד":(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :ÁL‡ ְֵֶֶַָֹ¬∆««
ÌÈÓÏ‰ Á.לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ּתחת ∆««¿»ƒְְְִֶַַַַָ

לּטל ׁשּצרי ּבעזרה, מתּבּׁשלין היּו נזיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּׁשלמי
ה': לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל אחר הּזרֹוע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּכהן

(ËÈ)‰ÏL Ú‰.:ׁשּנתּבּׁשלה ˜„L(Î)לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ…∆
Ô‰kÏ ‡e‰.הן ּתרּומה - והּזרֹוע והרקיק החּלה «…≈ְְְְִֵַַַַָָָָ

‰e‰לּכהן: ‰Á ÏÚ.וׁשֹוק חזה מּלבד ֵַֹ«¬≈«¿»ְִֶַָָ
נזיר ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל לֹו ְְְִִִִֵַַָָָָָהראּויים
לּדֹון ויצאּו ּבּכלל נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּזרֹוע

להחזירן הצר - זרֹוע להפרׁשת - החדׁש ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָֻּבּדבר
וׁשֹוק: ּבחזה אף לּדֹון lÓ„(Î‡)לכללן, ְְִִֶַָָָָƒ¿«

„È ‚ÈL‡.מנת על נזיר הריני אמר: ׁשאם ¬∆«ƒ»ְֲִִִֵֶַַָָָ
ׁשלמים: מאה ועל עֹולֹות מאה על „לגּלח Èk ְְְִֵֵֵַַַַָָָ¿ƒƒ¿

‰ÚÈ Ôk È L‡.על - נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ¬∆ƒ…≈«¬∆ְִַַַָ
הריני אמר: ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתֹורת
ּבהמֹות ג' על לגּלח מנת על נזירּיֹות חמׁש ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻנזיר
יעׂשה": ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹהּללּו,

Ì‰Ï(Î‚)כבתורה Ó‡.ּבלע"ז ׁשמֹור זכֹור, ּכמֹו »»∆ְְַַָָ
זאגענד: Ì‰Ïדישנ"ט Ó‡.(ספרי)ּכּלם ׁשּיהיּו »»∆ְִֶָֻ

ּתברכם(תנחומא).‡Óׁשֹומעים: לא מלא, ְִ»ְְֵֵָָֹ
ׁשלם: ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּבחּפזֹון
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(„Î)ÎÈ.:נכסי ׁשּלא.ÓLÈÂׁשּיתּברכּו ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ֶֹ

מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיבֹואּו
ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלעבּדֹו
לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָליסטים
הּוא הּנֹותן הּוא, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל זֹו? ְֲֵַַַָָָָָּבמּתנה
ּבּספרי: ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָהּׁשֹומר.

(‰Î)ÈÏ‡ ÂÈt ‰ ‡È.,ׂשֹוחקֹות ּפנים ל יראה »≈»»≈∆ְְֲִֶַָ
צהּבֹות: חן:(ספרי).ÈÂּפנים ל OÈ‡(ÂÎ)יּתן ְִָֻƒÀ∆»ְִֵֵƒ»
ÈÏ‡ ÂÈt ‰.:ּכעסֹו ‡˙ÈÓLŒ(ÊÎ)יכּבׁש eÓNÂ. »»≈∆ְֲִַֹ¿»∆¿ƒ

המפרׁש:(ספרי) ּבּׁשם ‡ÌÎיברכּום È‡Â.חולין) ְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈
"ואנימט) אחר: ּדבר הּכהנים. עם ואסּכים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹליׂשראל

לּכהנים: - LÓ‰(‡)אברכם" ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ. ֲֲֲִֵַָֹ«¿ƒ¿«…∆
רבה) ולא(במדבר ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב ְְְִַַַָָָֹ"ּכּלֹות"

היּו הּמׁשּכן הקמת יֹום ודּו"ק) ּבׁשוא ְְְְֲִִַַָָָָ"ּכלֹות"
לחּפה: הּנכנסת ּככּלה LÓ‰יׂשראל ˙Blk.ּבצלאל ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ«…∆ְְֵַ

ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו לב חכם וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָָואהליאב
ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכתּוב
לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָָָָּכל

ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה ולא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹהּמלאכה
ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלפי

קלב) אׁשרֿ(תהילים עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' "זכֹור :ְְֲִֵֶָָֻ
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָנׁשּבע

יב) א ּדוד":(מלכים בית "ראה :‰LÓ ˙Blk ÌBÈa ְְִֵֵָ¿«…∆
ÌÈ˜‰Ï.ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא ¿»ƒְְְֱִֵֶֶַַָָֹ

ּומפרקֹו, מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ימי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹׁשבעת
"ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ְְְְְֱֱִֵֶֶַַָֹּובאֹותֹו
הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו להקים", מׁשה ְֲִֶַַָָָָֹּכּלֹות

היה ניסן חדׁש ס)וראׁש הּפרה,(גיטין נׂשרפה ּבּׁשני . ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּלחּו: ּובּׁשביעי ראׁשֹונה הּזיה הּזּו ְְְִִִִִִִַַַָָָּבּׁשליׁשי

()˙‰ È‡ÈN Ì‰.(ספרי)ׁשֹוטרים ׁשהיּו ≈¿ƒ≈««…ְִֶָ
ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, (שמותעליהם ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

וגֹו'":ה) יׂשראל ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰ ְְְְִֵֵֵַָֹֻ≈»…¿ƒ
ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ׁשעמדּו ««¿Àƒְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּנאמר א)יׂשראל, וגֹו'":(במדבר יהיּו "ואּתכם : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָ
(‚)ˆ ˙Ï‚ÚŒLL.וכן מחּפים, אּלא "צב" אין ≈∆¿…»ְְִֵֵֶָָֻ

סו) מכּסים(ישעיה עגלֹות - ּובּפרדים" "ּובּצּבים :ְְֲִִִַַַָָֻ
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(„Î)ÎÈ.:נכסי ׁשּלא.ÓLÈÂׁשּיתּברכּו ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ֶֹ

מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיבֹואּו
ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלעבּדֹו
לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָליסטים
הּוא הּנֹותן הּוא, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל זֹו? ְֲֵַַַָָָָָּבמּתנה
ּבּספרי: ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָהּׁשֹומר.

(‰Î)ÈÏ‡ ÂÈt ‰ ‡È.,ׂשֹוחקֹות ּפנים ל יראה »≈»»≈∆ְְֲִֶַָ
צהּבֹות: חן:(ספרי).ÈÂּפנים ל OÈ‡(ÂÎ)יּתן ְִָֻƒÀ∆»ְִֵֵƒ»
ÈÏ‡ ÂÈt ‰.:ּכעסֹו ‡˙ÈÓLŒ(ÊÎ)יכּבׁש eÓNÂ. »»≈∆ְֲִַֹ¿»∆¿ƒ

המפרׁש:(ספרי) ּבּׁשם ‡ÌÎיברכּום È‡Â.חולין) ְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈
"ואנימט) אחר: ּדבר הּכהנים. עם ואסּכים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹליׂשראל

לּכהנים: - LÓ‰(‡)אברכם" ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ. ֲֲֲִֵַָֹ«¿ƒ¿«…∆
רבה) ולא(במדבר ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב ְְְִַַַָָָֹ"ּכּלֹות"

היּו הּמׁשּכן הקמת יֹום ודּו"ק) ּבׁשוא ְְְְֲִִַַָָָָ"ּכלֹות"
לחּפה: הּנכנסת ּככּלה LÓ‰יׂשראל ˙Blk.ּבצלאל ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ«…∆ְְֵַ

ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו לב חכם וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָָואהליאב
ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכתּוב
לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָָָָּכל

ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה ולא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹהּמלאכה
ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלפי

קלב) אׁשרֿ(תהילים עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' "זכֹור :ְְֲִֵֶָָֻ
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָנׁשּבע

יב) א ּדוד":(מלכים בית "ראה :‰LÓ ˙Blk ÌBÈa ְְִֵֵָ¿«…∆
ÌÈ˜‰Ï.ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא ¿»ƒְְְֱִֵֶֶַַָָֹ

ּומפרקֹו, מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ימי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹׁשבעת
"ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ְְְְְֱֱִֵֶֶַַָֹּובאֹותֹו
הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו להקים", מׁשה ְֲִֶַַָָָָֹּכּלֹות

היה ניסן חדׁש ס)וראׁש הּפרה,(גיטין נׂשרפה ּבּׁשני . ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּלחּו: ּובּׁשביעי ראׁשֹונה הּזיה הּזּו ְְְִִִִִִִַַַָָָּבּׁשליׁשי

()˙‰ È‡ÈN Ì‰.(ספרי)ׁשֹוטרים ׁשהיּו ≈¿ƒ≈««…ְִֶָ
ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, (שמותעליהם ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

וגֹו'":ה) יׂשראל ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰ ְְְְִֵֵֵַָֹֻ≈»…¿ƒ
ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ׁשעמדּו ««¿Àƒְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּנאמר א)יׂשראל, וגֹו'":(במדבר יהיּו "ואּתכם : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָ
(‚)ˆ ˙Ï‚ÚŒLL.וכן מחּפים, אּלא "צב" אין ≈∆¿…»ְְִֵֵֶָָֻ

סו) מכּסים(ישעיה עגלֹות - ּובּפרדים" "ּובּצּבים :ְְֲִִִַַַָָֻ
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"צּבים": ‰Ônקרּויים ÈÏ B‡ È˜Â. ְִִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»

הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה קּבל ֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאמר
ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹּבתחּלה,
מה צּבּור יתנּדבּו הּנׂשיאים: אמרּו ּכ ְְְְִִִִֶַַַָָָאּלא
ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין ּומה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּׁשּיתנּדבּו

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו (שמותׁשראּו ְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
מהלו) מעּתה אמרּו: ּדּים", היתה "והּמלאכה :ְְְְֵַַַַָָָָָָָ

והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹּלנּו
ּתחּלה: ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, דתורהלאפֹוד ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

(Ê)„ È.קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְֵֵֶַַָָָ
והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמּׁשל

‰Ï(Ë)חתורהוהאדנים: „‰ „È. ְֲִָָƒ¬…««…∆¬≈∆
לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻֻמּׂשא

יּׂשאּו": ‡(È)"ּבּכתף È‡p‰ È˜Â ִֵַָָ««¿ƒ«¿ƒƒ≈
ÁaÊn‰ Á.והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ¬À««ƒ¿≈«ְְְְֲִֶַַַַָָָָ

קרּב להתנּדב לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, נֹותלׂשאת ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ
לחנכֹו: ÈÏהּמזּבח a˜‡ È‡p‰ È˜Â ְְְִֵַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ∆»¿»»ƒ¿≈

ÁaÊn‰.לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה קּבל לא ּכי «ƒ¿≈«ֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּגבּורה: ÁÏ(È‡)מּפי a˜‡ È˜È ְִִַָ«¿ƒ∆»¿»»«¬À«

ÁaÊn‰.(כא מׁשה(זבחים יֹודע היה לא ועדין «ƒ¿≈«ֲִֵֶַַַָָֹֹ
ּכסדר אם ּתֹולדֹותם, ּכסדר אם יקריבּו; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָהאי
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש מּפי לֹו ׁשּנאמר עד ֱִִֶֶַַַַַָָָהּמּסעֹות,

יֹומֹו: איׁש לּמּסעֹות ‰ÔB‡(È)יקריבּו Ba. ְִִַַַָ«»ƒ
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˙Ë ‡ÈÏÓ ‰„„ ‡È‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒƒ¿««¿»¿…∆

:‡iÓÒeaטוÈ a „Á  ¿«»««≈
 a „Á ‡ „Á Î¿««ƒ««««≈
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Ï‡˙יח È ‡È ‡ÓÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈
:ÎÈ„ ‡a Úe a«»«»¿ƒ»»

Ò‚Ó‡יט a ˙È È»ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ƒ¿«¬»¿»¿»ƒƒ¿ƒ
ÛÒÎ „Á ‡ÊÓ Ï˙Ó ‰Â‰¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
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למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום ְֲֲִֵֶֶַַַָָאֹותֹו
ּבסדר ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָּבראׁשית,

e‰È„‰עֹולם: ‰hÓÏ.ולא ׁשבטֹו על הּכתּוב יחסֹו ָ¿«≈¿»ְְֲִִַַָֹ
"למּטה אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשּגבה
ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָיהּודה",
הביא: מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה ְְִִֵֶֶַַַָלֹומר:

(‚È)˙ÏÒ È‡ÏÓ ‰È.:נדבה למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ
(„È)‰Ê ‰Ú.ׁשקלי עׂשר מׁשקל ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ

ּבּה: היה Ë˙הּקדׁש ‰‡ÏÓ.קטרת מצינּו לא ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ
ּבלבד, זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹליחיד

היתה: ׁשעה ‡Á„(ÂË)והֹוראת .מיחד ְְַָָָָָ«∆»ְָֻ
hÁÏ‡˙(ÊË)ׁשּבעדרֹו: „Á‡ ÈÚÈÚ.לכּפר ְְֶֶ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְֵַ

הּתהֹום קבר ברא"ם)על ספק:(עיין יזתורהוטמאת ְְְֵֶֶַַַָֻ
(ÁÈ)ÚeÔa Ï‡˙ È‰.(ËÈ)‰ ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»ƒ¿ƒ

a˙‡.ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ∆»¿»ְְְְִִִֶַַַ
ׁשּבא לפי הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹיּׂששכר
אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָראּובן
הּגבּורה מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹאקריב
לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנאמר
ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב ְְְִִֵֶֶַָָָָאמר:
נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון "הקרב" ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָמׁשּמׁש:
ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָ"הקרב".
לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבׁשביל

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו יב)אחת א :(דה"ב ְֱִֶֶֶַַַַָָ
ׁשהם - ואחת לעּתים", בינה יֹודעי יּׂששכר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ"ּומּבני
הּללּו. קרּבנֹות להתנּדב לּנׂשיאים עצה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָנתנּו
רּבי אמר מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּוביסֹודֹו
זֹו: עצה הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפנחס
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:‰„e‰È„ ‡ËÏ „ÈÚיג «ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»
‡„Á ÛÒÎ„ ‡Ò‚Ó aÂ¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»
‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»
ÛÒÎ „Á ‡ÊÓ Ï˙Ó«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ Ï˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‡ÏÒ ÔÏÓ Ô‰ÈÂ ‡„e¿»«¿≈¿«À¿»
:‡˙ÁÓÏ ÁÓ ‡ÏÈ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

Úיד Ï˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«
˙Ë ‡ÈÏÓ ‰„„ ‡È‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒƒ¿««¿»¿…∆

:‡iÓÒeaטוÈ a „Á  ¿«»««≈
 a „Á ‡ „Á Î¿««ƒ««««≈

:‡˙ÏÚÏטז„Á ÔÈÚ a È «¬»»¿ƒ«ƒƒ«
:‡˙‡hÁÏיז‡i„e ˙ÒÎÏe ¿«»»¿ƒ¿«¿«»

ÈÈ„ ‡ÓÁ ÈÎ ÔÈ ÔÈƒ¿≈ƒ¿≈«¿»¿»≈
‡ÓÁ ‡ Èa ÔÈ‡ ‡ÓÁ«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»
:„ÈÚ a ÔÁ„ ‡a ÔÈ≈À¿»»¿«¿««ƒ»»

Ï‡˙יח È ‡È ‡ÓÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈
:ÎÈ„ ‡a Úe a«»«»¿ƒ»»

Ò‚Ó‡יט a ˙È È»ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»
ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ƒ¿«¬»¿»¿»ƒƒ¿ƒ
ÛÒÎ „Á ‡ÊÓ Ï˙Ó ‰Â‰¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ Ï˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‡ÏÒ ÔÏÓ Ô‰ÈÂ ‡„e¿»«¿≈¿«À¿»


למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום ְֲֲִֵֶֶַַַָָאֹותֹו
ּבסדר ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָּבראׁשית,

e‰È„‰עֹולם: ‰hÓÏ.ולא ׁשבטֹו על הּכתּוב יחסֹו ָ¿«≈¿»ְְֲִִַַָֹ
"למּטה אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשּגבה
ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָיהּודה",
הביא: מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה ְְִִֵֶֶַַַָלֹומר:

(‚È)˙ÏÒ È‡ÏÓ ‰È.:נדבה למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ
(„È)‰Ê ‰Ú.ׁשקלי עׂשר מׁשקל ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ

ּבּה: היה Ë˙הּקדׁש ‰‡ÏÓ.קטרת מצינּו לא ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ
ּבלבד, זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹליחיד

היתה: ׁשעה ‡Á„(ÂË)והֹוראת .מיחד ְְַָָָָָ«∆»ְָֻ
hÁÏ‡˙(ÊË)ׁשּבעדרֹו: „Á‡ ÈÚÈÚ.לכּפר ְְֶֶ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְֵַ

הּתהֹום קבר ברא"ם)על ספק:(עיין יזתורהוטמאת ְְְֵֶֶַַַָֻ
(ÁÈ)ÚeÔa Ï‡˙ È‰.(ËÈ)‰ ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»ƒ¿ƒ

a˙‡.ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ∆»¿»ְְְְִִִֶַַַ
ׁשּבא לפי הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹיּׂששכר
אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָראּובן
הּגבּורה מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹאקריב
לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנאמר
ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב ְְְִִֵֶֶַָָָָאמר:
נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון "הקרב" ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָמׁשּמׁש:
ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָ"הקרב".
לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבׁשביל

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו יב)אחת א :(דה"ב ְֱִֶֶֶַַַַָָ
ׁשהם - ואחת לעּתים", בינה יֹודעי יּׂששכר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ"ּומּבני
הּללּו. קרּבנֹות להתנּדב לּנׂשיאים עצה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָנתנּו
רּבי אמר מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּוביסֹודֹו
זֹו: עצה הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפנחס
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‡˙ÁÓÏ ÁLÓ ‡ÏÈ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈÚÏÒכ Ú Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒ

‡iÓÒea ˙˜ ‡ÈÏÓ ‰„„ ‡È‰ƒƒ¿««¿»¿…∆¿«»
Á„כא Î ÈBz a „Á Bz««≈¿««

‡˙ÏÚÏ dzL a „Á ‡ƒ««««≈«¬»»
‡˙‡ÁÏכב „Á ÔÈfÚ a È¿ƒ«ƒƒ«¿«»»
ÔÈzכג ÔÈBz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈

ÔÈ‡ ‡LÓÁ ÈÈ„ ‡LÓÁ ÈÎƒ¿≈«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ
Ï‡˙ Ôa˜ ÔÈ ‡LÓÁ ‡L Èa¿≈¿»«¿»≈À¿«¿«¿≈

Úe aכד‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa «»¿»¿ƒ»»
ÔBÏÁ a ‡ÈÏ‡ ÔÏe ÈÏ ‡a«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«≈

Á„‡כה ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó daÀ̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»
dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«
ÔÈÚL dÏ˜˙Ó ÛÒÎ„ „Á ‡˜Óƒ¿¿»«ƒ¿««¿¿≈«¿ƒ
ÔB‰ÈÂz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿≈


ÛÒk˙Ú˜.,תתק"ל ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו מנין «¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ

הראׁשֹון: אדם ׁשל ׁשנֹותיו Óe‡‰ּכנגד ÌÈLÏL ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ≈»
dÏ˜LÓ.לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָ

ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעֹולם,
ה) וּיֹולד(בראשית ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :ְְְִִֶַַַָָָָֹ

וגֹו'": ÛÒkּבדמּותֹו „Á‡ ˜Ó.ּבגימטרּיא ְְִƒ¿»∆»∆∆ְְִִַָ
ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על ֱִֵֶֶֶַַָָָֹתק"כ,
קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹועל

אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו - ה)ּתֹולדֹותיו "והיּו(שם : ְְְְִֵֵֶֶַָָ
"מזרק נאמר: לפיכ ׁשנה", ועׂשרים מאה ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָימיו
ּכמֹו אחד", ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹאחד
"אחד" ׁשל אֹותּיֹות ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

לּמנין: Ï˜Lמצטרפֹות ÌÈÚL.ׁשבעים ּכנגד ְְְִִַָָƒ¿ƒ∆∆ְְִִֶֶ
מּבניו: ׁשּיצאּו ‡Á˙(Î)אּמֹות Ûk.הּתֹורה ּכנגד ְִֶָָָֻ«««ְֶֶַָ

הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּידֹו ‰ׁשּנּתנה ‰Ú. ְִִֶֶַָָָָ¬»»»»
הּדּברֹות: עׂשרת ˜˙ּכנגד ‰‡ÏÓ.ּגימטרּיא ְְֲִֶֶֶֶַ¿≈»¿…∆ְִִַָ

קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹׁשל
ד"ק: ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי (Î‡)ּבדל"ת ְְֵֶַָ«

„Á‡.ּבֹו ׁשּנאמר אברהם יח)ּכנגד :(בראשית ∆»ְְֱֶֶֶֶַַָָ

ּבןּֿבקר": ‡Á„"וּיּקח ÏÈ‡.יצחק כב)ּכנגד :(שם ִֶַַָָ«ƒ∆»ְְִֶֶָ
וגֹו'": אתֿהאיל יעקב.Á‡k„"וּיּקח ּכנגד ְִִֶַַַָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ

ל) יעקב":(שם הפריד והּכׂשבים :(Î)ÈÚ ְְְֲִִִַַָֹ¿ƒ
ÌÈfÚ.ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר :(שם ƒƒְְֱִֵֵֶֶַַַַ

עּזים": ׂשעיר ‰ÌÈÓÏ(Î‚)"וּיׁשחטּו ÁÏe ְְֲִִִִַ¿∆««¿»ƒ
ÌÈL ˜a.ּבין ׁשלֹום ׁשּנתנּו ואהרן מׁשה ּכנגד »»¿«ƒְְְֲֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּבּׁשמים: לאביהם ÌÈkיׂשראל ÌÈ„zÚ ÌÏÈ‡. ְֲִִִֵֶֶַַַָָ≈ƒ«Àƒ¿»ƒ
ויׂשראלים, ּולוּים ּכהנים ּכנגד - מינים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָֹֹׁשלׁשה
חמּׁשּיֹות ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ְְְֲִִִִִֶֶָָֹּוכנגד
הּכתּובין הּדּברֹות וחמׁש חּמׁשין חמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻּכנגד
עד הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח ְְִִֵֵֶַַַַַַָָעל

הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ÌBia(Î„)ּכאן ְִִֶֶַַַָָֹ«
B‚Â ‡È ÈLÈÏ‰.נׂשיא היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום «¿ƒƒ»ƒ¿ְִִִַַָָָ
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ׁשקל, ּבאיזֹו ּפירׁש ולא מׁשקלּה", ּומאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ"ׁשלׁשים
הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלכ

הּקדׁש": B‚Â'ּבׁשקל ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk.(ספרי)לּמד ְֶֶֶַֹ…∆∆«≈ƒ¿ְִֶ
אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהיּו
מעט: ולא רּבה לא ּכאחד, ּכּלן וׁשֹוקלן ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֻאחד,

(ÂÙ)‰ÚÌÈL ‰ ˙Btk.לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְֱִֶַָָ
זהב ׁשל היא - זהב" עׂשרה אחת "ּכף ֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים עׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקלּה
וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחת
לֹומר ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזהב

היּו זהב ׁשל - זהב" פזתורה:(ספרי)"ּכּפֹות ֶַָָָָָ
(ËÙ)‰LÓ ‡e.את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ¿……∆ְְְִִִֵֶֶַַ

אֹומר: אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָזה,
א) חּוץ(ויקרא והּוא - מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר :ְְֵֵֵֵֶַַָֹ
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:ÔÈÚ a ÚÈÁ‡ Ôa˜פד‡c À¿«¬ƒ««≈»»
˙È eac ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈
‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡È È ÔÓƒ«¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»
ÔÈ ‡tÒÎ È˜Ó ÈÚ ‡«¿»«¿≈«¿¿≈«¿»¿≈
:ÈÚ ‡ ‡‰„„ ÈÎÈa Ú¬«»ƒ≈¿«¬»«¿»«¿≈

‰Â‰פה ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»
‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ ‡Ï˜˙Ó«¿¿»ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»
ÛÒk Ïk „Á ‡˜Óc ÔÈÚLÂ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»«…¿«
‰‡Ó Úa‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ ‡Ó»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaפו‡‰„„ ÈÎÈa ƒƒ¿≈¿»»ƒ≈¿«¬»
‡ÓÒea ˙Ë˜ ÔÈÏÓ ÈÚ È«¿≈«¿≈«¿«¿…∆¿«»
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ Ú Ï˜˙Ó«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈ„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«

:ÔÈÚÂ ‰‡Ó ‡ÈÎÈaפזÏk »ƒ«»¿»¿«¿ƒ»
ÔÈB Ú È ‡˙ÏÚÏ ÈB≈«¬»»¿≈¬«ƒ
‡L Èa ÔÈn‡ Ú È ÔÈÎcƒ¿ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»
 ÈÈÙe ÔB‰˙ÁÓe Ú È¿≈¬«ƒ¿«¿¿ƒ≈«
:‡˙‡ÁÏ Ú È ÔÈÚƒƒ¿≈¬«¿«»»

˜L„e‡פח ˙ÒÎÏ ÈB ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»
ÔÈÎc ÔÈB ‡Úa‡Â ÔÈÚ«¿ƒ¿«¿¿»ƒƒ¿ƒ
‡L Èa ÔÈÓ‡ ÔÈL ÔÈ„ ÔÈLƒƒ«¿«ƒƒƒ¿ƒ¿≈¿»
˙a ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈLƒƒ»¬À««¿¿»»«

:˙È ea„פט‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ ¿«ƒ»≈¿«»ƒ∆


(„Ù)B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa.ׁשּנמ ּבּיֹום הקריב,ּבֹו ׁשח ¿ƒ»«…ְְִִִֶַַ

ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּומה
זמן, לאחר - הּמׁשח" "אחרי אֹו הקריב. ּכ ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָואחר
ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹולא

אֹומר ּכׁשהּוא ז)ּבּיֹום? אתם",(ויקרא מׁשחֹו "ּביֹום : ְְְֵֶַָָֹ
"ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח ְְְְִֶַַַַַַָלמדנּו

הקריב: - ׁשּנמׁשח ּבּיֹום אתֹו"? ÛÒkהּמׁשח ˙Ú˜ ְְִִִִֶַַַָֹ«¬…∆∆
‰Ú ÌÈL.(במ"ר ולא(ספרי ׁשהתנּדבּו הם הם ¿≈∆¿≈ְְְִֵֵֶַֹ

ּפסּול: ּבהם ‰Ú‰(Ù‰)ארע ‰‡Óe ÌÈLÏL ְֵֶַָ¿…ƒ≈»«¿»»
'B‚Â ˙Á‡‰.:ׁשּנאמר לפי לֹומר? ּתלמּוד מה »««¿ְְֱִֶֶַַַַ

ׁשקל, ּבאיזֹו ּפירׁש ולא מׁשקלּה", ּומאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ"ׁשלׁשים
הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלכ

הּקדׁש": B‚Â'ּבׁשקל ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk.(ספרי)לּמד ְֶֶֶַֹ…∆∆«≈ƒ¿ְִֶ
אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהיּו
מעט: ולא רּבה לא ּכאחד, ּכּלן וׁשֹוקלן ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֻאחד,

(ÂÙ)‰ÚÌÈL ‰ ˙Btk.לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְֱִֶַָָ
זהב ׁשל היא - זהב" עׂשרה אחת "ּכף ֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים עׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקלּה
וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחת
לֹומר ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזהב

היּו זהב ׁשל - זהב" פזתורה:(ספרי)"ּכּפֹות ֶַָָָָָ
(ËÙ)‰LÓ ‡e.את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ¿……∆ְְְִִִֵֶֶַַ

אֹומר: אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָזה,
א) חּוץ(ויקרא והּוא - מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר :ְְֵֵֵֵֶַַָֹ
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ÚÓL dnÚ ‡ÏlÓÏ ‡Ó LÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿«»»ƒ≈¿«
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
‡˙„‰„ ‡B‡ ÏÚ È ‡«¿»ƒ«¬»¿«¬»
ÏlÓ˙Ó ‡i È ÈÓƒ≈¿≈¿«»ƒ¿«≈

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈


אֹומר: אחד וכתּוב כח)לּפרכת, "ודּברּתי(שמות : ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא הּכּפרת". מעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאּת
מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד אהל אל ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבא

‰Èהּכּפרת: ÈL ÈÓ.מן יֹוצא הּקֹול ֶַַֹƒ≈¿≈«¿ƒִֵַ
לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים ׁשני לבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשמים

מעלה.Óמֹועד: ׁשל ּכבֹודֹו "מתּדּבר". ּכמֹו ֵƒ«≈ְְְְִֵֶַַָ

ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַֹלֹומר
‡ÂÈÏמאליו: „ÈÂ.(ספרי)מן אהרן את למעט ֵֵָ«¿«≈≈»ְֲִֵֶַַֹ

‡˙ÏBw‰Œהּדּברֹות: ÚÓLiÂ.?נמּו קֹול יכֹול ְִַ«ƒ¿«∆«ָָ
עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ְְִִֶֶַַַַַּתלמּוד
יֹוצא היה ולא נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבסיני,

לאהל רבה)חּוץ נשא:(במדבר 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

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd"  yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi 

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi  cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
     

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
.`i sirq ctx oniq ,a wlg owfd x"enc` jexr ogley
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קפ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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5:415:378:348:339:079:0510:1710:1619:3419:3820:0020:0519:1820:17תל אביב )ק(

5:105:038:278:248:588:5510:1610:1420:3320:4021:0821:1620:2121:35אוסטריה וינה )ק(

7:107:159:099:129:419:4410:3310:3517:2217:1817:4917:4517:0017:56אוסטרליה מלבורן )ח(

5:205:138:328:299:059:0210:2110:1920:2820:3521:0121:0920:1621:13אוקראינה אודסה )ק(

4:554:488:128:088:448:4010:019:5920:1820:2520:5321:0120:0621:05אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:155:078:348:309:069:0310:2510:2320:4920:5721:2621:3520:3821:39אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:064:588:268:228:588:5410:1710:1420:4420:5221:2121:3020:3321:34אוקראינה קייב )ק(

4:454:388:027:588:338:309:519:4920:0620:1320:4020:4919:5420:53אוקראינה דונייצק )ק(

5:485:429:008:579:329:2910:4810:4620:5120:5821:2421:3120:3921:49איטליה מילאנו )ק(

5:595:598:338:339:039:0310:0510:0518:2118:2218:4318:4418:0418:48אקוואדור קיטו )ח(

7:387:439:399:4210:1210:1411:0511:0618:0117:5718:2718:2317:4018:35ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:418:4610:3810:4111:0911:1212:0012:0218:4118:3719:1019:0518:1919:09ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

5:505:458:528:509:249:2210:3710:3620:1620:2220:4520:5120:0320:55ארה״ב בולטימור )ק(

5:345:298:408:379:119:0910:2510:2420:1120:1720:4120:4719:5821:01ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:355:308:408:379:129:0910:2510:2420:1020:1620:4020:4619:5721:01ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:066:009:149:119:459:4311:0010:5820:5220:5821:2321:2920:3921:44ארה״ב דטרויט )ק(

6:256:229:179:169:499:4810:5910:5820:1120:1520:3620:4019:5620:51ארה״ב היוסטן )ק(

5:465:438:448:429:169:1410:2710:2619:5219:5720:1920:2419:3820:35ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:326:299:209:199:539:5111:0111:0020:0320:0620:2720:3019:4720:41ארה״ב מיאמי )ק(

5:305:258:348:329:079:0510:2110:1920:0720:1220:3720:4319:5320:59ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:245:198:328:309:049:0110:1810:1620:1020:1620:4120:4719:5721:00ארה״ב שיקאגו )ק(

6:396:419:039:049:329:3310:3110:3218:1918:1718:4118:4017:5918:44בוליביה לא פאס )ח(

5:485:409:099:059:419:3711:0110:5821:3021:3922:0822:1821:1922:42בלגיה אנטוורפן )ק(

5:485:409:109:069:429:3811:0110:5821:3021:3922:0822:1721:1922:40בלגיה בריסל )ק(

4:444:348:158:108:468:4110:0810:0521:0221:1221:4521:5720:5222:01בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:296:318:428:449:149:1510:1010:1117:3717:3518:0017:5817:1718:05ברזיל ס.פאולו )ח(

6:146:168:288:308:599:019:569:5717:2417:2217:4817:4617:0417:53ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:034:558:268:238:588:5410:1810:1520:5121:0021:3021:4020:4122:03בריטניה לונדון )ק(

5:034:548:318:269:028:5810:2410:2121:0821:1821:4922:0020:5822:27בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:064:578:308:269:028:5810:2310:2021:0121:1021:4021:5120:5021:55גרמניה ברלין )ק(

5:335:258:548:519:259:2210:4410:4221:1121:1921:4821:5721:0022:01גרמניה פרנקפורט )ק(

6:026:008:448:439:169:1610:2310:2219:0819:1119:3219:3418:5219:38הודו בומביי )ח(

5:575:558:408:399:129:1110:1810:1819:0519:0819:2819:3118:4919:35הודו פונה )ח(

5:024:568:178:148:498:4610:0610:0420:1820:2620:5221:0120:0621:05הונגריה בודפשט )ק(

5:435:388:478:459:209:1710:3310:3220:1920:2420:4820:5520:0520:59טורקיה איסטנבול )ק(

6:116:069:129:109:449:4210:5710:5520:3220:3721:0021:0620:1821:10יוון אתונה )ק(

5:265:198:398:369:129:0810:2810:2620:3620:4421:1021:1820:2521:22מולדובה קישינב )ק(

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

האברך יוסף שי' מלמד

שלום וברכה!

ותכלית  התימנים  הישיבות  תלמידי  אגוד  מקימים  אשר  כותב  בו  סיון,  מב'  מכתבו  על  במענה 

האגוד, וכו', ושואל אם להצטרף לזה.

הנה בכגון דא, יש לחכות עד שיתברר בטוב פרצוף האגוד ועניניו, אשר לא תמיד תלוי אפילו ברצון 

של המיסדים ובפרט שגם רצון זה אינו ברור, וכמרז"ל אין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ובפרט באה"ק 

ת"ו יש להזהר ביותר מלהשתייך לאיזה ארגון ואגוד עד שיראו משך זמן בפעולותיו שרק אז אפשר לדעת 

מהותו מי הם הבעלי דיעה כו' - כאשר רואים במוחש ברור ענינם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



קפי לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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 לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

  

השני. בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ

זה. זמ
אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו

            
 

          

     

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת

            
 

          

  

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבי' מר"ח ומיום ה' סיון, הנה נצטערתי לראות במכתבי' שכנראה עדיין לא הוטבו 

היחסים בביתם, וידוע הכלל ששלום אפילו גרוע טוב יותר ממריבה אפילו קלה וטובה, והרי מובן ששלום 

אינו גרוע טוב עוד יותר. ולאחרי כל מה שכותבת במכתבי' אינני רואה דבר של ממש שישמש סיבה לפירוד 

הלבבות בביתם. ובמילא עומד אני בדעתי מאז מה שאמרתי לה כשביקרה אצלי.

אבל כיון, ואם המצב העכשוי קשה לסבול, אולי אפשר שכפי הצעת בעלה הרב שי', אף כי בשינוי 

קצת, שיציעו שניהם טענותיהם לפני אחד או שנים מבין אלו שהם ידידים שלה ושל בעלה הרב שיחיו, 

ליישר העקמומיות שבלב אף שאלו  ומראה מוצא איך  מן הצד מבהיר את המצב  ולפעמים הרי העומד 

הנוגעים בדבר אינם רואים אותו מפני ההתרגזות והנגיעה בדבר.

והשי"ת ימשיך בביתם הברכה בריבוי השלום בריבוי, ותודיע בשורות טובות בזה בהקדם.

בברכה.

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
מוצאי חג השבועות, יום רביעי לאחר צאת הכוכבים



קפג

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:536:519:419:4010:1110:1010:1810:1820:1320:1620:3620:3919:5720:43מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:357:419:259:299:5810:0110:4710:5017:1617:1017:4517:4016:5317:44ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:085:058:018:008:328:319:419:4118:5218:5619:1719:2118:3719:25נפאל קטמנדו )ח(

6:536:539:229:239:559:5510:5710:5719:0919:0919:3119:3118:5119:35סינגפור סינגפור )ח(

4:354:268:017:568:328:289:529:4920:3020:3921:1021:2020:2021:24פולין ורשא )ק(

6:166:178:358:369:089:0910:0710:0817:5317:5218:1518:1517:3418:19פרו לימה )ח(

6:045:589:179:149:499:4611:0511:0321:1021:1721:4321:5120:5822:08צרפת ליאון )ק(

6:045:569:229:189:539:5011:1111:0921:3121:3922:0622:1521:1922:35צרפת פריז )ק(

5:355:358:128:128:428:429:469:4618:1018:1118:3218:3317:5318:37קולומביה בוגוטה )ח(

5:475:418:578:549:299:2610:4410:4220:4120:4721:1221:1920:2821:35קנדה טורונטו )ק(

5:195:128:318:289:039:0010:1910:1720:2320:3020:5621:0320:1121:20קנדה מונטריאול )ק(

5:405:368:368:349:099:0710:2010:1919:4319:4820:1020:1519:2920:19קפריסין לרנקה )ק(

5:105:008:468:419:169:1110:4010:3621:4221:5322:2722:4021:3323:10רוסיה מוסקבה )ק(

5:415:358:558:529:289:2410:4410:4220:5421:0121:2821:3620:4221:40רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:435:369:008:569:319:2710:4810:4621:0221:0921:3621:4420:5022:01שוייץ ציריך )ק(

5:495:478:278:268:598:5910:0410:0418:4018:4219:0319:0518:2319:09תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

       

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 לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

  

השני. בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ

זה. זמ
אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו

            
 

          

     

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת

            
 

          

  

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 



 
                  

                 

              
               

           
              

          


 

  

 

  
  

  
 

 
       



אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

(972) 3 9606761 פקס: - המעיינות הפצת חיש

- ישראל 60840 חב"ד כפר 2 P.O.Bת.ד. 2 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail:Chish@DvarMalchus.Org

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il:פקסE-mail: chazak@zahav.net.il 08-8502772

Dvar Malchus
Issue # 00217
16/05/2010

P.P.


1949
 


