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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
e‰È‡1חד וגרמֹוהי איהּו חד הּוא2וחּיֹוהי חּיֹוהי הּנה . ƒְְְִִִִִֵַַַָָ

הּמֹוחין ּבהם3ענין סֹוף אין אֹור ׁשהתלּבׁשּות , ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּבראׁש. ּבּמֹוחין הּנׁשמה התאחדּות דר על ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹהיא

הּמּדֹות ענין הּוא סֹוף3וגרמֹוהי אין אֹור ׁשהתלּבׁשּות , ְְְְְִִִִֵֶַַַָ
הּגּוף. ּבאברי הּנׁשמה התאחדּות דר על היא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבהם
למצֹות, ּתֹורה ּבין ההפרׁש הּוא האדם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּובעבֹודת
הּיחּוד ּכמֹו היא ההתאחדּות מֹוחין, ׁשענינּה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבּתֹורה
הּיחּוד ּכמֹו היא ההתאחדּות ּובמצֹות וחּיֹוהי, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַּדאיהּו

ּבּתניא רּבינּו ׁשּכתב ּוכמֹו וגרמֹוהי. ּדרּמ"ח4ּדאיהּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
ּבאברים הּיחּוד והרי ּדמלּכא, אברים רּמ"ח הם ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּפקּדין
ּבּתֹורה ּכן ּׁשאין מה וגרמֹוהי, ּדאיהּו להּיחּוד ּדגמא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻהּוא

חד ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא אֹוריתא רק5הּנה (ולא ְְְְְִִֵַַָָָָֹֻֻ
וחּיֹוהי איהּו ּדר על ּבלבד), ּדמלּכא .6אברים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבּזהרÏÚÂב) ּׁשּכתּוב מה להבין צרי זה ּתלת7ּפי ¿«ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
אֹוריתא8קׁשרין יׂשראל ּבדא, ּדא מתקּׁשרין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

ואֹוריתא ּבאֹוריתא מתקּׁשרין יׂשראל הּוא, ּברי ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻוקדׁשא
ׁשאֹורית ּדמאחר הּוא, ּברי הּואּבקדׁשא ּברי וקדׁשא א ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֻֻ

ׁשהרי ּבּתֹורה, ההתקּׁשרּות ענין מהּו ּכן אם חד, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּכּלא
ּכּנ"ל ּדוקא, נפרדים ּדברים ּבׁשני ׁשּי ההתקּׁשרּות 9ענין ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
א ּבּתֹורה. ההתקּׁשרּות ענין מהּו ּכן ואם ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָּבארּוכה,
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ע'11) ח"א תער"ב המשך (ראה "עב" בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על

ואילך). סע"ב).2)שסו (ג, בהקדמה רכח.3)תקו"ז ע' תרנ"ג שמח. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ קה. ע' לתניא והערות קיצורים ראה

וש"נ. .161 ע' תש"ח סה"מ שא. ע' ח"א תער"ב ס,5)פכ"ג.4)המשך ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

.66 ע' ה'ש"ת סה"מ א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז תרל"ג6)א. סה"מ ואילך. קד ע' לתניא והערות קיצורים ראה

ואילך. רכד ע' תרנ"ג ואילך. שמג ע' א.7)ח"ב עג, כ"ק8)ח"ג בהערת 61 ע' ה'ש"ת סה"מ בשוה"ג. כח ע' תרנ"ז סה"מ ראה

שליט"א. 311).9)אדמו"ר ע' (לעיל פ"ג ה"א אנכי ד"ה

    
קודמים), בשבועות (שנדפסו שלפניו למאמרים המשך הוא שלפנינו המאמר

הזה. בעולם לימודה עלֿידי בתורה שנפעל ה'חידוש' נתבאר בם

נאמר: תיקוניֿזוהר e‰È‡1„Áבהקדמת È‰BÓÂ e‰È‡ „Á È‰BiÁÂ2 ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
אחד] שלהם והכלים אחד, הספירות) (של וחיותם איןֿסוף) (-אור .[=הוא

הזוהר, בלשון מדייקים בחסידות

וחיוהי "איהו אומר שאינו

מחלקם: אלא חד", וגרמוהי

וגרמוהי איהו חד, וחיוהי איהו

הם איחוד אופני ששני לומר חד.

איהו של היחוד דומה ואינו

וגרמוהי. איהו ליחוד וחיוהי

ÔÈÚ ‡e‰ È‰BiÁ ‰p‰ƒ≈«ƒƒ¿»
ÔÈÁBn‰3עליונות דרגות ג' - «ƒ

בינה חכמה האצילות: שבעולם

‡Bדעת ˙eLaÏ˙‰L ,∆ƒ¿«¿
ÏÚ ‡È‰ Ì‰a ÛBÒ ÔÈ‡≈»∆ƒ«
‰ÓLp‰ ˙e„Á‡˙‰ „∆∆ƒ¿«¬«¿»»

L‡aL ÔÈÁBnaיחוד שהוא «ƒ∆»…
דבר והמוח שהנשמה עצמי,

הם ‰e‡אחד È‰BÓÂ .¿«¿ƒ
˙Bcn‰ ÔÈÚ3מידות שבע - ƒ¿»«ƒ

¿»¿eLaÏ˙‰L∆ƒ˙שבאצילות
‡È‰ Ì‰a ÛBÒ ÔÈ‡ B‡≈»∆ƒ
˙e„Á‡˙‰ „ ÏÚ«∆∆ƒ¿«¬
Ûe‰ È‡a ‰ÓLp‰«¿»»¿∆¿≈«
הוא שהגוף עצמי, יחוד שאינו

שמתאחד ורק מהנפש נפרד דבר

‰‡„Ìעמה ˙„BÚe .«¬«»»»
ÔÈa L‰‰ ‡e‰לימוד «∆¿≈≈

Ïה ‰Bה BˆÓ˙,קיום »¿ƒ¿
,ÔÈÁBÓ ÈÚL ‰BaL∆«»∆ƒ¿»»ƒ

˙e„Á‡˙‰‰עם התורה של «ƒ¿«¬
מזה (וכתוצאה הוא ברוך הקדוש

עם הלומד האדם של גם -

מושלמת אחדות È‰BiÁÂ,הקדושֿברוךֿהוא) e‰È‡c „eÁi‰ BÓk ‡È‰ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
BÓe .È‰BÓÂ e‰È‡c „eÁi‰ BÓk ‡È‰ ˙e„Á‡˙‰‰ ˙BˆÓe¿ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿

‡Èa eÈa ˙kL4ÌÈ‡ Á"n Ì‰ ÔÈc Á"nc ∆»««≈««¿»¿««ƒÀƒ≈««≈»ƒ

‡kÏÓc[המלך אברי רמ"ח הם עשה מצוות (248-) È‰Â[=רמ"ח , ¿«¿»«¬≈
‰Ó ,È‰BÓÂ e‰È‡c „eÁi‰Ï ‡Óc ‡e‰ ÌÈ‡a „eÁi‰«ƒ»≈»ƒÀ¿»¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«
„Á ‡lk ‡e‰ Èa ‡L„Â ‡˙ÈB‡ ‰p‰ ‰Ba Ôk ÔÈ‡5 ∆≈≈«»ƒ≈«¿»¿À¿»¿ƒÀ»»
È‰BiÁÂ e‰È‡ c ÏÚ ,„Ïa ‡kÏÓc ÌÈ‡  ‡ÏÂ6. ¿…«≈»ƒ¿«¿»ƒ¿««∆∆ƒ¿«ƒ

הם, אחדות אופני ב' לסיכום,

בתורה, איןֿסוף אור התלבשות
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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
e‰È‡1חד וגרמֹוהי איהּו חד הּוא2וחּיֹוהי חּיֹוהי הּנה . ƒְְְִִִִִֵַַַָָ

הּמֹוחין ּבהם3ענין סֹוף אין אֹור ׁשהתלּבׁשּות , ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּבראׁש. ּבּמֹוחין הּנׁשמה התאחדּות דר על ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹהיא

הּמּדֹות ענין הּוא סֹוף3וגרמֹוהי אין אֹור ׁשהתלּבׁשּות , ְְְְְִִִִֵֶַַַָ
הּגּוף. ּבאברי הּנׁשמה התאחדּות דר על היא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבהם
למצֹות, ּתֹורה ּבין ההפרׁש הּוא האדם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּובעבֹודת
הּיחּוד ּכמֹו היא ההתאחדּות מֹוחין, ׁשענינּה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבּתֹורה
הּיחּוד ּכמֹו היא ההתאחדּות ּובמצֹות וחּיֹוהי, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַּדאיהּו

ּבּתניא רּבינּו ׁשּכתב ּוכמֹו וגרמֹוהי. ּדרּמ"ח4ּדאיהּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
ּבאברים הּיחּוד והרי ּדמלּכא, אברים רּמ"ח הם ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּפקּדין
ּבּתֹורה ּכן ּׁשאין מה וגרמֹוהי, ּדאיהּו להּיחּוד ּדגמא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻהּוא

חד ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא אֹוריתא רק5הּנה (ולא ְְְְְִִֵַַָָָָֹֻֻ
וחּיֹוהי איהּו ּדר על ּבלבד), ּדמלּכא .6אברים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבּזהרÏÚÂב) ּׁשּכתּוב מה להבין צרי זה ּתלת7ּפי ¿«ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
אֹוריתא8קׁשרין יׂשראל ּבדא, ּדא מתקּׁשרין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

ואֹוריתא ּבאֹוריתא מתקּׁשרין יׂשראל הּוא, ּברי ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻוקדׁשא
ׁשאֹורית ּדמאחר הּוא, ּברי הּואּבקדׁשא ּברי וקדׁשא א ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֻֻ

ׁשהרי ּבּתֹורה, ההתקּׁשרּות ענין מהּו ּכן אם חד, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּכּלא
ּכּנ"ל ּדוקא, נפרדים ּדברים ּבׁשני ׁשּי ההתקּׁשרּות 9ענין ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
א ּבּתֹורה. ההתקּׁשרּות ענין מהּו ּכן ואם ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָּבארּוכה,
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ואילך). סע"ב).2)שסו (ג, בהקדמה רכח.3)תקו"ז ע' תרנ"ג שמח. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ קה. ע' לתניא והערות קיצורים ראה

וש"נ. .161 ע' תש"ח סה"מ שא. ע' ח"א תער"ב ס,5)פכ"ג.4)המשך ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

.66 ע' ה'ש"ת סה"מ א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז תרל"ג6)א. סה"מ ואילך. קד ע' לתניא והערות קיצורים ראה

ואילך. רכד ע' תרנ"ג ואילך. שמג ע' א.7)ח"ב עג, כ"ק8)ח"ג בהערת 61 ע' ה'ש"ת סה"מ בשוה"ג. כח ע' תרנ"ז סה"מ ראה

שליט"א. 311).9)אדמו"ר ע' (לעיל פ"ג ה"א אנכי ד"ה

    
קודמים), בשבועות (שנדפסו שלפניו למאמרים המשך הוא שלפנינו המאמר

הזה. בעולם לימודה עלֿידי בתורה שנפעל ה'חידוש' נתבאר בם

נאמר: תיקוניֿזוהר e‰È‡1„Áבהקדמת È‰BÓÂ e‰È‡ „Á È‰BiÁÂ2 ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
אחד] שלהם והכלים אחד, הספירות) (של וחיותם איןֿסוף) (-אור .[=הוא

הזוהר, בלשון מדייקים בחסידות

וחיוהי "איהו אומר שאינו

מחלקם: אלא חד", וגרמוהי

וגרמוהי איהו חד, וחיוהי איהו

הם איחוד אופני ששני לומר חד.

איהו של היחוד דומה ואינו

וגרמוהי. איהו ליחוד וחיוהי

ÔÈÚ ‡e‰ È‰BiÁ ‰p‰ƒ≈«ƒƒ¿»
ÔÈÁBn‰3עליונות דרגות ג' - «ƒ

בינה חכמה האצילות: שבעולם
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L‡aL ÔÈÁBnaיחוד שהוא «ƒ∆»…
דבר והמוח שהנשמה עצמי,

הם ‰e‡אחד È‰BÓÂ .¿«¿ƒ
˙Bcn‰ ÔÈÚ3מידות שבע - ƒ¿»«ƒ

¿»¿eLaÏ˙‰L∆ƒ˙שבאצילות
‡È‰ Ì‰a ÛBÒ ÔÈ‡ B‡≈»∆ƒ
˙e„Á‡˙‰ „ ÏÚ«∆∆ƒ¿«¬
Ûe‰ È‡a ‰ÓLp‰«¿»»¿∆¿≈«
הוא שהגוף עצמי, יחוד שאינו

שמתאחד ורק מהנפש נפרד דבר

‰‡„Ìעמה ˙„BÚe .«¬«»»»
ÔÈa L‰‰ ‡e‰לימוד «∆¿≈≈

Ïה ‰Bה BˆÓ˙,קיום »¿ƒ¿
,ÔÈÁBÓ ÈÚL ‰BaL∆«»∆ƒ¿»»ƒ

˙e„Á‡˙‰‰עם התורה של «ƒ¿«¬
מזה (וכתוצאה הוא ברוך הקדוש

עם הלומד האדם של גם -

מושלמת אחדות È‰BiÁÂ,הקדושֿברוךֿהוא) e‰È‡c „eÁi‰ BÓk ‡È‰ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
BÓe .È‰BÓÂ e‰È‡c „eÁi‰ BÓk ‡È‰ ˙e„Á‡˙‰‰ ˙BˆÓe¿ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿

‡Èa eÈa ˙kL4ÌÈ‡ Á"n Ì‰ ÔÈc Á"nc ∆»««≈««¿»¿««ƒÀƒ≈««≈»ƒ

‡kÏÓc[המלך אברי רמ"ח הם עשה מצוות (248-) È‰Â[=רמ"ח , ¿«¿»«¬≈
‰Ó ,È‰BÓÂ e‰È‡c „eÁi‰Ï ‡Óc ‡e‰ ÌÈ‡a „eÁi‰«ƒ»≈»ƒÀ¿»¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«
„Á ‡lk ‡e‰ Èa ‡L„Â ‡˙ÈB‡ ‰p‰ ‰Ba Ôk ÔÈ‡5 ∆≈≈«»ƒ≈«¿»¿À¿»¿ƒÀ»»
È‰BiÁÂ e‰È‡ c ÏÚ ,„Ïa ‡kÏÓc ÌÈ‡  ‡ÏÂ6. ¿…«≈»ƒ¿«¿»ƒ¿««∆∆ƒ¿«ƒ

הם, אחדות אופני ב' לסיכום,

בתורה, איןֿסוף אור התלבשות

לאיחוד בדומה עצמי, יחוד

אחד. דבר שהם והנפש המוח

במצות, איןֿסוף אור והתלבשות

בדומה נפרדים, דברים ב' יחוד

והגוף. הנפש לאיחוד

Èˆ ‰ È ÏÚÂ ¿«ƒ∆»ƒ
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ÔÈ˙Ó Ï‡Èƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
‡˙ÈB‡Â ‡˙ÈB‡a¿«¿»¿«¿»
‡e‰ Èa ‡L„a¿À¿»¿ƒ
זה מתקשרים קשרים [=שלושה

והתורה בתורה ישראל בזה,

Á‡Ócבקדושֿברוךֿהוא] ,¿≈««
Èa ‡L„Â ‡˙ÈB‡L∆«¿»¿À¿»¿ƒ

„Á ‡lk ‡e‰התורה=] À»»
אחד] דבר והקדושֿברוךֿהוא

אור עם מאוחדת שהתורה וכנ"ל,

עצמי ביחוד Ôkאיןֿסוף Ì‡ ,ƒ≈
˙e˙‰‰ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿»«ƒ¿«¿

,‰Baעל לומר שייך כיצד «»
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ו  

ּופנימּיּות הּתֹורה חּצֹונּיּות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש הּוא, ְְִִִִִִֵֵֶַָָָהענין
המלּבׁשת ּדאֹוריתא ּגליא הינּו הּתֹורה ּדחּצֹונּיּות ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֻהּתֹורה,
נפרדים, ּדברים ׁשהם ׁשקר ׁשל ּוטענֹות ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבדברים
ּבבחינת נעׂשת ּבהם הּמתלּבׁשת הּתֹורה ּגם הנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָולכן
ההתקּׁשרּות, ענין ּבּה ׁשּי זה ּומּׁשּום ׁשעה, לפי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָנפרד
ׁשּלּמּוד ּובאֹופן ּבאֹוריתא, מתקּׁשרין יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּכאׁשר
קּימא ׁשל קׁשר ּבכל ּוכמֹו ויראה, ּבאהבה הּוא ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָהּתֹורה
אֹוריתא זה ידי על הּנה ּדוקא, קׁשרים מּב' ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּקּב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּדכל הּוא, ּברי ּבקדׁשא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻמתקּׁשר

ּכנגדֹו וׁשֹונה ּבּתֹורה,10קֹורא סֹוף אין אֹור ׁשּממׁשי , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ
ּבאמת אמנם הּוא. ּברי ּבקדׁשא ּדאֹוריתא הּקּׁשּור ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּזהּו
ּדרגין ּדתלת ּבּזהר איתא ׁשהרי עדין, מסּפיק זה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין
זה ׁשמתקּׁשרין הּוא ּברי וקדׁשא אֹוריתא יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻאּנּון,
ּדסתים וגליא, סתים ּדרגין על ּדרגין וכּלהּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻּבזה,
ּדאֹוריתא וסתים ּדאֹוריתא, ּבסתים מתקּׁשר ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּדיׂשראל
סתים על ׁשּגם הרי הּוא, ּברי ּדקדׁשא ּבסתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻמתקּׁשר
ּדכיון להבין, וצרי ּדקׁשר. הּלׁשֹון נאמר ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדאֹוריתא
אי ּגׁשמּיים, ּבדברים מתלּבׁש אינֹו ּדאֹוריתא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשסתים

הּקּׁשּור. ענין ּבזה ְִִֶַַָָָׁשּי

ׁשּיׁשנםÔeÈÂג) הענינים ׁשּכל ּתחּלה ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ּבסתים ּכן ּגם יׁשנם ּדאֹוריתא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבגליא
ּגּוף ּבׁשם נקרא ּדתֹורה ׁשּגליא ּגּופא ּדמּזה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּדאֹוריתא,

תֹורה ּגּופי הן הן ּכמאמר ּדאֹוריתא11הּתֹורה, וסתים , ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ
ּדתֹורה נׁשמה ּבׁשם ּדתֹור12נקרא ּגליא ּדתֹורה,, וסתים ה ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָ

ׁשּׁשניהם מּובן הרי הּתֹורה, ּופנימּיּות הּתֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחּצֹונּיּות
זה הּפנימּיּות, וזה החּצֹונּיּות ׁשּזה אלא אחד, ּדבר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהם
(הּגּוף ׁשהם הּנׁשמה, וזה הּגּוף זה הּסתים, וזה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגליא
הענינים ׁשּכל מּובן ּומּזה ּכאחד. מתאחדים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָוהּנׁשמה)
וזהּו ּדתֹורה. ּבנסּתר ּכן ּגם יׁשנם ּדתֹורה ּבגליא ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁשנם
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הּוא עדן ּבגן ׁשהּלּמּוד עדן, ּבגן הּתֹורה לּמּוד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָענין
לּמּוד ׁשּלמּטה אלא למּטה, ׁשּלֹומדים ההלכֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבאֹותן
הּוא ההלכֹות לּמּוד עדן ּובגן ּבגׁשמּיּות, הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָההלכֹות
אם ּכי אלקּות, זה אין מקֹום מּכל אבל ְֱֲִִִִֵֶָָָָֹּברּוחנּיּות,
ּברּוחנּיּות. אם ּכי ּבגׁשמּיּות, זה ׁשאין אלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָנבראים,

BÓÎeההלכה לּמּוד למּטה הּנה נגעים, הלכֹות ּבלּמּוד ¿ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ
זה מּצד נעׂשה הּנגעים ּדענין ּבגׁשמיּות, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהּוא
ּכּדּבעי, אינֹו ׁשּבֹו הּדם ׁשהּלּו האדם ּבעֹור מקֹום ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו היא לזה והסּגירֹו13והעצה הּכהן אל והּובא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּלּו להיֹות יתּתּקן זה ידי ׁשעל ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּכהן
ּברּוחנּיּות, הּוא ההלכה לּמּוד עדן ּובגן ּכראּוי. ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָהּדם

ּבחסידּות סגירּותא14וכּמבאר הּוא ּדצרעת 15ׁשהּתרּגּום ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹ
החכמה אֹור ונסגר ׁשּנעלם הינּו הּדם), הּלּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ(ׁשּנסּגר
אלקית, ּבהתּבֹוננּות ׁשּמתּבֹונן ּדאף ּבבינה, מאיר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָֹואינֹו
אף הנה החכמה, ּדאֹור ּבהּבּטּול ׁשחסר ּכיון מקֹום, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּכל
על זה, ללעּמת יניקה מזה להיֹות יכֹול כּו', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּמתּבֹונן
לזה והעצה ׁשּבּבהרת. לבן ׂשער ענין ׁשּזהּו הּיׁשּות, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָידי
מהחכמה, ׁשּׁשרׁשֹו החסד, איׁש הּכהן, אל והּובא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיא
ׁשּממׁשי היינּו ההקף, ימי ׁשבעת ימים, ׁשבעת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהסּגירֹו

ּב נקּדה ּבבינה, החכמה אֹור הּבּטּול16היכלאאת ּומּצד , ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּכּדּבעי. עבֹודתֹו נעׂשת אזי ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָּדחכמה

BÓÎe,ּבחמֹור ּפרה ּדהּמחליף ּבההלכה ּגם הּוא כן ¿ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשהחליף ּבגׁשמיּות, הּוא ההלכה לּמּוד ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּלמּטה

כּו' וילדה ּבחמֹור הּוא17ּפרה ההלכה לּמּוד עדן ּובגן , ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָ
הּנבראים ּכל ּדהּנה, ּבזה, והענין הענינים. ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָּברּוחנּיּות
ׁשּנתּפרׁשּו ויׁש מאמרֹות, מהעׂשרה הּוא ׁשרׁשם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּלמּטה
חּלּופים ידי על הּוא ׁשחּיּותם ויׁש ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשמֹותיהם
ּכמֹו ּדתמּורֹות, ּותמּורֹות ּדחּלּופים וחּלּופים ְְְְְְִִִִִּותמּורֹות

והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער וחמֹור18ׁשּכתּוב ּפרה והּנה . ְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָ
אֹופּני ב' יׁש ּגּופא ּבזה א ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור מּפני ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשרׁשם
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ז      

הּוא עדן ּבגן ׁשהּלּמּוד עדן, ּבגן הּתֹורה לּמּוד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָענין
לּמּוד ׁשּלמּטה אלא למּטה, ׁשּלֹומדים ההלכֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבאֹותן
הּוא ההלכֹות לּמּוד עדן ּובגן ּבגׁשמּיּות, הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָההלכֹות
אם ּכי אלקּות, זה אין מקֹום מּכל אבל ְֱֲִִִִֵֶָָָָֹּברּוחנּיּות,
ּברּוחנּיּות. אם ּכי ּבגׁשמּיּות, זה ׁשאין אלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָנבראים,

BÓÎeההלכה לּמּוד למּטה הּנה נגעים, הלכֹות ּבלּמּוד ¿ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ
זה מּצד נעׂשה הּנגעים ּדענין ּבגׁשמיּות, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהּוא
ּכּדּבעי, אינֹו ׁשּבֹו הּדם ׁשהּלּו האדם ּבעֹור מקֹום ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו היא לזה והסּגירֹו13והעצה הּכהן אל והּובא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּלּו להיֹות יתּתּקן זה ידי ׁשעל ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּכהן
ּברּוחנּיּות, הּוא ההלכה לּמּוד עדן ּובגן ּכראּוי. ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָהּדם

ּבחסידּות סגירּותא14וכּמבאר הּוא ּדצרעת 15ׁשהּתרּגּום ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹ
החכמה אֹור ונסגר ׁשּנעלם הינּו הּדם), הּלּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ(ׁשּנסּגר
אלקית, ּבהתּבֹוננּות ׁשּמתּבֹונן ּדאף ּבבינה, מאיר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָֹואינֹו
אף הנה החכמה, ּדאֹור ּבהּבּטּול ׁשחסר ּכיון מקֹום, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּכל
על זה, ללעּמת יניקה מזה להיֹות יכֹול כּו', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּמתּבֹונן
לזה והעצה ׁשּבּבהרת. לבן ׂשער ענין ׁשּזהּו הּיׁשּות, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָידי
מהחכמה, ׁשּׁשרׁשֹו החסד, איׁש הּכהן, אל והּובא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיא
ׁשּממׁשי היינּו ההקף, ימי ׁשבעת ימים, ׁשבעת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהסּגירֹו

ּב נקּדה ּבבינה, החכמה אֹור הּבּטּול16היכלאאת ּומּצד , ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּכּדּבעי. עבֹודתֹו נעׂשת אזי ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָּדחכמה

BÓÎe,ּבחמֹור ּפרה ּדהּמחליף ּבההלכה ּגם הּוא כן ¿ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשהחליף ּבגׁשמיּות, הּוא ההלכה לּמּוד ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּלמּטה

כּו' וילדה ּבחמֹור הּוא17ּפרה ההלכה לּמּוד עדן ּובגן , ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָ
הּנבראים ּכל ּדהּנה, ּבזה, והענין הענינים. ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָּברּוחנּיּות
ׁשּנתּפרׁשּו ויׁש מאמרֹות, מהעׂשרה הּוא ׁשרׁשם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּלמּטה
חּלּופים ידי על הּוא ׁשחּיּותם ויׁש ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשמֹותיהם
ּכמֹו ּדתמּורֹות, ּותמּורֹות ּדחּלּופים וחּלּופים ְְְְְְִִִִִּותמּורֹות

והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער וחמֹור18ׁשּכתּוב ּפרה והּנה . ְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָ
אֹופּני ב' יׁש ּגּופא ּבזה א ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור מּפני ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשרׁשם
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Ô˙B‡a ‡e‰ Ô„Ú Ô‚a „enl‰L ,Ô„Ú Ô‚a ‰Bz‰ „enÏƒ«»¿«≈∆∆«ƒ¿«≈∆¿»
‡e‰ ˙BÎÏ‰‰ „enÏ ‰hÓlL ‡Ï‡ ,‰hÓÏ ÌÈ„ÓBlL ˙BÎÏ‰‰»¬»∆¿ƒ¿«»∆»∆¿«»ƒ»¬»
ÏkÓ Ï‡ ,˙eiÁea ‡e‰ ˙BÎÏ‰‰ „enÏ Ô„Ú Ô‚e ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ»¬»¿»ƒ¬»ƒ»

ÌB˜ÓהריÈ‡L ‡Ï‡ ,ÌÈ‡ Ì‡ Èk ,˙e˜Ï‡ ‰Ê ÔÈ‡‰Ê Ô »≈∆¡…ƒƒƒ¿»ƒ∆»∆≈∆
Ì‡ Èk ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒƒƒ

˙eiÁeaבגןֿעדן שגם וכיון ¿»ƒ
לשון לומר שייך 'נבראים' הם

כמו התורה על 'התקשרות'

בגןֿעדן .שהיא
˙BÎÏ‰ „enÏa BÓÎe¿¿ƒƒ¿
„enÏ ‰hÓÏ ‰p‰ ,ÌÈÚ‚¿»ƒƒ≈¿«»ƒ
,˙eÈÓL‚a ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰»¬»»¿«¿ƒ
‰Ú ÌÈÚ‚p‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««¿»ƒ«¬»
BÚa ÌB˜Ó LiL ‰Ê „vÓƒ«∆∆≈»¿
BaL Ìc‰ Cel‰L Ì„‡‰»»»∆ƒ«»∆

ÈÚack BÈ‡[כראוי=] ≈ƒ∆»ƒ
באותו עובר אינו הדם שכאשר

אדמומית מסתלקת בעור, מקום

וזה לבן, העור ונעשה העור

הנגע ÊÏ‰מראה ‰ˆÚ‰Â ,¿»≈»»∆
e˙kL BÓk ‡È‰13 ƒ¿∆»

BÈbÒ‰Â Ô‰k‰ Ï‡ ‡e‰Â¿»∆«…≈¿ƒ¿ƒ
ÏÚL ,ÌÈÓÈ ˙ÚL Ô‰k‰«…≈ƒ¿«»ƒ∆«
˙BÈ‰Ï Ôwz˙È ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿
Ô‚e .Èe‡k Ìc‰ Cel‰ƒ«»»»¿«
‡e‰ ‰ÎÏ‰‰ „enÏ Ô„Ú≈∆ƒ»¬»»
‡nÎÂ ,˙eiÁea¿»ƒ¿«¿…»

˙e„ÈÒÁa14Ìebz‰L «¬ƒ∆««¿
‡˙eÈ‚Ò ‡e‰ ˙Úˆc15 ¿»««¿ƒ»

,Ìc‰ Cel‰ bÒpL∆ƒ¿»ƒ«»
B‡ ‚ÒÂ ÌÏÚpL eÈ‰«¿∆∆¿»¿ƒ¿»

‰ÓÎÁ‰אצלו מאיר (שאין «»¿»
מאיר שכאשר החכמה', 'אור

נמצא שבנפש 'חכמה' בחינת

ביטול. של ורגש בתנועה האדם

זה) אור נסגר ≈¿BÈ‡Âוכאשר
Û‡c ,‰Èa È‡Ó≈ƒ¿ƒ»¿«
˙eBa˙‰a ÔBa˙nL∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿
ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙È˜Ï‡¡…ƒƒ»»≈»
B‡c Ïeha‰a ÒÁL∆»≈¿«ƒ¿
Û‡ ‰‰ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ≈«
ÏBÎÈ ,'eÎ ÔBa˙nL∆ƒ¿≈»
‰˜ÈÈ ‰ÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ∆¿ƒ»

‰Ê ˙nÚÏÏהטומאה לצד ƒ¿À«∆
הקדושה) צד וכנגד ,(ש'לעומת'

˙eLi‰ È„È ÏÚהרגשת=] «¿≈«≈

עצמאית] ‰aaL˙ישות ÔÏ Ú ÔÈÚ e‰L במקום, שכאשר ∆∆ƒ¿»≈»»»∆««∆∆
שכבר הדבר מורה לבן שער גדל הדם) הילוך שם שאין הלבן (מקום הבהרת

לטומאה יניקה זה ממקום ‰Ô‰k,יש Ï‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â .¿»≈»»∆ƒ¿»∆«…≈
„ÒÁ‰ LÈ‡לאיש ואוריך "תומיך ככתוב החסד, ממידת הכהנים (שורש ƒ«∆∆

החסד להמשיך ובכוחם חסידך".

Lלמטה) החסד, BLמידת ∆»¿
BÈbÒ‰Â ,‰ÓÎÁ‰Óהכהן ≈«»¿»¿ƒ¿ƒ

ÈÓÈ ˙ÚL ,ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒƒ¿«¿≈
Û˜‰‰,השבוע ימי [=שבעת «≈∆

שלם] 'היקף' ‰eÈÈשהם ,«¿
B‡ ˙‡ CÈLÓnL∆«¿ƒ∆
‰c˜ ,‰Èa ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒ»¿À»

‡ÏÎÈ‰a16.בהיכל [=נקודה ¿≈»»
ובאה מתרחבת הביטול נקודת

‰Ïehaבהבנה] „vÓe ,ƒ««ƒ
˙Ú ÈÊ‡ ‰ÓÎÁc¿»¿»¬««¬≈

.ÈÚack B˙„BÚ¬»ƒ∆»ƒ
Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«
‰ ÛÈÏÁn‰c ‰ÎÏ‰‰a¿»¬»»¿««¬ƒ»»

BÓÁa,„enÏ ‰hÓlL «¬∆¿«»ƒ
,˙eÈÓL‚a ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰»¬»»¿«¿ƒ
BÓÁa ‰ ÛÈÏÁ‰L∆∆¡ƒ»»«¬

'eÎ ‰„ÏÈÂטוען אחד וכל ¿»¿»
ברשותו הפרה ,17שילדה

‰ÎÏ‰‰ „enÏ Ô„Ú Ô‚e¿«≈∆ƒ»¬»»
.ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁea ‡e‰¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
Ïk ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
ÌLL ‰hÓlL ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ∆¿«»»¿»
˙BÓ‡Ó ‰Ú‰Ó ‡e‰≈»¬»»«¬»
אבות: בפרקי המשנה כדברי

נברא מאמרות "בעשרה

LÈÂהעולם" נבראים, ¿≈
Ì‰È˙BÓL eL˙pL∆ƒ¿»¿¿≈∆

‰Bzaנבראים ושורש וחיות , «»
שהוזכרו אלו מאותיות אלו

Ì˙eiÁLבתורה LÈÂ אינו, ¿≈∆«»
נרמז אלא בפירוש, ‰e‡מוזכר

˙BeÓ˙e ÌÈÙelÁ È„È ÏÚ«¿≈ƒƒ¿
ב"ש בא"ת האותיות חילופי

ÌÈÙelÁcוכדומה ÌÈÙelÁÂ¿ƒƒ¿ƒƒ
BÓk ,˙BeÓ˙c ˙BeÓ˙e¿ƒ¿¿

e˙kL'ב'תניאÚLa ∆»¿««
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰18‰p‰Â . «ƒ¿»¡»¿ƒ≈

BÓÁÂ ‰ממין שניהם »»«¬
- ÈÓה'בהמה' ÌLL»¿»ƒ¿≈

‰knaL BL'ב'מרכבה ∆«∆¿»»
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ח  

יׁשר, ּבדר הּוא ּדפרה הּברּור עבֹודת ּדאֹופן ְְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָעבֹודה,
להיֹות אפׁשר ולכן טהֹורה ּבהמה היא ׁשּפרה לפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהינּו
אי ּדחמֹור העבֹודה אֹופן אבל יׁשר, ּבדר העבֹודה ְֲֲֲֲִֶֶֶַָָָָָָָָּבּה
ּבהמה הּוא ׁשחמֹור לפי יׁשר, ּבדר להיֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָאפׁשר
קרירא ּתּמּוז ּבתקּופת אפּלּו ׁשחמרא זאת, ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹטמאה,

ידי19ליּה על אם ּכי יׁשר, ּבדר לבררֹו אפׁשר אי ולכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לסּבֹול ׁשכמֹו וּיט עֹול, ּדקּבלת לעֹול20העבֹודה ּכׁשֹור , ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

למּׂשא אזי21וכחמֹור עֹול ּדקּבלת העבֹודה ידי שעל , ְְְְֲֲֲֵֶַַַַַַָָָָ
ּדאף והינּו ּבקדּׁשה, ּדחמֹור הּקרירּות את ּגם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֻמנּצל
ידי על מקֹום, מּכל הּקדּׁשה, הפ הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשהּקרירּות
ּגם מׁשּתּמׁש אזי למּׂשא, ּכחמֹור עֹול ּדקּבלת ְְְֲֲֲִֵַַַַַַַָָָָהעבֹודה
העבֹודה ענין והּוא לקדּׁשה, ּדחמֹור ְְְְְֲֲִִִַַָָָָֻּבהּקרירּות
ּדוקא, קרירּות ּבדר להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָּדהתּבֹוננּות
ידי על ודוקא ולח, קר הּוא הּמֹוחין ענין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָּדכללּות

הע את הּוא ּתֹופס הּמחליףהּקרירּות אמנם ּבטֹוב. נין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לֹו ׁשּמסּפיקה ּכזה ּבצּיּור היֹותֹו ׁשעם הינּו ּבחמֹור ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָּפרה
ּבכח הוי' את לעבֹוד ּוכמֹו יׁשר, ּבדר ּדפרה ְְְְֲֲֲֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעבֹודה
עבֹודתֹו עֹובד מקֹום, מּכל יׁשר, ּבדר כּו' ְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָהאכילה
למּׂשא, ּכחמֹור לסּבֹול, ׁשכמֹו וּיט ּדחמֹור, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָּבהאֹופן
ענין ׁשהּוא ּבעבֹודתֹו, ורוח ּתֹוספֹות נעׂשה זה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּצד

ּברּוחנּיּות. העּבר ְִֵַָָָֻלדת

BÓÎeלּמּוד ּדּלמּטה אֹונאה, ּבהלכֹות ּגם הּוא ּכן ¿ְְְִִִֵַַָָָ
ויׁשנֹו הּממֹון ׁשּיׁשנֹו ּבגׁשמיּות, הּוא ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָההלכה
זֹו הרי להחפץ, ּבהתאם אינֹו הּממֹון וכאׁשר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהחפץ,
נתאּנה אֹו מֹוכר נתאּנה אֹופּנים, ב' ּבזה ויׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאֹונאה,
והענין ּברּוחנּיּות. הּוא ההלכֹות לּמּוד עדן ּובגן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלֹוקח.
ואפׁשר מּלמעלה, המׁשכה ּפֹועלת ׁשהעבֹודה ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבזה,
ב' ּבזה ויׁש העבֹודה, אֹופן לפי ׁשּלא ּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשההמׁשכה
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ואדם. נשר אריה, שור, פנים: ארבעה בנבואתו) יחזקאל (שראה העליונה

לומדים בחמור" פרה "המחליף ודין שור'. מ'פני הוא הבהמות כל ושורש

ב שהם כפי וחמור פרה על פניבגןֿעדן בחינת - העליונים בעולמות שרשם

BÚ„˙שור ÔÙB‡c ,‰„BÚ ÈÙB‡ ' LÈ ‡Ùeb ‰Êa ‡ .«»∆»≈«≈¬»¿∆¬«
‰Ùc ea‰שירדה אחר «≈¿»»

LÈמשורשה „a ‡e‰¿∆∆»»
קיום של רגילה עבודה עלֿידי

במאמץ צורך ואין המצוות

L‰מיוחד ÈÙÏ eÈ‰Â ,¿«¿¿ƒ∆»»
ÔÎÏÂ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ‡È‰ƒ¿≈»¿»¿»≈
a ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿»
Ï‡ ,LÈ „a ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆»»¬»
È‡ BÓÁc ‰„BÚ‰ ÔÙB‡∆»¬»«¬ƒ
,LÈ „a ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿¿∆∆»»
‰Ó‰a ‡e‰ BÓÁL ÈÙÏ¿ƒ∆¬¿≈»
,˙‡Ê „BÚÂ ,‰‡ÓË¿≈»¿…
˙Ùe˜˙a elÙ‡ ‡ÓÁL∆«¿»¬ƒƒ¿«

ÈÏ ‡È˜ Êeחמור=] «¿ƒ»≈
השמש אור זריחת בתוקף גם

לו] קר תמוז') .19('תקופת
היפך היא 'קרירות' וברוחניות:

‡È(כלהלן)הקדושה ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ
,LÈ „a BÏ LÙ‡∆¿»¿»¿¿∆∆»»
‰„BÚ‰ È„È ÏÚ Ì‡ Èkƒƒ«¿≈»¬»

ÏBÚ ˙Ïa˜cשמים ,מלכות ¿«»«
יששכר יששכר: על שנאמר כמו

גרם.. BÓÎLחמור ËiÂ«≈ƒ¿
ÏBaÒÏ20מפרש (רש"י ƒ¿
‚Ìהפסוקים: ÂÓÁ Î˘˘È:

עול סובל עצמות, בעל חמור

שמטעינין חזק כחמור תורה,

כבד. משא ˘ÂÓÎאותו ËÈÂ

ÏÂÒÏדבי תנא וכן תורה), עול :

עצמו אדם ישים לעולם אליהו:

תורה דברי ÏBÚÏעל BLk¿»
‡ÓÏ BÓÁÎÂ21ÏÚ˘ , ¿«¬¿«»∆«

ÏBÚ ˙Ïa˜c ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»¿«»«
˙‡ Ìb ÏÓ ÈÊ‡¬«¿«≈«∆
BÓÁc ˙eÈ‰«¿ƒ«¬

‰„‰ Ù‰ ‡e‰ ˙eÈ‰L ‡c eÈ‰Â ,‰„˜aשהקדושה ƒ¿À»¿«¿¿«∆«¿ƒ≈∆«¿À»
והתלהבות חיות ÌB˜Óהיא ÏkÓ זאת], ‰BÚ„‰[=למרות È„È ÏÚ , ƒ»»«¿≈»¬»

˙eÈ‰a Ìb LLÓ ÈÊ‡ ,‡ÓÏ BÓÁk ÏBÚ ˙Ïa˜c¿«»««¬¿«»¬«ƒ¿«≈«¿«¿ƒ
Â ,‰„˜Ï BÓÁc,לקדושה בקרירות להשתמש אפשר בו ‰e‡האופן «¬ƒ¿À»¿

˙eÈ˜ „a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈL ˙eBa˙‰c ‰„BÚ‰ ÔÈÚƒ¿»»¬»¿ƒ¿¿∆¿ƒ»ƒ¿¿∆∆¿ƒ
‡˜Âcוהתיישבות ÁÏÂמתינות ˜ ‡e‰ ÔÈÁB‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎc , «¿»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¿«

והתרגשות חמימות שעניינם שבלב למידות È„Èבניגוד ÏÚ ‡˜Â„Â ,¿«¿»«¿≈
.BËa ÔÈÚ‰ ˙‡ ‡e‰ ÒÙB ˙eÈ‰אופני ששני מכלֿזה, מתבאר «¿ƒ≈∆»ƒ¿»¿

ישר באופן עבודה הם: עבודה

"ויט של באופן ועבודה -פרה.

- ('קבלתֿעול') לסבול" שכמו

‰חמור. ÈÏÁ‰ ÌÓ‡»¿»««¬ƒ»»
B˙BÈ‰ ÌÚL eÈ‰ BÓÁa«¬«¿∆ƒ¡
BÏ ‰˜ÈÒL ‰Êk eia¿ƒ»∆∆«¿ƒ»
„a ‰Ùc ‰„BÚ‰»¬»¿»»¿∆∆
˙‡ „BÚÏ BÓÎe ,LÈ»»¿«¬∆
'eÎ ‰ÏÈÎ‡‰ ÁÎa 'ÈÂ‰¬»»¿…«»¬ƒ»
ענייני לקדושה להעלות שיכול

בהם שמתעסק ∆∆¿„aהעולם
„BÚ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,LÈ»»ƒ»»≈
,BÓÁc ÔÙB‡‰a B˙„BÚ¬»¿»∆«¬
,ÏBaÒÏ BÓÎL ËiÂ«≈ƒ¿ƒ¿
‰Ê „L ,‡ÓÏ BÓÁk«¬¿«»∆ƒ«∆
ÁÂÂ ˙BÙÒB ‰Ú«¬∆»¿≈«

B˙„BÚaהאור ש"יתרון כיון «¬»
ודווקא החושך" מן הוא

קשה קליפה בבירור מהתעסקות

יתרון נעשה - קרירות - ביותר

Ï„˙גדול ÔÈÚ ‡e‰L ,∆ƒ¿»≈«
aÚ‰בחמור פרה ("המחליף »À»

וילדה") -.˙eiÁea¿»ƒ
˙BÎÏ‰a Ìb ‡e‰ Ôk BÓÎe¿≈«¿ƒ¿
„eÏ ‰Ólc ,‰‡B‡»»ƒ¿«»ƒ
,˙eÈÓL‚a ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰»¬»»¿«¿ƒ
BLÈÂ ÔBÓ‰ BLiL∆∆¿«»¿∆¿
ÔBÓ‰ L‡ÎÂ ,ÙÁ‰«≈∆¿«¬∆«»
ÙÁ‰Ï Ì‡˙‰a BÈ‡≈¿∆¿≈¿«≈∆
מערכו יותר ממון ולוקח שמרמה

החפץ של BÊהאמיתי È‰ ,¬≈
' ‰Êa LÈÂ ,‰‡B‡»»¿≈»∆
ÎBÓ ‰‡˙ ,ÌÈÙB‡«ƒƒ¿«»≈

החפץ מערך פחות ‡Bוקיבל
Á˜BÏ ‰‡˙יותר ושילם ƒ¿«»≈«

החפץ ÔÈÚ‰Âמערך .˙eiÁea ‡e‰ ˙BÎÏ‰‰ „eÏ Ô„Ú Ô‚e .¿«≈∆ƒ»¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ˙ÏÚB ‰„BÚ‰L ,‰Êaבמעשה האדם עבודת »∆∆»¬»∆∆«¿»»ƒ¿«¿»

מלמעלה אור גילוי המשכת פועלת È‰‰המצוות ‰ÎLÓ‰‰L LÙ‡Â ,¿∆¿»∆««¿»»ƒ¿∆
‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ ‡lLÎBÓ ‰‡˙c ÌÈÙB‡ ' ‰Êa LÈÂ ,‰„BÚ ∆…¿ƒ∆»¬»¿≈»∆«ƒ¿ƒ¿«»≈
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הּלּמּוד אֹופן ׁשּזהּו לֹוקח, אֹו מֹוכר ּדנתאּנה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָאֹופּנים
הענינים. ּברּוחנּיּות הּוא ההלכֹות ׁשּלּמּוד עדן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבגן

ּבבריאה‡ÌÓד) ׁשהּוא עדן ּדגן הּלּמּוד הּוא זה ּכל »¿»ְְִִִֵֶֶֶַַָָ
ּביצירה הּוא הּתחּתֹון עדן ּדגן עׂשּיה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיצירה
אם ּכי אלקּות, זה ׁשאין ּבבריאה, הּוא העליֹון עדן ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹוגן
איהּו וׁשם אלקּות, ׁשהּוא ּבאצילּות אמנם ְְְֱֲִִִִֶַָָָָֹנבראים.
הּוא הּתֹורה לּמּוד הּנה חד, וגרמֹוהי איהּו חד ְְְִִִִִֵַַַָָָוחּיֹוהי
הּוא ההלכֹות לּמּוד עדן ׁשּבגן והינּו ּגּופא. ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹּבאלקּות
מה הענינים, ּברּוחנּיּות ׁשהּוא אלא הּנבראים, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבענין
ּוכמֹו האלקּות. ּבענין הּוא הּלּמּוד ּבאצילּות ּכן ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹּׁשאין
ּבענין הּוא הּלּמּוד ּבאצילּות הנה נגעים, הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָּבלּמּוד

ּברּבּוע אהי' ּדׁשם והּספירֹות, ּדם22הּׁשמֹות ,23ּבגּמטרּיא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אהי'ּובענין ׁשּׁשם ּכידּוע הּבינה, ספירת הּוא הּספירֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

מאיר אינֹו החכמה ׁשאֹור הּנגע ענין וזהּו ּבבינה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
אֹור ׁשּימׁש הּכהן, אל והּובא היא והעצה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבבינה,
ענין הּוא ימים ׁשבעת והסּגירֹו ּבהיכלא, נקּדה ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻהחכמה
הּספירֹות, ּבכל החכמה אֹור ׁשּימׁש והינּו מּדֹות, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻהּז'
ההפרׁש זה ּפי על מּובן ונמצא הענין. יתּקן זה ידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשעל
ׁשּבאצילּות, להּתֹורה עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה הּתֹורה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבין
הּוא ׁשהּלּמּוד הגם הּנה עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדבּתֹורה
ּבענין הּוא ׁשהּלּמּוד ּכיון מקֹום, מּכל הענינים, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָּברּוחנּיּות
ענין ׁשּי ּדתֹורה ּבסתים ּגם הּנה לכן האדם, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָעבֹודת
ּכן ּגם זה הרי אלקּות, זה ׁשאין ּדכיון ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹההתקּׁשרּות,
יׁש יֹותר ּובעֹומק ההתקּׁשרּות. ענין ּבזה ׁשּי ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנפרד,
ענין ּבה ׁשּי ּבאצילּות ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ׁשּגם ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׁשהּוא הּׁשמֹות ּבענין הּוא ׁשהּלּמּוד ּדכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָההתקּׁשרּות,
הּוא ּדבקּותם אֹופן הרי והּכלים והּכלים, הּלבּוׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָענין
ּכמֹו ּדאֹוריתא סתים ּגם הּנה לכן נּכרת, ׁשאינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבדבקּות

ההתקּׁשרּות. ענין ּבּה ׁשּי ּבאצילּות ְְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשהיא

e‰ÊÂּבאֹוריתא יׂשראל ּבדא ּדא מתקּׁשרין קׁשרין ּתלת ¿∆ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשּי הּקׁשר ּדענין הּוא, ּברי ּבקדׁשא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻואֹוריתא
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אהיֿה.22) אהי, אה, א, חיים23)= עץ פ"א. חהמ"צ שער פע"ח

טז. ד, מאו"א פ"ז. המוחין הארת שער פ"ג. הכללים שער

    
עבודתו מכפי יותר אור Á˜BÏשנמשך B‡עבודתו מכפי פחות אור ,שנמשך ≈«

‡e‰ ˙BÎÏ‰‰ „enlL Ô„Ú Ô‚aL „enl‰ ÔÙB‡ e‰fL∆∆∆«ƒ∆¿«≈∆∆ƒ»¬»
.ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁeaכמו בגןֿעדן תורה ללימוד הדוגמאות שנתבאר אחרי ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ

רוחני באופן הוא זה שלימוד שלמרות הבא, בסעיף יתבאר ברוחניות. שהוא

לימוד עסק עדיין נקרא ביותר,

'נבראים'. של תורה לימוד זה:

למעשי עדיין שקשור כיון

על לומר שייך ולכן הנבראים,

לשון בגןֿעדן שהיא כמו התורה

לימוד אופן ישנו אך 'התקשרות'.

- יותר מרומם באופן תורה

בעולם שהיא כמו התורה

האצילות.

‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ „»¿»»∆
‡e‰L Ô„Ú Ô‚c „enl‰«ƒ¿«≈∆∆
,‰iÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èaƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‡e‰ ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ô‚c¿«≈∆««¿
ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Â ‰ÈˆÈaƒƒ»¿«≈∆»∆¿
‰Ê ÔÈ‡L ,‰‡Èa ‡e‰ƒ¿ƒ»∆≈∆
ÌÈ‡ Ì‡ Èk ,˙e˜Ï‡¡…ƒƒƒ¿»ƒ
החל הרוחניים) (גם (העולמות

בשם נקראו הבריאה מעולם

eÏÈˆ‡a˙'נבראים') ÌÓ‡ .»¿»«¬ƒ
e‰È‡ ÌLÂ ,˙e˜Ï‡ ‡e‰L∆¡…¿»ƒ
È‰BÓ‚Â e‰È‡ „Á È‰BiÁÂ¿«ƒ»ƒ¿«¿ƒ
‰Bz‰ „enÏ ‰p‰ ,„Á»ƒ≈ƒ«»
.‡Ùeb ˙e˜Ï‡a ‡e‰∆¡…»
„enÏ Ô„Ú Ô‚aL eÈ‰Â¿«¿∆¿«≈∆ƒ
ÔÈÚa ‡e‰ ˙BÎÏ‰‰»¬»¿ƒ¿»
‡e‰L ‡Ï‡ ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ∆»∆
‰Ó ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁea¿»ƒ»ƒ¿»ƒ«
˙eÏÈˆ‡a Ôk ÔÈ‡M∆≈≈«¬ƒ
ÔÈÚa ‡e‰ „enl‰«ƒ¿ƒ¿»
„enÏa BÓÎe .˙e˜Ï‡‰»¡…¿¿ƒ
‰‰ ,ÌÈÚ‚ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ≈
‡e‰ „enl‰ ˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ«ƒ
,˙BÈÙ‰Â ˙BÓM‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈¿«¿ƒ

Úeaa È‰‡ ÌLc22,א=] ¿≈∆¿∆¿ƒ«
אהיֿה] אהי, «in‚a¿ƒ«¿ƒ‡אה,

Ìc(44ֿ)23ÔÈÚe , »¿ƒ¿«
˙ÈÙÒ ‡e‰ ˙BÈÙ‰«¿ƒ¿ƒ«
ÌML Úe„Èk ,‰Èa‰«ƒ»«»«∆≈
e‰ÊÂ ,‰Èa ‡e‰ È‰‡∆¿∆¿ƒ»¿∆
‰ÓÎÁ‰ B‡L Ú‚p‰ ÔÈÚƒ¿»«∆«∆«»¿»
,‰Èa È‡Ó BÈ‡≈≈ƒ¿ƒ»

‰ ‰ˆÚ‰ÂÏ‡ ‡e‰Â ‡È ¿»≈»ƒ¿»∆

˙ÚL BÈbÒ‰Â ,‡ÏÎÈ‰a ‰c˜ ‰ÓÎÁ‰ B‡ CLÓiL ,Ô‰k‰«…≈∆À¿»«»¿»¿À»¿≈»»¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÏÎa ‰ÓÎÁ‰ B‡ CLÓiL eÈ‰Â ,˙BcÓ f‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»«ƒ¿«¿∆À¿»«»¿»¿»
‰Ê È ÏÚ ÔeÓ ‡ˆÓÂ .ÔÈÚ‰ Ô˙È ‰Ê È„È ÏÚL ,˙BÈÙ‰«¿ƒ∆«¿≈∆¿À«»ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ∆
‰Bz‰Ï ‰iÚ ‰ÈˆÈ ‰‡ÈaL ‰Bz‰ ÔÈa LÙ‰‰«∆¿≈≈«»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«»
‰Bzc ,˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒ¿«»
‰iÚ ‰ÈˆÈ ‰‡ÈaL∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‡e‰ „enl‰L Ì‚‰ ‰p‰ƒ≈¬«∆«ƒ
ÏkÓ ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁea¿»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»
„enl‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆«ƒ
,Ì„‡‰ ˙„BÚ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿»¬«»»»
ÌÈ˙Òa Ìb ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈«¿»ƒ
ÔÈÚ CiL ‰B˙c¿»«»ƒ¿«
ÔÈ‡L ÔÂÈÎc ,˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿≈»∆≈
Ôk Ìb ‰Ê È‰ ,˙e˜Ï‡ ‰Ê∆¡…¬≈∆«≈
‰Êa CiL ÔÎÏÂ ,„Ùƒ¿»¿»≈«»»∆

.˙eM˜˙‰‰ ÔÈÚמכלֿזה ƒ¿««ƒ¿«¿
שהיא כמו התורה על שגם מובן

לשון לומר שייך בגןֿעדן

לימוד שנושא כיוון 'התקשרות'

הנבראים, עם קשור שם התורה

נושא האצילות בעולם אך

באלקות רק קשור הלימוד

רוחניים. ∆¿ÓBÚe˜וספירות
ÌbL ,ÓBÏ LÈ ˙BÈ≈≈«∆«
‡È‰L BÓk ‰Bz‰«»¿∆ƒ
ÔÈÚ ‰a CiL ˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ«»»ƒ¿»
ÔÂÈÎc ,˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿≈»
ÔÈÚa ‡e‰ „enl‰L∆«ƒ¿ƒ¿»

˙BÓM‰עליונות [=ספירות «≈
- אֿל שם 'שמות': בשם נקראו

וכו'] גבורה, - אלוקים חסד,

ÌÈLel‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»«¿ƒ
ÌÈÏk‰Âהאור 'מתלבש' שבהם ¿«≈ƒ

בעולמות להאיר ,עלֿמנת
ÔÙB‡ È‰ ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¬≈∆

Ì˙e˜c(האור (שורש במאור ¿≈»
dÈ‡L ˙e˜„a ‡e‰ƒ¿≈∆≈»

˙kבו שניכר מהאור בשונה ƒ∆∆
במאור Ìbשמקורו ‰p‰ ÔÎÏ ,»≈ƒ≈«

BÓk ‡˙ÈB‡c ÌÈ˙Ò»ƒ¿«¿»¿
da CiL ˙eÏÈˆ‡a ‡È‰L∆ƒ«¬ƒ«»»

.˙eM˜˙‰‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿«¿
ÔÈL˜ ˙Ïz e‰ÊÂ¿∆¿«¿»ƒ
‡„a ‡c ÔÈM˜˙Óƒ¿«¿ƒ»¿»
‡˙ÈB‡a Ï‡Èƒ¿»≈¿«¿»
CÈa ‡L„˜a ‡˙ÈB‡Â¿«¿»¿À¿»¿ƒ
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ט      

הּלּמּוד אֹופן ׁשּזהּו לֹוקח, אֹו מֹוכר ּדנתאּנה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָאֹופּנים
הענינים. ּברּוחנּיּות הּוא ההלכֹות ׁשּלּמּוד עדן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּבגן

ּבבריאה‡ÌÓד) ׁשהּוא עדן ּדגן הּלּמּוד הּוא זה ּכל »¿»ְְִִִֵֶֶֶַַָָ
ּביצירה הּוא הּתחּתֹון עדן ּדגן עׂשּיה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיצירה
אם ּכי אלקּות, זה ׁשאין ּבבריאה, הּוא העליֹון עדן ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹוגן
איהּו וׁשם אלקּות, ׁשהּוא ּבאצילּות אמנם ְְְֱֲִִִִֶַָָָָֹנבראים.
הּוא הּתֹורה לּמּוד הּנה חד, וגרמֹוהי איהּו חד ְְְִִִִִֵַַַָָָוחּיֹוהי
הּוא ההלכֹות לּמּוד עדן ׁשּבגן והינּו ּגּופא. ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹּבאלקּות
מה הענינים, ּברּוחנּיּות ׁשהּוא אלא הּנבראים, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבענין
ּוכמֹו האלקּות. ּבענין הּוא הּלּמּוד ּבאצילּות ּכן ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹּׁשאין
ּבענין הּוא הּלּמּוד ּבאצילּות הנה נגעים, הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָּבלּמּוד

ּברּבּוע אהי' ּדׁשם והּספירֹות, ּדם22הּׁשמֹות ,23ּבגּמטרּיא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אהי'ּובענין ׁשּׁשם ּכידּוע הּבינה, ספירת הּוא הּספירֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

מאיר אינֹו החכמה ׁשאֹור הּנגע ענין וזהּו ּבבינה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
אֹור ׁשּימׁש הּכהן, אל והּובא היא והעצה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבבינה,
ענין הּוא ימים ׁשבעת והסּגירֹו ּבהיכלא, נקּדה ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻהחכמה
הּספירֹות, ּבכל החכמה אֹור ׁשּימׁש והינּו מּדֹות, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻהּז'
ההפרׁש זה ּפי על מּובן ונמצא הענין. יתּקן זה ידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשעל
ׁשּבאצילּות, להּתֹורה עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה הּתֹורה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבין
הּוא ׁשהּלּמּוד הגם הּנה עׂשּיה יצירה ׁשּבבריאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדבּתֹורה
ּבענין הּוא ׁשהּלּמּוד ּכיון מקֹום, מּכל הענינים, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָּברּוחנּיּות
ענין ׁשּי ּדתֹורה ּבסתים ּגם הּנה לכן האדם, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָעבֹודת
ּכן ּגם זה הרי אלקּות, זה ׁשאין ּדכיון ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹההתקּׁשרּות,
יׁש יֹותר ּובעֹומק ההתקּׁשרּות. ענין ּבזה ׁשּי ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנפרד,
ענין ּבה ׁשּי ּבאצילּות ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ׁשּגם ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׁשהּוא הּׁשמֹות ּבענין הּוא ׁשהּלּמּוד ּדכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָההתקּׁשרּות,
הּוא ּדבקּותם אֹופן הרי והּכלים והּכלים, הּלבּוׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָענין
ּכמֹו ּדאֹוריתא סתים ּגם הּנה לכן נּכרת, ׁשאינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבדבקּות

ההתקּׁשרּות. ענין ּבּה ׁשּי ּבאצילּות ְְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשהיא

e‰ÊÂּבאֹוריתא יׂשראל ּבדא ּדא מתקּׁשרין קׁשרין ּתלת ¿∆ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשּי הּקׁשר ּדענין הּוא, ּברי ּבקדׁשא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻואֹוריתא
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רוחני באופן הוא זה שלימוד שלמרות הבא, בסעיף יתבאר ברוחניות. שהוא

לימוד עסק עדיין נקרא ביותר,

'נבראים'. של תורה לימוד זה:

למעשי עדיין שקשור כיון

על לומר שייך ולכן הנבראים,

לשון בגןֿעדן שהיא כמו התורה

לימוד אופן ישנו אך 'התקשרות'.

- יותר מרומם באופן תורה
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י

    
מוגה בלתי

יכולים אזי העיקרי, בזמן החיוב נתקיים לא שאם אלא, העיקר, זה שאין משמעותו התשלומין ענין .
התשלומין. בזמן זאת להשלים

החיוב את קיים שלא מי ולדוגמא: התשלומין, לזמן העיקרי הזמן בין ענינים בכמה דינים חילוקי מצינו ולכן
פטרי'" רחמנא "אונס אזי העיקרי, בזמן נאנס אם רק הנה אונס, בזמן1מצד היה האונס אם כן שאין מה ,

אנוס,2התשלומין היה לא העיקרי שבזמן וכיון להעיקר, המשך אם כי לעצמו, ענין אינו התשלומין ענין כי, ,
מרצונו. החיוב קיים שלא וחשיב התשלומין, בזמן שהיה האונס מצד נפטר אינו

השבועות דחג התשלומין לימי בנוגע גם כן לומר צריך זה פי תשלומין3ועל אם כי עיקרי, ענין זה שאין ,
בלבד.

הוא לתשלומין עיקר שבין החילוק כי, העיקרי, הזמן לגבי התשלומין בזמן מעלה שיש היא האמת אבל,
(אלא, התשובה ענין בדוגמת הוא התשלומין שענין והיינו, תשובה, ובעלי צדיקים שבין החילוק דרך על
תשובה בבעלי מעלה שיש כשם ולכן, החיוב), השלמת רק הם תשלומין ואילו ממש, עבירות על היא שתשובה

כידוע צדיקים, העיקרי.4לגבי הזמן לגבי התשלומין בזמן מעלה יש כך ,

השבועות: דחג התשלומין ימי בענין גם הוא וכן

כמבואר אחד, שענינם – השבועות בחג הלחם שתי הקרבת ענין וכן השבועות, שבחג דמתןֿתורה הענין
תורה התשלומין,5בלקוטי ימי שבעת כל במשך תקפו בכל מאיר – התורה ענין הוא הלחם ששתי

אור לתורה בהוספות המבואר פי ועל שאין6– מה בלבד, אחד יום אלא אינו השבועות שחג מה "הטעם
ז' שהן וסוכות בפסח שלמעלהכן יחידה בחינת שהוא . . התורה קבלת זמן הוא השבועות בחג כי, ימים,

אחד יום שהוא כפי השבועות דחג הגילוי מאיר התשלומין ימי שבעת שבכל לומר, יש כו'", מהתחלקות
– מהתחלקות שלמעלה

תשובה. בעלי מעלת כמו שהוא התשלומין ענין מעלת מצד – עצמו השבועות בחג שהוא מכמו יותר ועוד

בסוף גופא סיון (ובי"ב סיון בי"ב מיוחדת מעלה יש התשלומין, ימי שבעת כל של המעלה על ונוסף .
החיתום" אחר הולך "הכל והרי התשלומין, ימי של והחיתום הגמר להיותו – עיקר7היום) הוא שבו כיון ,

השטר כל של והתוקף הסךֿהכל ישנו האחרונה שבשיטה לשטרות בנוגע שמצינו כפי .8התוקף,
למטה. הנשמה ירידת ובענין המלכות ספירת בענין חוזר אור במעלת המבואר דרך ועל

המשל צריכים9וכידוע ליווע"ר, הנקרא ההגבהה כלי ידי על הארץ מן דבר איזה להגביה ש"כשצריכים
מתחיל היה אם כן שאין מה הימנו, העליונים גם יוגבהו ממילא ואז . . דוקא שבו התחתונים בחלקים לאחוז

התחתונים". מגביה היה לא הכותל מאמצע

כידוע – הדבר בגמר שיש המעלה צבאם"10וביאור וכל והארץ השמים "ויכולו גמר11בענין בדוגמת שזהו ,
כח את מעורר זה הרי שאז לרצונו, מתאים הוא אם הענין כללות על וסךֿהכל חשבון שעושה האדם מלאכת
בכל ממילא בדרך חסר שאז לרצונו, מתאים אינו אם כן שאין מה הנפש, ועצם לפנימיות עד שמגיע התענוג,
"נחת – והתענוג הרצון נתעורר אזי גו'", והארץ השמים "ויכולו שכאשר למעלה, זה דרך ועל הנפש. כחות

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני יתברך.12רוח עצמותו לבחינת עד –
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וש"נ.1) סע"ב. כח, ב"ק
וש"נ.2) ואילך. 114 ס"ע חכ"ו תו"מ גם ראה
וש"נ.3) ואילך. 76 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
ה"ד.4) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות ראה
ואילך.5) סע"ד כז, ג. כה, שה"ש גֿד. לט, ב. לז, אמור ד. יז, צו
סע"ד.6) קט, יתרו
א.7) יב, ברכות

סע"ב.8) קסא, שם גם וראה (במשנה). ב קסה, ב"ב
א.9) ד, בראשית תו"א

ואילך.10) א קסט, דא"ח) (עם סידור ראה
ועוד. ואילך. א'קח ע' ח"ב תער"ב ואילך. תקמג ע' תרס"ו המשך

א.11) ב, בראשית
ועוד.12) ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ

  

ּפֹועלים ההתקּׁשרּות ידי ועל ּדוקא, נפרד ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּבמציאּות
קֹודם ׁשהיה מּכמֹו יֹותר למעלה עֹוד מקּׁשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיהיה

לעיל ׁשּנתּבאר (ּכמֹו ּזה24הּפרּוד ידי ׁשעל והינּו ,( ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
קׁשר ּנעׂשה ׁשאז ויראה ּבאהבה ּתֹורה לֹומדים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יצירה ּדבריאה הּתֹורה את מקּׁשרים אזי קּימא, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ּבאצילּות ּגם ּדהּנה, מּזה, ויתירה ּבאצילּות. ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָעׂשּיה
מציאּות, איזה ׁשם יׁש הרי הּׁשמֹות, ּבענין הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּלּמּוד
איזה הם הרי מקֹום מּכל חד, וחּיֹוהי ׁשאיהּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדאף
הּכתיבה אֹותּיֹות ּוכמֹו מיחדים, ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻמציאּות,

הּקל על ּבדיֹו מיחדיםׁשּכֹותבים ׁשהאֹותּיֹות אף הּנה ף, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
ענין א המיחדים. ּדברים ּב' ּכמֹו זה הרי הּקלף, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻעם
ׁשהּתֹורה הּוא הּוא, ּברי ּבקדׁשא ּדאֹוריתא ְְְְְְְִִֶַַַַָָָֻההתקּׁשרּות
אֹותּיֹות ּבבחינת ונעׂשת מאצילּות למעלה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָמתעּלת
ּבבחינת זה הרי ּגּופא החקיקה ּובאֹותּיֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהחקיקה,
ּבמציאּות נאחזים ׁשאינם לעבר מעבר החקּוקֹות ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹותּיֹות

עֹומדין היּו ׁשּבנס ׁשּבּלחֹות וס' מ' ּוכמֹו אמנם,25ּכלל, . ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
מיחד היֹותֹו ּדעם צּיּור, איזה הּוא החקיקה ענין ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֻּגם
צּיּור, איזה זה הרי מקֹום מּכל ּוביּה, מיניּה והּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלגמרי,
צרי אלא עדין, מסּפיק אינֹו החקיקה ענין ּגם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָולכן
ּגם ׁשּלמעלה מּמׁש הּוא ּברי ּבקדׁשא אֹוריתא ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻלחּבר
האדם עבֹודת ידי על נעׂשה זה וענין החקיקה. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמענין
ׁשהיא ּכמֹו ּגם עצמּה, מצד הּתֹורה ּדהּנה, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּדוקא,
ׁשאֹוריתא היֹות ּדעם מציאּות, איזה היא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָּבׁשרׁשּה
איזה היא הרי מקֹום מּכל חד, ּכּלא הּוא ּברי ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻֻוקדׁשא

הרי חד, וחּיֹוהי איהּו ׁשאֹומרים ּגּופא ׁשּמּזה חד, וחּיֹוהי ּבאיהּו ּוכמֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָמציאּות,
הּתֹורה מּצד הּוא זה וכל מיחד. ׁשהּוא אּלא דחּיֹוהי, מציאּות איזה ׁשּיׁש ראיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻזה
ההתקּׁשרּות אזי ּבּתֹורה, ההתקּׁשרּות ׁשּפֹועל האדם עבֹודת ידי על אמנם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָעצמּה,
האדם עבֹודת ידי שעל והינּו הּפרּוד, קֹודם ׁשהיה מּכמֹו יֹותר למעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא
ּבאיהּו, מיחד ׁשחּיֹוהי ּכמֹו רק לא מּמׁש, הּוא ּברי ּבקדׁשא הּתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻמתקּׁשרת
למּטה ויראה ּבאהבה הּתֹורה לּמּוד ידי על והּוא מּמׁש. איהּו ׁשּנעׂשה אם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכי

ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות הּכּונה נׁשלם ּזה ידי ׁשעל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּדוקא,
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È„È ÏÚÂ ,‡˜Âc „ ˙e‡ÈˆÓa iL Lw‰ ÔÈÚc ,‡e‰¿ƒ¿««∆∆«»ƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿«¿≈
BÓkÓ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „BÚ ˜Ó ‰È‰iL ÌÈÏÚB ˙e˜˙‰‰«ƒ¿«¿¬ƒ∆ƒ¿∆¿À»¿«¿»≈ƒ¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk „e‰ Ì„B˜ ‰È‰L24הקודם ),במאמר ∆»»∆«≈¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰‡ÈÂ ‰‰‡a ‰B ÌÈ„ÓBÏ Ï‡NiL ‰f È„È ÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿»

ÏL L˜ ‰NÚp Ê‡L∆»«¬»∆∆∆
˙‡ ÌÈ˜Ó ÈÊ‡ ,‡Ói«̃»»¬«¿«¿ƒ∆

‰‡Èc ‰B‰‰ÈˆÈ «»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰È˙ÈÂ .˙eÏÈˆ‡a ‰iNÚ¬ƒ»«¬ƒƒ≈»
˙eÏÈˆ‡a Ìb ,‰p‰c ,‰fÓƒ∆¿ƒ≈««¬ƒ
ÔÈÚa ‡e‰ „enl‰L∆«ƒ¿ƒ¿«
ÌL LÈ È‰ ,˙BÓ‰«≈¬≈≈»
Û‡c ,˙e‡ÈˆÓ ‰ÊÈ‡≈∆¿ƒ¿«
ÏkÓ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡L∆ƒ¿«ƒ»ƒ»
‰ÊÈ‡ Ì‰ È‰ ÌB˜Ó»¬≈≈≈∆
Ì‰L ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»∆≈
˙Bi˙B‡ BÓÎe ,ÌÈ„ÁÈÓ¿À»ƒ¿ƒ
BÈ„a ÌÈ˙BkL ‰È˙k‰«¿ƒ»∆¿ƒƒ¿
Û‡ ‰p‰ ,ÛÏw‰ ÏÚ««¿»ƒ≈«
ÌÚ ÌÈ„ÁÈÓ ˙Bi˙B‡‰L∆»ƒ¿À»ƒƒ
'a BÓk ‰Ê È‰ ,ÛÏw‰«¿»¬≈∆¿
‡ .ÌÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈc¿»ƒ«¿À»ƒ«
˙e˜˙‰‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿«¿
Èa ‡L„˜a ‡˙ÈB‡c¿«¿»¿À¿»¿ƒ
‰B‰L ‡e‰ ,‡e‰∆«»
‰ÏÚÓÏ ˙lÚ˙Óƒ¿«≈¿«¿»
˙ÈÁa ˙NÚÂ ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ«
,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»
‡eb ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡e¿ƒ«¬ƒ»»
˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿ƒ«ƒ
ÚÏ ÚÓ ˙B˜e˜Á‰«¬≈≈∆¿≈∆
˙e‡ÈˆÓa ÌÈÊÁ‡ ÌÈ‡L∆≈»∆¡»ƒƒ¿ƒ
'ÒÂ 'Ó BÓÎe ,ÏÏk¿»¿¿
eÈ‰ ÒaL ˙BÁlaL∆«À∆¿≈»

ÔÈ„ÓBÚ25שהאותיות כיון ¿ƒ
לחלק אין לעבר, מעבר חקוקות

להאחז במה שבהם .הפנימי
‰˜È˜Á‰ ÔÈÚ Ìb ,ÌÓ‡»¿»«ƒ¿»«¬ƒ»
ÌÚc ,eiˆ ‰ÊÈ‡ ‡e‰≈∆ƒ¿ƒ
‡e‰Â ,ÈÓÏ „ÁÈÓ B˙BÈ‰¡¿À»¿«¿≈¿
ÌB˜Ó ÏkÓ ,Èe ÈÈÓƒ≈≈ƒ»»
ÔÎÏÂ ,eiˆ ‰ÊÈ‡ ‰Ê È‰¬≈∆≈∆ƒ¿»≈

aÁÏ Èˆ ‡Ï‡ ,ÔÈ„Ú ˜ÈÒÓ BÈ‡ ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»«¬ƒ»≈«¿ƒ¬«ƒ∆»»ƒ¿«≈
ÔÈÚÓ Ìb ‰ÏÚÓlL LnÓ ‡e‰ Èa ‡L„˜a ‡˙ÈB‡«¿»¿À¿»¿ƒ«»∆¿«¿»«≈ƒ¿»
,‰p‰c ,‡˜Âc Ì„‡‰ ˙„BÚ È„È ÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ .‰˜È˜Á‰«¬ƒ»¿ƒ¿»∆«¬»«¿≈¬«»»»«¿»¿ƒ≈
‰ÊÈ‡ ‡È‰ È‰ LLa ‡È‰L BÓk Ìb ,ÓˆÚ „ˆÓ ‰B‰«»ƒ««¿»«¿∆ƒ¿»¿»¬≈ƒ≈∆
˙BÈ‰ ÌÚc ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿ƒ¡
Èa ‡L„˜Â ‡˙ÈB‡L∆«¿»¿À¿»¿ƒ
ÌB˜Ó ÏkÓ ,„Á ‡lk ‡e‰À»»ƒ»»
,˙e‡ÈˆÓ ‰ÊÈ‡ ‡È‰ È‰¬≈ƒ≈∆¿ƒ
,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡a BÓÎe¿¿ƒ¿«ƒ»
ÌÈÓB‡L ‡eb ‰fnL∆ƒ∆»∆¿ƒ
‰Ê È‰ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡ƒ¿«ƒ»¬≈∆
˙e‡ÈˆÓ ‰ÊÈ‡ LiL ‰È‡¿»»∆≈≈∆¿ƒ
‡e‰L ‡l‡ ,È‰BiÁ„¿«ƒ∆»∆
„vÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .„ÁÈÓ¿À»¿»∆ƒ«
ÏÚ ÌÓ‡ ,ÓˆÚ ‰B‰«»«¿»»¿»«
ÏÚBL Ì„‡‰ ˙„BÚ È„È¿≈¬«»»»∆≈
ÈÊ‡ ,‰Ba ˙e˜˙‰‰«ƒ¿«¿«»¬«
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ˙e˜˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
Ì„B˜ ‰È‰L BÓkÓ ˙BÈ≈ƒ¿∆»»∆
È„È ÏÚ eÈ‰Â ,„e‰«≈¿«¿∆«¿≈
˙˜˙Ó Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»ƒ¿«∆∆
Èa ‡L„˜a ‰B‰«»¿À¿»¿ƒ
BÓk ˜ ‡Ï ,LnÓ ‡e‰«»…«¿
Èk ,e‰È‡a „ÁÈÓ È‰BiÁL∆«ƒ¿À»¿ƒƒ
.LnÓ e‰È‡ ‰NÚpL Ì‡ƒ∆«¬»ƒ«»
„enÏ È„È ÏÚ ‡e‰Â¿«¿≈ƒ
‰‡ÈÂ ‰‰‡a ‰B‰«»¿«¬»¿ƒ¿»
È„È ÏÚL ,‡˜Âc ‰hÓÏ¿«»«¿»∆«¿≈
˙BNÚÏ ‰ek‰ ÌÏL ‰f∆ƒ¿»««»»«¬
‰Èc a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»
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יי

    
מוגה בלתי

יכולים אזי העיקרי, בזמן החיוב נתקיים לא שאם אלא, העיקר, זה שאין משמעותו התשלומין ענין .
התשלומין. בזמן זאת להשלים

החיוב את קיים שלא מי ולדוגמא: התשלומין, לזמן העיקרי הזמן בין ענינים בכמה דינים חילוקי מצינו ולכן
פטרי'" רחמנא "אונס אזי העיקרי, בזמן נאנס אם רק הנה אונס, בזמן1מצד היה האונס אם כן שאין מה ,

אנוס,2התשלומין היה לא העיקרי שבזמן וכיון להעיקר, המשך אם כי לעצמו, ענין אינו התשלומין ענין כי, ,
מרצונו. החיוב קיים שלא וחשיב התשלומין, בזמן שהיה האונס מצד נפטר אינו

השבועות דחג התשלומין לימי בנוגע גם כן לומר צריך זה פי תשלומין3ועל אם כי עיקרי, ענין זה שאין ,
בלבד.

הוא לתשלומין עיקר שבין החילוק כי, העיקרי, הזמן לגבי התשלומין בזמן מעלה שיש היא האמת אבל,
(אלא, התשובה ענין בדוגמת הוא התשלומין שענין והיינו, תשובה, ובעלי צדיקים שבין החילוק דרך על
תשובה בבעלי מעלה שיש כשם ולכן, החיוב), השלמת רק הם תשלומין ואילו ממש, עבירות על היא שתשובה

כידוע צדיקים, העיקרי.4לגבי הזמן לגבי התשלומין בזמן מעלה יש כך ,

השבועות: דחג התשלומין ימי בענין גם הוא וכן

כמבואר אחד, שענינם – השבועות בחג הלחם שתי הקרבת ענין וכן השבועות, שבחג דמתןֿתורה הענין
תורה התשלומין,5בלקוטי ימי שבעת כל במשך תקפו בכל מאיר – התורה ענין הוא הלחם ששתי

אור לתורה בהוספות המבואר פי ועל שאין6– מה בלבד, אחד יום אלא אינו השבועות שחג מה "הטעם
ז' שהן וסוכות בפסח שלמעלהכן יחידה בחינת שהוא . . התורה קבלת זמן הוא השבועות בחג כי, ימים,

אחד יום שהוא כפי השבועות דחג הגילוי מאיר התשלומין ימי שבעת שבכל לומר, יש כו'", מהתחלקות
– מהתחלקות שלמעלה

תשובה. בעלי מעלת כמו שהוא התשלומין ענין מעלת מצד – עצמו השבועות בחג שהוא מכמו יותר ועוד

בסוף גופא סיון (ובי"ב סיון בי"ב מיוחדת מעלה יש התשלומין, ימי שבעת כל של המעלה על ונוסף .
החיתום" אחר הולך "הכל והרי התשלומין, ימי של והחיתום הגמר להיותו – עיקר7היום) הוא שבו כיון ,

השטר כל של והתוקף הסךֿהכל ישנו האחרונה שבשיטה לשטרות בנוגע שמצינו כפי .8התוקף,
למטה. הנשמה ירידת ובענין המלכות ספירת בענין חוזר אור במעלת המבואר דרך ועל

המשל צריכים9וכידוע ליווע"ר, הנקרא ההגבהה כלי ידי על הארץ מן דבר איזה להגביה ש"כשצריכים
מתחיל היה אם כן שאין מה הימנו, העליונים גם יוגבהו ממילא ואז . . דוקא שבו התחתונים בחלקים לאחוז

התחתונים". מגביה היה לא הכותל מאמצע

כידוע – הדבר בגמר שיש המעלה צבאם"10וביאור וכל והארץ השמים "ויכולו גמר11בענין בדוגמת שזהו ,
כח את מעורר זה הרי שאז לרצונו, מתאים הוא אם הענין כללות על וסךֿהכל חשבון שעושה האדם מלאכת
בכל ממילא בדרך חסר שאז לרצונו, מתאים אינו אם כן שאין מה הנפש, ועצם לפנימיות עד שמגיע התענוג,
"נחת – והתענוג הרצון נתעורר אזי גו'", והארץ השמים "ויכולו שכאשר למעלה, זה דרך ועל הנפש. כחות

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני יתברך.12רוח עצמותו לבחינת עד –
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וש"נ.1) סע"ב. כח, ב"ק
וש"נ.2) ואילך. 114 ס"ע חכ"ו תו"מ גם ראה
וש"נ.3) ואילך. 76 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
ה"ד.4) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות ראה
ואילך.5) סע"ד כז, ג. כה, שה"ש גֿד. לט, ב. לז, אמור ד. יז, צו
סע"ד.6) קט, יתרו
א.7) יב, ברכות

סע"ב.8) קסא, שם גם וראה (במשנה). ב קסה, ב"ב
א.9) ד, בראשית תו"א

ואילך.10) א קסט, דא"ח) (עם סידור ראה
ועוד. ואילך. א'קח ע' ח"ב תער"ב ואילך. תקמג ע' תרס"ו המשך

א.11) ב, בראשית
ועוד.12) ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ



יב   

מאירים הם אזי השבועות, חג של הגילויים מסתיימים שבו שכיון – סיון י"ב יום מעלת גודל מובן זה ומכל
השבועות. בחג שהאירו מכפי יותר עוד ("שטורעם"), ורעש תוקף ביתר

אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה גם יובן זה פי על (מהורש"ב)13. אדמו"ר כ"ק אביו, עם לטייל הלך שכאשר ,
שביעי יום שהוא באמרו, סיון, י"ב מעלת אודות עדן נשמתו אדמו"ר קדושת כבוד דיבר תרנ"ה, סיון בי"ב נ"ע,

פסח. של ושביעי הסוכות) דחג השביעי יום (שהוא רבה הושענא דרך על השבועות, לחג
ביניהם: הדמיון מהו מובן אינו ולכאורה

כו' הפתקין חתימת גמר הוא רבה פסח,14הושענא של שביעי זה דרך ועל וכו'. הושענות ריבוי אומרים ואז ,
גם בו יש שלאחריו, החול לימי לא ובודאי שלפניו, המועד חול לימי דומה שאינו 'יוםֿטוב', היותו שמלבד

החול? ימות שאר כמו חול, יום הוא סיון י"ב ואילו סוף; ים דקריעת המיוחד הענין

מוכח, פסח, של ושביעי רבה להושענא סיון י"ב שבין השוויון אודות עדן נשמתו אדמו"ר מדברי אמנם,
חביבין" השביעין ד"כל המעלה סיון בי"ב של15שיש האור גילוי מאיר מועד כל של השביעי שביום היינו, ,

חוזר. דאור המעלה מצד גדול, הכי ("שטורעם") בתוקף ה'יוםֿטוב'

"העיקר הוא "המעשה שהרי המעשה, ענין הוא דמתןֿתורה שהתכלית פעמים כמה דובר והנה, ולכן16. ,
לנשמע נעשה שהקדימו ידי על תורה למתן ההכנה ובפרט17היתה דוקא. המעשה מעלת את הדגישו שבזה ,
גדול" ש"מעשה ההלכה תהיה שאז המשיח, ביאת דוקא.18קודם המעשה מעלת להדגיש שצריך בודאי הרי ,

שהתחלת – תורה מתן זמן השבועות, בחג הוא שלו ההילולא שיום – הבעש"ט אצל מצינו זה דרך ועל
קטנים ילדים עם רבה שמיה יהא אמן לאמירת בנוגע הן עשיה, של בענינים היתה זה,19עבודתו הרי

עסק זה לאחרי ורק הגשמי; הגוף פרנסת בעניני ישראל לבני לעזור להשתדלות בנוגע והן עשיה, של ענין
דאורייתא רזין התורה, פנימיות .20בגילוי

ישראל, לארץ בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק הנהגת גם היתה לכך ובהתאם

השמים" שער "וזה ישראל, בארץ היא ההמשכה שתחילת באופן הוא בעולם ההמשכה סדר שהרי –21,
בנוגע רק הוא החילוק שכן, הגלות, לזמן הבית זמן בין חילוק אין זה ובענין העולם. לכל נמשך ומשם

בנות שתי וללבן המתחיל" "דיבור במאמר וכמבואר ישראל22, שבארץ האלקי האור הנה הגלות שבזמן ,
הוא ששם ישראל בארץ מאשר יותר נעלה גילוי להיות יכול לארץ שבחוץ כך, כדי ועד ההעלם, בתכלית הוא

לגמרי ההעלם ישראל23בתכלית ארץ שקדושת דכיון והיינו, בעולם, ההשפעה לסדר שייך אינו זה חילוק אבל ;
לבוא לעתיד וקידשה לשעתה שקידשה באופן ההשפעה24היא מקור היא ישראל ארץ הגלות, בזמן גם הנה ,

– העולם בכל

של ענין שזהו חב"ד, כפר שם לייסד היתה ישראל לארץ בנוגע העבודה שבהקדמהשהתחלת (אלא,
גשנה" לפניו "להורות בבחינת הישיבות, התייסדות להיות צריכה היתה ).25לזה

– המשיח ביאת קודם ובפרט השבועות, לחג בשייכות העשיה מעלת את להדגיש כדי הנה לזה, ובהמשך
חב"ד בכפר נוסף ושיכון בירושלים, שיכון לבנות יתחילו השבועות חג שקודם הרצון .26היה

השבועות; חג קודם פועל לידי הדבר בא ולא זה, על מניעות כמה היו טוב, דבר לכל בנוגע כמו אמנם,
כנ"ל. השבועות, דחג התוקף בהם שיש התשלומין, ימי בשבעת זאת שעשו הידיעה נתקבלה עכשיו אבל

:אלו בימים שנעשה נוסף וענין .

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

(13.(143 ע' תש"ד (סה"ש ס"ז תש"ד נשא ש"פ שיחת
ב.14) לא, זח"ג ראה
יא.15) פכ"ט, ויק"ר
מי"ז.16) פ"א אבות
א.17) פח, שבת
וש"נ.18) קצה. ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה
ואילך.19) סרפ"ח בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

מד.20) ע' ח"ב "התמים" ראה
יז.21) כח, ויצא
ד.22) כב, ויצא תו"א
א.23) ריז, שם אוה"ת ראה
ספ"ו.24) ביהב"ח הל' ה"ה. פ"א תרומות הל' רמב"ם
ובפרש"י.25) כח מו, ויגש
(אג"ק26) זו שנה מרחשון כ"ב מכתב .456 ע' חכ"ז תו"מ גם ראה

– ואילך) רי ס"ע (שם זו שנה אדר ט' מכתב נה). ע' חי"ט

   

שנלקט וכו', סיפורים הבעש"ט, תורות של ליקוט לכאן הגיע השבועות, לחג השביעי יום סיון, י"ב היום,
גליצנשטיין ידי על – ורשימות משיחות – בדפוס27ונערך לאור יצא קצר זמן ובמשך ,28.

ליקוט ידי שעל שכשם יתברך ה' יתן – ביניהם ושייכות קשר ויש פרטית, בהשגחה הם הענינים שכל וכיון
באורייתא "אסתכל (שהרי בעולם גם יומשך זה ידי על הנה בחב"ד, שהיא כפי הבעש"ט תורת נתפרסמה הנ"ל

עלמא" דתורת29וברא שמההתרחבות והיינו, חב"ד", ד"כרם העולם בעניני גם והתפשטות התרחבות שתהיה ,(
תורה ללמוד שיוכלו כך, חב"ד, של הגשמיים בענינים גם התרחבות תומשך החסידות תורת היא שהיא הבעש"ט

היעוד יקויים שבו להזמן עד הדעת, והרחבת מנוחה מכסים".30מתוך לים כמים הוי' את דעה הארץ "מלאה

***

אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר עוד הכניס31. ההיא שבשנה – (תרנ"ה) שנה באותה סיון די"ג הטיול אודות ,
נעשה זה שלאחרי לכך ההתחלה היתה וזו הכלל, בעסקנות אדמו"ר, מו"ח כ"ק בנו, את עדן נשמתו אדמו"ר

הבעש"ט. של להילולא השביעי יום הוא סיון שי"ג עדן, נשמתו אדמו"ר כ"ק אמר שאז – ישראל מנהיג
ולא סיון, י"ב הוא השביעי יום כן, ואם השבועות, דחג א' ביום היתה הבעש"ט שהסתלקות שאף [ולהעיר,

הסתלקותו לפני הבעש"ט מאמר פי על אפשר, בדרך לומר יש – סיון בסערה32י"ג לעלות ביכלתו שיש ,
הנביא אליהו כמו תשוב"33השמימה, עפר ד"אל בהעילוי שרצונו אלא תשוב"34, עפר ד"אל שהענין ונמצא, ,

י"ג הוא סיון לז' השביעי ויום סיון, ז' ביום דין בעלמא עבודתו גמר היה זה פי ועל עבודתו, בכלל עדיין הוא
].35סיון

לספר: עדן נשמתו אדמו"ר כ"ק והמשיך

מנה נעשה דאצילות, נשמה 'עצמי', וכאשר דאצילות. נשמה 'עצמי', היה הזקן ההנהגהרבינו אזי בישראל, יג
אל הזקן רבינו יצא אחת ופעם המתאים. באופן זאת לקחו שלא תלמידים והיו ("שטריינג"). קפדנית היא

הבעש"ט: בשם תורה ואמר התלמידים

לבניך" בם"36"ושננתם "ודברת בינה. מלשון "לבניך" שמפרש והיינו, להבין, שרוצים לאלו ולשנן ללמוד –
– בדרך" "ובלכתך שלו; הניצוצות בירור – בביתך" "בשבתך יהיה זה ידי ועל זיי". אין אריינרעדן "זאלסט –ַָ
ולהזמן המיתה, יום – ד"בשכבך" להזמן נוגע זה וענין ובעולם. בהזולת היינו, ש"בדרך", הניצוצות בירור

המתים תחיית – .37ד"בקומך"

בהתעלפות. תלמידים כמה נפלו – התורה אמירת סיים הזקן רבינו כאשר

מצד לא וגם המיתה, יום מפני המורא מצד היתה לא התעלפותם שסיבת עדן, נשמתו אדמו"ר כ"ק והסביר
הזקן רבינו שחזר הבעש"ט של התורה עצם מפני הי' הפחד אלא המתים), (תחיית הקימה דיום היוקר .38גודל

:כח ונתינת הוראה היא נשיא של תורה .
לאמיתתו. הענין את מבינים שאינם – בנפשי' איניש שידע כפי – כאלו ישנם

הבעש"ט, מתורת ההוראה היא זה ועל

זה שלפני בהתוועדות המדובר דרך ועל –39– שנים... וחמש שבעים מאה מלפני הפרישתֿשלום אודות
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ירושלים פעיה"ק שיוקם חב"ד שכון של הפנה אבן "הנחת ע"ד
ת"ו".

גליצנשטיין.27) חנוך אברהם ר' הרה"ת
ההו"ל28) (תאריך טוב שם בעל ישראל רבי – התולדות ספר

המאתיים שנת השבועות, דחג תשלומין וחותם סיום סיון, "י"ב הוא:
ה'תש"כ"). ז"ל, טוב שם הבעל של להסתלקותֿהילולא

רע"ב.29) קסא, זח"ב
בסופן.30) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
שם).31) (סה"ש ס"ח הנ"ל נשא ש"פ שיחת
וש"נ.32) סש"אֿב. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

אֿיא.33) ב, מלכיםֿב
יט.34) ג, בראשית
ואילך).35) 116 ע' (לעיל ס"ח דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ.

ז.36) ו, ואתחנן
(נעתק37) ואילך תקמו ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה

אב) מנחם יג יום" ב"היום
מען".38) חלש'ט עצמי א דערזעט מען "אז שם: ַַבסה"ש
(39.(129 ע' (לעיל ס"ב נשא ש"פ שיחת
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שנלקט וכו', סיפורים הבעש"ט, תורות של ליקוט לכאן הגיע השבועות, לחג השביעי יום סיון, י"ב היום,
גליצנשטיין ידי על – ורשימות משיחות – בדפוס27ונערך לאור יצא קצר זמן ובמשך ,28.

ליקוט ידי שעל שכשם יתברך ה' יתן – ביניהם ושייכות קשר ויש פרטית, בהשגחה הם הענינים שכל וכיון
באורייתא "אסתכל (שהרי בעולם גם יומשך זה ידי על הנה בחב"ד, שהיא כפי הבעש"ט תורת נתפרסמה הנ"ל

עלמא" דתורת29וברא שמההתרחבות והיינו, חב"ד", ד"כרם העולם בעניני גם והתפשטות התרחבות שתהיה ,(
תורה ללמוד שיוכלו כך, חב"ד, של הגשמיים בענינים גם התרחבות תומשך החסידות תורת היא שהיא הבעש"ט

היעוד יקויים שבו להזמן עד הדעת, והרחבת מנוחה מכסים".30מתוך לים כמים הוי' את דעה הארץ "מלאה

***

אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר עוד הכניס31. ההיא שבשנה – (תרנ"ה) שנה באותה סיון די"ג הטיול אודות ,
נעשה זה שלאחרי לכך ההתחלה היתה וזו הכלל, בעסקנות אדמו"ר, מו"ח כ"ק בנו, את עדן נשמתו אדמו"ר

הבעש"ט. של להילולא השביעי יום הוא סיון שי"ג עדן, נשמתו אדמו"ר כ"ק אמר שאז – ישראל מנהיג
ולא סיון, י"ב הוא השביעי יום כן, ואם השבועות, דחג א' ביום היתה הבעש"ט שהסתלקות שאף [ולהעיר,

הסתלקותו לפני הבעש"ט מאמר פי על אפשר, בדרך לומר יש – סיון בסערה32י"ג לעלות ביכלתו שיש ,
הנביא אליהו כמו תשוב"33השמימה, עפר ד"אל בהעילוי שרצונו אלא תשוב"34, עפר ד"אל שהענין ונמצא, ,

י"ג הוא סיון לז' השביעי ויום סיון, ז' ביום דין בעלמא עבודתו גמר היה זה פי ועל עבודתו, בכלל עדיין הוא
].35סיון

לספר: עדן נשמתו אדמו"ר כ"ק והמשיך

מנה נעשה דאצילות, נשמה 'עצמי', וכאשר דאצילות. נשמה 'עצמי', היה הזקן ההנהגהרבינו אזי בישראל, יג
אל הזקן רבינו יצא אחת ופעם המתאים. באופן זאת לקחו שלא תלמידים והיו ("שטריינג"). קפדנית היא

הבעש"ט: בשם תורה ואמר התלמידים

לבניך" בם"36"ושננתם "ודברת בינה. מלשון "לבניך" שמפרש והיינו, להבין, שרוצים לאלו ולשנן ללמוד –
– בדרך" "ובלכתך שלו; הניצוצות בירור – בביתך" "בשבתך יהיה זה ידי ועל זיי". אין אריינרעדן "זאלסט –ַָ
ולהזמן המיתה, יום – ד"בשכבך" להזמן נוגע זה וענין ובעולם. בהזולת היינו, ש"בדרך", הניצוצות בירור

המתים תחיית – .37ד"בקומך"

בהתעלפות. תלמידים כמה נפלו – התורה אמירת סיים הזקן רבינו כאשר

מצד לא וגם המיתה, יום מפני המורא מצד היתה לא התעלפותם שסיבת עדן, נשמתו אדמו"ר כ"ק והסביר
הזקן רבינו שחזר הבעש"ט של התורה עצם מפני הי' הפחד אלא המתים), (תחיית הקימה דיום היוקר .38גודל

:כח ונתינת הוראה היא נשיא של תורה .
לאמיתתו. הענין את מבינים שאינם – בנפשי' איניש שידע כפי – כאלו ישנם

הבעש"ט, מתורת ההוראה היא זה ועל

זה שלפני בהתוועדות המדובר דרך ועל –39– שנים... וחמש שבעים מאה מלפני הפרישתֿשלום אודות
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ירושלים פעיה"ק שיוקם חב"ד שכון של הפנה אבן "הנחת ע"ד
ת"ו".

גליצנשטיין.27) חנוך אברהם ר' הרה"ת
ההו"ל28) (תאריך טוב שם בעל ישראל רבי – התולדות ספר

המאתיים שנת השבועות, דחג תשלומין וחותם סיום סיון, "י"ב הוא:
ה'תש"כ"). ז"ל, טוב שם הבעל של להסתלקותֿהילולא

רע"ב.29) קסא, זח"ב
בסופן.30) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
שם).31) (סה"ש ס"ח הנ"ל נשא ש"פ שיחת
וש"נ.32) סש"אֿב. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

אֿיא.33) ב, מלכיםֿב
יט.34) ג, בראשית
ואילך).35) 116 ע' (לעיל ס"ח דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ.

ז.36) ו, ואתחנן
(נעתק37) ואילך תקמו ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה

אב) מנחם יג יום" ב"היום
מען".38) חלש'ט עצמי א דערזעט מען "אז שם: ַַבסה"ש
(39.(129 ע' (לעיל ס"ב נשא ש"פ שיחת
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והיינו, "לבניך". הבנה, לידי שיבוא עד עצמו, עם אחד כל ולשנן, ללמוד לבניך", "ושננתם להיות שצריך
רז"ל מאמר דרך ועל הבנה, לידי אותו יביא עצמו והשינון הלימוד הנה להבין, רצה לא שבתחילה פי על 40שאף

כו'. "אריינרעדן" בם", "ודברת להיות צריך כן וכמו לשמה". בא לשמה שלא "מתוך

הרי תורה פי על כי, – ובקומך" ד"בשכבך מהענין להתיירא מה אין אזי תורה, פי על נעשה זה כל וכאשר
אור בתורה המבואר דרך ועל טוב, הוא ענין גו'"41כל ובלבנים בחומר קשה "עבודה לצאת42בענין שיכולים ,

שהואידיֿ כפי ובקומך" ד"בשכבך הענין שישנו דידן, בנדון זה דרך ועל בתורה, היגיעה ידי על זה ענין חובת
"עליה עצמו "ממית ענין הוא – "בשכבך" רבנן"43: מלכי "מאן ענין הוא – "ובקומך" על44, שנעשה

התורה. לימוד ידי

***

"חוצה מעינותיך "לכשיפוצו להבעש"ט: משיחא מלכא מאמר ידוע המעיינות45. את להפיץ שצריך והיינו, ,
כל שכן, גדולה, הכי בהפצה ל"חוצה", עד ווייטער"), וואס און מער ("וואס מקום ובכל בריבוי החסידות תורת ָָשל
הימנו. "חוצה" ישנו שהרי חוצה", מעינותיך "יפוצו עדיין נתקיים לא הרי המעיינות, הגיעו לא ששם מקום שיש זמן

אופנים: כמה ישנם גופא בהפצה

– מסויים במקום רק מגיעים זה ידי על כי, התכלית, זה אין עדיין אבל, ודפוס. כתב ידי על הפצה יש
והנדפס. הנכתב הדבר נמצא שבו המקום

כולו. העולם בכל ומתפשט שהולך ועד ממנו, חוץ והולך יוצא האדם קול שכן, דיבור, ידי על הפצה יש

פעם הזכיר אדמו"ר מו"ח כ"ק לשם46– שהם חקירות מעניני אחז לא כלל שבדרך (אף החוקרים מאמר
הרי בריגא), אדמו"ר מו"ח כ"ק היה זמן (באותו בריגא מפהק אדם שכאשר לפועל), בנוגע ולא בעלמא, חקירה

– בזה. זה קשורים האוירים שכל כיון הצפוני, שבציר האויר על גם פועל זה

הולך שהדיבור שככל זאת, ועוד זמן, אריכות דורשת יותר מרחוק הדיבור התפשטות כן, פי על אף אבל
לאוזן. להשמע יכול אינו ביותר מקום שבריחוק ועד יותר, חלש הקול נעשה יותר רחוק ומתפשט

באמצעות דיבור ידי על הפצה של אופן ישנו והיינו,47אך נחלש, שאינו בשתים: – היא שמעלתו ,
תו באותו ומתפשט הולך האדם, מפה שיוצא תוקף יוצאיםשבאותו הם הדברים שאם כך, העולם, סוף עד קף

הלב אל נכנסים הם הרי שבאים מקום בכל הנה הלב, זמן,48מן אריכות ללא היא הדיבור שהתפשטות וגם, ;
זה הרי מקום, מכל הזמן, בגדר הם הזה שבעולם הדברים כל שהרי זמן, שהות איזה שצריך שאף והיינו,

האור. מהירות כמו גדולה, במהירות

אליהם. משל הוא ש"אור" מהענינים כמובן – האור למעלת בנוגע הביאור ובהקדם

בגמרא שמצינו דרך הפסוק49ועל אם50על . . היא ממש אשה "אם אהבת", אשר אשה עם חיים "ראה
כיון הרי היא", תורה "אם וגם היא", ממש אשה "אם הן – האשה מעלת מודגשת שבזה כו'", היא תורה

האשה. מעלת גודל מזה מובן הרי ממש", מ"אשה הוא זה על שהמשל

נעלים: היותר הענינים כל על משל הוא ש"אור" – דידן בנדון זה דרך ועל

שכתוב כמו אור, בשם נקראת – מעלתם51תורה שגדלה מצוות שאפילו והיינו, אור", ותורה מצוה נר "כי
שכתוב כמו אור, בשם הקב"ה נקרא כן וכמו "אור". בשם נקראת התורה ואילו "נר", בשם רק נקראים 52ביותר,

אורי". "הוי'
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וש"נ.40) ב. נ, פסחים
שמות.41) ר"פ
יד.42) א, שמות
וש"נ.43) ב. סג, ברכות
(ברע"מ).44) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ובכ"מ).45) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
קפה.46) ס"ע חט"ז אג"ק .23 ע' תש"ב סה"ש גם ראה

שיעורי47) "החלו תש"כ: שנת כו' היחס שלשלת יום" "היום ראה
צה). ע' חי"ט (אג"ק זו שנה כסלו ט"ז מכתב גם וראה בראדיא". תניא

א.48) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
ב.49) ל, קידושין
ט.50) ט, קהלת
א.51) כא, סוטה ב. ז, תענית וראה כג. ו, משלי
א.52) כז, תהלים

   

זה על המשל הנה עלמין, כל סובב דבחינת המעלה מבארים שכאשר החסידות, בתורת מצינו זה דרך ועל
מבאר הזקן רבינו וכאשר האור. מענין המשל53הוא פי על הוא זה על הביאור הנה כפשוטו, אינו שהצמצום

נייחא" עלמא ש"אכולי השמש, וטהור54מאור זך האור נשאר האשפה במקום שגם ובאופן ,55.

כך, כדי עד האור, מעלת גודל מובן הרי האור, מענין משל ידי על מתבארים הנעלים הענינים שכל וכיון
יותר. נעלה ענין נמצא לא הגשמיים הענינים שבכל

האור, כמהירות ביותר, גדולה ובמהירות תוקף באותו מקום בכל מגיע שהדיבור הרדיו, מעלת גם וזוהי
הגמרא והיינו,56ובלשון כמימרי'", "רגע אחד: רגע "וכמה שם כמבואר תורה, פי על שיעור לו יש ש"רגע"

רחוק, היותר למקום עד הדבר מגיע כזו ובמהירות ביותר, קצר זמן שיעור שזהו אלא כו'",

יכול זה הרי הפכי דיבור מדברים אם ורק כו', ברזל ולא עץ לא ומעכבים, מונעים זה על שאין ובאופן
כי . . יתברך לפניו חוצץ ורוחני גשמי דבר שום ש"אין דרך ועל ומעכב. מונע היו57להיות עונותיכם אם

גו'" .58מבדילים

חוצה. המעיינות הפצת עבור ברדיו שמשתמשים בכך המעלה וזוהי

פעם כבר שסופר מה מהר"ש,59ובהקדים אדמו"ר אצל מה"יושבים" שהיה ורבי, מורי זקני אדוני אבי אודות
מהר"ש אדמו"ר של הנהגתו אודות – החסידות מתורת ידעו שלא אלו – אותו שאלו מליובאוויטש, חזר שכאשר
וכי (שוטה)! "ּפעטאך" והשיב: מזהב. עשויה היתה הסיגריות קופסת שאפילו ועד זהב, בכלי משתמש ַשהיה
אחרים גם יכולים זה ובגלל זהב, נברא הצדיקים בשביל הצדיקים?!... בשביל לא אם זהב נברא מי בשביל

בזהב .60להשתמש

***

ידי על מוהריי"צ, אדמו"ר כ"ק להולדת שנה שמונים ימלאו שבו השתא, תמוז לי"ב ההכנה אודות דובר .
בשופי. ו'דבריֿאלקיםֿחיים' נגלה שילמדו זה

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

פ"ז.53) שעהיוה"א תניא
א.54) לט, סנהדרין
וככה55) המשך ואילך. קמז ע' וענינים מארז"ל על אוה"ת ראה

לקו"ש גם וראה ואילך. תקב ס"ע תרס"ו המשך ואילך. פצ"ט תרל"ז
שם. ובהנסמן ואילך 239 ע' חכ"ה שם. 22 ובהערה 156 ע' ח"ז

א.56) ז, ברכות

ב.57) נט, ישעי'
פ"ה.58) אגה"ת תניא
וש"נ.59) .174 ע' ריש חכ"ב תו"מ ראה
ראה60) – הענין לשלימות ידינו. שתחת בהנחה נמצא כאן עד

) ואילך 359 ע' חכ"ו לקו"ש .גם

              

         
         

          
           

        
        

         
 

          
         

          
            
          

           
        

        
       

        
      

        


         
         

        
          

     























































טו    

זה על המשל הנה עלמין, כל סובב דבחינת המעלה מבארים שכאשר החסידות, בתורת מצינו זה דרך ועל
מבאר הזקן רבינו וכאשר האור. מענין המשל53הוא פי על הוא זה על הביאור הנה כפשוטו, אינו שהצמצום

נייחא" עלמא ש"אכולי השמש, וטהור54מאור זך האור נשאר האשפה במקום שגם ובאופן ,55.

כך, כדי עד האור, מעלת גודל מובן הרי האור, מענין משל ידי על מתבארים הנעלים הענינים שכל וכיון
יותר. נעלה ענין נמצא לא הגשמיים הענינים שבכל

האור, כמהירות ביותר, גדולה ובמהירות תוקף באותו מקום בכל מגיע שהדיבור הרדיו, מעלת גם וזוהי
הגמרא והיינו,56ובלשון כמימרי'", "רגע אחד: רגע "וכמה שם כמבואר תורה, פי על שיעור לו יש ש"רגע"

רחוק, היותר למקום עד הדבר מגיע כזו ובמהירות ביותר, קצר זמן שיעור שזהו אלא כו'",

יכול זה הרי הפכי דיבור מדברים אם ורק כו', ברזל ולא עץ לא ומעכבים, מונעים זה על שאין ובאופן
כי . . יתברך לפניו חוצץ ורוחני גשמי דבר שום ש"אין דרך ועל ומעכב. מונע היו57להיות עונותיכם אם

גו'" .58מבדילים

חוצה. המעיינות הפצת עבור ברדיו שמשתמשים בכך המעלה וזוהי

פעם כבר שסופר מה מהר"ש,59ובהקדים אדמו"ר אצל מה"יושבים" שהיה ורבי, מורי זקני אדוני אבי אודות
מהר"ש אדמו"ר של הנהגתו אודות – החסידות מתורת ידעו שלא אלו – אותו שאלו מליובאוויטש, חזר שכאשר
וכי (שוטה)! "ּפעטאך" והשיב: מזהב. עשויה היתה הסיגריות קופסת שאפילו ועד זהב, בכלי משתמש ַשהיה
אחרים גם יכולים זה ובגלל זהב, נברא הצדיקים בשביל הצדיקים?!... בשביל לא אם זהב נברא מי בשביל

בזהב .60להשתמש

***

ידי על מוהריי"צ, אדמו"ר כ"ק להולדת שנה שמונים ימלאו שבו השתא, תמוז לי"ב ההכנה אודות דובר .
בשופי. ו'דבריֿאלקיםֿחיים' נגלה שילמדו זה
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת קודש עמ' א



טז

   יג כרך

בפרשתנו הפסוק שמחתכםמן "וביום
על בחצוצרות ותקעתם חדשיכם ובראשי ובמועדיכם
לפני לזכרון לכם והיו שלמיכם זבחי ועל עולותיכם
עולותיכם" "על רש"י מעתיק אלקיכם" ה' אני אלקיכם

מדבר". הכתוב צבור "בקרבן ומפרש:
להבין: וצריך

ציבור" "בקרבן שיאמר דיו לכאורה כרחךא) ועל ,
וגו'" עולותיכם "על כותב שאינו דאף לומר -צריך

דלהלן שלמיכם" "זבחי גם .כולל

הוא שהמדובר מקרא של בפשוטו לרש"י מנין ב)
יחיד? בקרבן ולא דוקא צבור בקרבן

מפרשים (כבספרייש הוא דרש"י דההכרח
שלובגמרא שלמים דמה משלמים, מהיקש דלמדין (

צבור. של עולה אף התם) (כדיליף צבור

רש"י פעמים, כמה כמדובר אבל הדרוש
חמש) בבן המתחיל (לימוד מקרא של פשוטו להבנת
להיקש ואם וכו'. וגמ' בספרי המבואר על סומך ואינו
פנים כל על (או לבארו ליה הוה רש"י נתכוון זה

בזה). וכיוצא בספרי" "כדאיתא בכתבו לרמזו

ב"הכתוב". מדבר זה רש"י פירוש – הנ"ל פי על ג)
מחלקו. חלקו שלמדין ולא

"אלוקיכם ה' "אני רש"י מעתיק כך אחר
ושופרותומפרש זכרונות עם מלכיות למדנו "מכאן :

אני זכרונות, הרי לזכרון שופרות, הרי ותקעתם שנאמר
וכו'". מלכיות זו אלקיכם ה'

להבין: וצריך

פעמים כמה כמדובר -א) רש"י של דרכו אין
הנדרשות ההלכות ללמד - מקרא של פשוטו המפרש
אלא הפסוק על רז"ל דרשת מביא ואינו מהפסוק,

הענינים פשטות להבנת מוכרחת רז"ל שדרשת במקום
שלכן הכתוב פשטות בהבנת חסר מה דידן, ובנדון –

בהלכה? הלימוד להביא רש"י מוכרח

והיו גו' "ותקעתם הכתוב פירוש מזו: ויתירה ב)
לתקוע ציווי - הוא פשוט אלקיכם" לפני לזכרון לכם
וכפירוש - ה' לפני נזכרים יהיו זה ידי שעל בחצוצרות

מפרשו רש"י ואילו - שלפניו כפשוטו,הכתוב
הוא ו"זכרון" שופרות, (פסוקי) הוא ד"ותקעתם"

זכרונות? (פסוקי)

שבסיום אלקיכם" ה' "אני בפירוש זה דרך ועל
וארא בפרשת זה לפני רש"י פירש כבר ,הכתוב,

ומוסיף כו'" טוב שכר לשלם "נאמן פירושו ה'" ד"אני
נדרש שהוא מצינו הזה "ובלשון ולפי ."

ה' "אני דילן: בפסוק גם כן לפרש יש בפשטות זה
כאן: רש"י מפרש ולמה שכר". לשלם נאמן - אלקיכם

ב) אחר. באופן א)  פסוקי על דקאי -
מלכיות.

"מכאן עצמו רש"י בלשון גם וכנרמז -"'כו
אלו. תיבות של הפשוטה המשמעות זו שאין

ה' "אני התיבות הכתוב מן מעתיק רש"י ג)
מפרש אבל - "ותקעתם"אלקיכם" התיבות

ליה הוה זה פי ועל זה. לפני הנאמרות ו"לזכרון"
עצמו. בפני בדבור זה לפני לפרשן או כן, גם להעתיקן

:רש"י בדברי לדייק יש עוד
רבותינו" "דרשו לפירושו רש"י הקדים לא למה א)

מקום בכל כדרכו בזה, מתיישבוכיוצא הכתוב שאין
פי על לפרשו ומוכרח פשוטו פי רז"ל.על

הוסיף פירושו בסיום להביןב) וצריך "וכו'", רש"י
שייך שהרמז משמע שמדמביאו וכיון בזה? מרמז מה

לבארו. ליה הוה – לפירושו

אמור בפרשת -ג) תרועה "זכרון רש"י פירש
זכרונותוסתם שינה וכאן שופרות"

"שופרות"? "זכרונות"

:נוספת תמיהה בהקדים יובן בזה והביאור
פעמים כמה עלדובר בפירושו רש"י של שדרכו

לפרש –התורה מקרא של בפשוטו הסתום דבר

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

י.1) י, בהעלותך
(2– הענין דיבר נדבה בקרבנות ב): (א, ויקרא בפרש"י משא"כ

יד) ב, – תקריב" "ואם (עד "הענין" שבכל הקרבנות שכל ללמדך
הן. נדבה

רש"י.3) דפוסי ובשאר בכת"י ויל"ע
ועוד.4) גו"א. רא"ם.
סע"ב.5) יא, ערכין שם). במפרשים (וראה עה"פ ספרי
כג,6) אמור תו"כ וראה עה"פ). ביל"ש גם (והובא עה"פ מספרי

כד.
" רש"י שכותב וכיו"ב),מה כו'" "מלמד (ולא כו'" למדנו

וטעם שם. ודתו"כ כאן דספרי הת"ק דרשות את לשלול שכוונתו י"ל
בפשש"מ. מוכרחות שאינן או מתאימות דאינן – השלילה

ובכ"מ.7) .3 הערה 103 ע' חי"ב לקו"ש ראה

שם8) לקו"ש בארוכה וראה כב. כג אמור פרש"י ג"כ וראה ב. ו,
שם. 6 ,5 ובהערות 83 ע'

שם.9) 13 בהערה ובהנסמן 152 ע' ח"י לקו"ש ראה
זה.10) פרש"י בביאור הנ"ל חי"ב לקו"ש בארוכה וראה כד. כג,
שם.11) 1 בהערה ובהנסמן 13 ע' ח"י לקו"ש ראה

    

התיבות רש"י פירש לא למה להבין, צריך זה פי ועל
באיזה - הכתוב) בתחלת (הנאמרות שמחתכם" "וביום
על לפרשם אפשר אי דהרי מדבר, הכתוב שמחה יום
זה: לאחרי תיכף נזכרו דהרי לשמחה" ה"מועדים ימי

ובוא"ו ב) עצמם בפני הקודםא) על
."ובמועדיכם"

אלו - שמחתכם "וביום מפרש: הפסוק על בספרי
זה.שבתות" לפרש לרש"י ליה הוה כן אם א) אבל: .

לפרש - בפירושו שיטתו פי על – לרש"י איֿאפשר ב)
השמחה ענין מצינו לא הכתובים) ד(בפשטות כן
שמחתכם" "וביום עלֿשםֿזה נקרא שיהא בשבת,
שבהם ל"ובמועדיכם" בסמיכות כשנאמר ובפרט סתם,

וגו'" בחגיך "ושמחת שמחה בקרא ולהעירמפורש .
כך כל פשוט זה אין וכו' ההלכה דרך על .דאפילו

היינו סתם, שמחה לימי הכתוב דכונת לומר [ואין
לה' קרבן אז דכשמביא פרטי איש של פרטית שמחה

כנ"ל, שהרי, - כו' לתקוע צריך עולותיכם"
בקרבן -.["מדבר הכתוב

תיבות בפירוש כלום מעורר רש"י שאין ומכיון -
לומר צריך כרחך על מובנותאלו רש"י של שלדעתו

לפירוש. זקוקות ואינן מעצמן הן

:והביאור
גו' מלחמה תבואו "וכי נאמר זה לפני בפסוק
גו'" מאויביכם ונושעתם גו' ונזכרתם גו' והרעותם
שמחתכם" "וביום דילן בפסוק נאמר לזה ובהמשך
להפסוק בהמשך בא זה שכתוב היינו החיבור), (בוא"ו
שמחתכם" ד"וביום בפשטות מובן זה פי שעל שלפניו,
- ד"ונושעתם" לאחרי שיעשו שמחה ליום הכוונה
ישועתם על להקב"ה ולהלל להודות - המלחמה נצחון

אויביהם .מידי

בחצוצרות "והרעותם על (דנוסף הכתוב ומלמדנו -
לנצחון - שמחתכם" "וביום הרי) המלחמה, בעת וגו'"
על בחצוצרות ותקעתם וגו') "(ובמועדיכם - המלחמה

וגו'". עולותיכם

מובן זה פי לפרשועל ההכרח
הדברים דכל כיון צבור": "קרבן היינו ד"עולותיכם"
גו' בארצכם גו' תבואו ("כי אלה שבכתובים והימים
עניני גו'") ובמועדיכם שמחתכם וביום גו' ונושעתם
"(ותקעתם הכתוב המשך שגם מובן כנ"ל, הם, צבור

על הכתובבחצוצרות) צבור "בקרבן וגו'"
שלמיכם". "זבחי גם היינו - ו"הכתוב" מדבר".

בהמשך נאמר זה דפסוק הנ"ל פי על והנה
ה' "אני לפרש דאין כן גם מובן דלפניו, להפסוק
"נאמן מקומות בשאר כפירושו כאן הנאמר אלקיכם"

דהרי שכר" שכר:לשלם שישלם הקודם בפסוק
"ונושעתם זה) ידי (ועל בחצוצרות" "והרעותם

קרא לן משמע קא ומאי - בפסוקמאויביכם"
ישלם גו'" "ותקעתם על דגם זה לאחרי תיכף הבא

שכר.
רש"י מפרש אלקיכם"ולכן ה' ד"אני

כ בלשונוהנאמר רש"י מדייק ולכן הלכה. ללמד בא אן
"מכאן פירושןוכותב לפרש בא שאינו היינו ,"

כפשוטן), פירושן (כי אלקיכם" ה' "אני התיבות של
מהן. הנלמד לפרש אלא

"מלכיות רש"י: ושופרותוממשיך זכרונות
ה' אני זכרונות הרי זכרון שופרות הרי ותקעתם שנא'
גו' ד"ותקעתם לפרש כוונתו ואין מלכיות". זו אלקיכם

אמירת הוא הפשט):זכרון" היפך - זה (שהרי
שהכתוב שבזה אלא אף) אלקיכם" ה' "אני

מלמדנו שכר) שישלם שלפניו בפסוק נאמר שכבר
עמהם לצרף צריך וזכרונות שופרות של) (תוכן דכשיש

מלכיות של) (תוכן -גם

דכשם תוכן (יש הרי ותקעתם "שנאמר
ידי (על שופרות תוכןשל) (יש הרי לזכרון ,(

(קרא מוסיף אלקיכם)" לפני (שנזכרים זכרונות של)
כן כמו מלכיות", זו אלקיכם ה' "אני פעםיתרה)

כבנדון כפשוטו (בין ושופרות זכרונות לומר שצריך
לומר צריך השנה) בראש פסוקים אמירת בין דידן,

מלכיות. עמהן
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מובן12) אבל מועדיכם". דהיינו שמחתכם "ביום כאן: בחזקוני
וכבפנים. פשש"מ, ע"פ דאינו

תו"ת.13) וראה בילקוט. וכ"ה
רגל14) דשלש התפלה ובנוסח יד. טז, לשמחה.ראה מועדים ים:
שם15) ובקו"א ס"א סרמ"ב אדה"ז שו"ע ראה ההלכה: ע"ד

פאת שד"ח בארוכה וראה .31 הערה 1090 ע' ח"ד לקו"ש סק"ב.
צפע"נ וראה כאן. דספרי אמבוהא פב. סי' כללים אל"ף מערכת השדה
וש"נ. ואילך ד יא, צז, לקו"ת ראה וחסידות: הקבלה ע"ד כאן. עה"ת

ובכ"מ.
יב),16) ז, צו (פרש"י כו' נס על הודאה – תודה שלמי קרבן וע"ד
וכיו"ב.
(פרש"י17) יודע" "איני כותב הפשט ע"ד ביאור לרש"י כשאין כי

.((2 להערה בשוה"ג 1 ע' ח"ה בלקו"ש (נסמנו ועוד ה. כח, תולדות
בראב"ע.18) פי' וכן

ושופרות.19) זכרונות מלכיות למדנו מכאן הגירסא: שני בדפוס
הסדר למדנו דמכאן כבפנים, יל"פ זו לגירסא גם בפשטות אבל

ושופרות. זכרונות דמלכיות (השלם)



יז     

התיבות רש"י פירש לא למה להבין, צריך זה פי ועל
באיזה - הכתוב) בתחלת (הנאמרות שמחתכם" "וביום
על לפרשם אפשר אי דהרי מדבר, הכתוב שמחה יום
זה: לאחרי תיכף נזכרו דהרי לשמחה" ה"מועדים ימי

ובוא"ו ב) עצמם בפני הקודםא) על
."ובמועדיכם"

אלו - שמחתכם "וביום מפרש: הפסוק על בספרי
זה.שבתות" לפרש לרש"י ליה הוה כן אם א) אבל: .

לפרש - בפירושו שיטתו פי על – לרש"י איֿאפשר ב)
השמחה ענין מצינו לא הכתובים) ד(בפשטות כן
שמחתכם" "וביום עלֿשםֿזה נקרא שיהא בשבת,
שבהם ל"ובמועדיכם" בסמיכות כשנאמר ובפרט סתם,

וגו'" בחגיך "ושמחת שמחה בקרא ולהעירמפורש .
כך כל פשוט זה אין וכו' ההלכה דרך על .דאפילו

היינו סתם, שמחה לימי הכתוב דכונת לומר [ואין
לה' קרבן אז דכשמביא פרטי איש של פרטית שמחה

כנ"ל, שהרי, - כו' לתקוע צריך עולותיכם"
בקרבן -.["מדבר הכתוב

תיבות בפירוש כלום מעורר רש"י שאין ומכיון -
לומר צריך כרחך על מובנותאלו רש"י של שלדעתו

לפירוש. זקוקות ואינן מעצמן הן

:והביאור
גו' מלחמה תבואו "וכי נאמר זה לפני בפסוק
גו'" מאויביכם ונושעתם גו' ונזכרתם גו' והרעותם
שמחתכם" "וביום דילן בפסוק נאמר לזה ובהמשך
להפסוק בהמשך בא זה שכתוב היינו החיבור), (בוא"ו
שמחתכם" ד"וביום בפשטות מובן זה פי שעל שלפניו,
- ד"ונושעתם" לאחרי שיעשו שמחה ליום הכוונה
ישועתם על להקב"ה ולהלל להודות - המלחמה נצחון

אויביהם .מידי

בחצוצרות "והרעותם על (דנוסף הכתוב ומלמדנו -
לנצחון - שמחתכם" "וביום הרי) המלחמה, בעת וגו'"
על בחצוצרות ותקעתם וגו') "(ובמועדיכם - המלחמה

וגו'". עולותיכם

מובן זה פי לפרשועל ההכרח
הדברים דכל כיון צבור": "קרבן היינו ד"עולותיכם"
גו' בארצכם גו' תבואו ("כי אלה שבכתובים והימים
עניני גו'") ובמועדיכם שמחתכם וביום גו' ונושעתם
"(ותקעתם הכתוב המשך שגם מובן כנ"ל, הם, צבור

על הכתובבחצוצרות) צבור "בקרבן וגו'"
שלמיכם". "זבחי גם היינו - ו"הכתוב" מדבר".

בהמשך נאמר זה דפסוק הנ"ל פי על והנה
ה' "אני לפרש דאין כן גם מובן דלפניו, להפסוק
"נאמן מקומות בשאר כפירושו כאן הנאמר אלקיכם"

דהרי שכר" שכר:לשלם שישלם הקודם בפסוק
"ונושעתם זה) ידי (ועל בחצוצרות" "והרעותם

קרא לן משמע קא ומאי - בפסוקמאויביכם"
ישלם גו'" "ותקעתם על דגם זה לאחרי תיכף הבא

שכר.
רש"י מפרש אלקיכם"ולכן ה' ד"אני

כ בלשונוהנאמר רש"י מדייק ולכן הלכה. ללמד בא אן
"מכאן פירושןוכותב לפרש בא שאינו היינו ,"

כפשוטן), פירושן (כי אלקיכם" ה' "אני התיבות של
מהן. הנלמד לפרש אלא

"מלכיות רש"י: ושופרותוממשיך זכרונות
ה' אני זכרונות הרי זכרון שופרות הרי ותקעתם שנא'
גו' ד"ותקעתם לפרש כוונתו ואין מלכיות". זו אלקיכם

אמירת הוא הפשט):זכרון" היפך - זה (שהרי
שהכתוב שבזה אלא אף) אלקיכם" ה' "אני

מלמדנו שכר) שישלם שלפניו בפסוק נאמר שכבר
עמהם לצרף צריך וזכרונות שופרות של) (תוכן דכשיש

מלכיות של) (תוכן -גם

דכשם תוכן (יש הרי ותקעתם "שנאמר
ידי (על שופרות תוכןשל) (יש הרי לזכרון ,(

(קרא מוסיף אלקיכם)" לפני (שנזכרים זכרונות של)
כן כמו מלכיות", זו אלקיכם ה' "אני פעםיתרה)

כבנדון כפשוטו (בין ושופרות זכרונות לומר שצריך
לומר צריך השנה) בראש פסוקים אמירת בין דידן,

מלכיות. עמהן
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מובן12) אבל מועדיכם". דהיינו שמחתכם "ביום כאן: בחזקוני
וכבפנים. פשש"מ, ע"פ דאינו

תו"ת.13) וראה בילקוט. וכ"ה
רגל14) דשלש התפלה ובנוסח יד. טז, לשמחה.ראה מועדים ים:
שם15) ובקו"א ס"א סרמ"ב אדה"ז שו"ע ראה ההלכה: ע"ד

פאת שד"ח בארוכה וראה .31 הערה 1090 ע' ח"ד לקו"ש סק"ב.
צפע"נ וראה כאן. דספרי אמבוהא פב. סי' כללים אל"ף מערכת השדה
וש"נ. ואילך ד יא, צז, לקו"ת ראה וחסידות: הקבלה ע"ד כאן. עה"ת

ובכ"מ.
יב),16) ז, צו (פרש"י כו' נס על הודאה – תודה שלמי קרבן וע"ד
וכיו"ב.
(פרש"י17) יודע" "איני כותב הפשט ע"ד ביאור לרש"י כשאין כי

.((2 להערה בשוה"ג 1 ע' ח"ה בלקו"ש (נסמנו ועוד ה. כח, תולדות
בראב"ע.18) פי' וכן

ושופרות.19) זכרונות מלכיות למדנו מכאן הגירסא: שני בדפוס
הסדר למדנו דמכאן כבפנים, יל"פ זו לגירסא גם בפשטות אבל

ושופרות. זכרונות דמלכיות (השלם)



יח    

" כותב ואינו רש"י מדייק זכרונותולכן
גו' "זכרונות אלא אמור) (כבפרשת שופרות"
לפסוקי הכוונה אין דידן בנדון שהרי שופרות",

כנ"ל. כפשוטו, אלא ושופרות זכרונות

הוא הכתוב פירוש לרש"י גם קצת: אחר בסגנון
קרא פירש שלא וכמו לפרשו, צורך אין (ולכן כפשוטו

"ותקעתם" רק להיות שצריך היינו) - דלפניו
מבטיח  - גו' לזכרון יהיו

ידי (ועל בחצוצרות והרעותם שלפניו: בקרא וכמו
מאויביכם, ונושעתם גו' ונזכרתם זה)

- אלקיכם" ה' "אני יתרה קרא ביאור: שצריך אלא
לי, למה

כו'. למדנו מכאן ומתרץ:

למה לשאול: ממולח להתלמיד מקום יש והנה
ו(אחר זכרונות כך) (אחר ב"מלכיות ופתח רש"י משנה
מה – השנה דראש בהתפלה הוא וכן - שופרות" כך)

בכתוב הסדר - מכאן הנלמד פי על כן (לפירוששאין
זכרונות כך אחר בשופרות שמתחיל הוא - רש"י)

במלכיות? ומסיים
דברי להמשך כוונתו - "וכו'" רש"י מסיים ולכן
לומר חכמים ראו מה כן אם לשונו: וזה הספרי,
שופרות כך ואחר זכרונות כך ואחר תחלה מלכיות
רחמים בקש כך ואחר תחלה, עליך המליכהו (ומתרץ)

לו שתזכר כדי בשופר.מלפניו ובמה

מביא כשרש"י ולכן כן גם מביאו -
זה. בסדר

זה וכותב מעתיק רש"י מרמזואין אלא ,
מקרא. של בפשוטו אינה זו קושיא כי ב"וכו'",

הסדר שינוי להמתיק ממהויש – כאן
מלכיות בענין הענינים: פנימיות פי על בקרא שנאמר

מבואר ושופרות בינה,זכרונות היינו ד"שופרות"
והנה מלכות. - ו"מלכיות" אנפין', 'זעיר - "זכרונות"

כאן הענינים מובאים למטה) מלמעלה (שהיא בתורה

בינה, - משופרות מתחיל למטה: מלמעלה סדרם לפי
סדר אבל מלכות. כך ואחר ז"א, - זכרונות כך אחר
בדרגא מתחיל למעלה) מלמטה (שהיא האדם עבודת
לכן למעלה, מלמטה לדרגא מדרגא ועולה התחתונה
מלכות - כו' ב"מלכיות" מתחיל הוא: הסדר בתפלה

בינה. כך ואחר אנפין' 'זעיר כך ואחר
הרוחנית בעבודתו הכתובים המשך ביאור

ואחד: אחד כל של
עם האדם מלחמת על מרמז כו' מלחמה תבואו "כי

תמיד" הרע "כיהיצר אתכם", הצורר "הצר שהוא
כמוהו" הצורר צר לנו התפלהאין בשעת ובפרט .

קרבא" שעת צלותא הרעד"שעת היצר בא שאז ,
כו'. זרות במחשבות לבלבלו נגדו ללחום

המלחמה: לנצחון היעוצה העצה הכתוב ומלמדנו
לב ענין הוא האדם שבעבודת בחצוצרות". "והרעותם
הקב"ה לפני שיתחנן והכנעה, ביטול ונדכא נשבר

הזדונים" ממים להצילה נפשו על . . עליו ."לרחם
ונושעתם אלקיכם ה' לפני "ונזכרתם זה ידי ועל

מאויביכם".

מוכרחת הנ"ל העבודה בנפשו: האדם יחשוב ואולי
ומתגבר בתקפו כשיצרו העבודה וראשית בתחלת
מאויביו, והישועה המלחמה נצחון לאחר אבל עליו:
בה, תענוג לו ויש ודעת טעם פי על יתברך לה' ועובד

וההכנעה. הביטול מוכרח אינו

ותקעתם גו' שמחתכם "וביום הכתוב מלמדנו
גם גו'": שלמיכם זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות
- הקרבנות הקרבת בעת המלחמה, נצחון לאחר

ה' אל עללהתקרב גו' "ותקעתם להיות צריך
"ותקעתם להיות צריך שלמיכם", זבחי ועל עולותיכם

וההכנעה הביטול .גו'"
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(20(שם (בספרא רע"ק לדעת כגֿכד) (כג, באמור אבל ,
הזכרונות) (אלו זכרון גו' הז' בחודש (מלכיות*) אלקיכם ה' הסדר:

השופרות). (אלו תרועה
– שם לפרש"י – באמור זכרונותוהטעם: בפסוקי קאי

כאן. משא"כ כסדרן, נכתבו ולכן ושופרות
כאן. – בקרא הסדר על לדוד המשכיל קושית מתורצת ועפ"ז

.23 הערה לקמן וראה
שם. פשש"מ זה אין שם לרש"י אבל (*

לך.21) שיזכור הגירסא: וביל"ש
פ"ה.22) כו שער פע"ח דר"ה. מוסף תפלת האריז"ל סידור ראה

ועוד. תרס"ו. המשך סיום ואילך. א'תח ע' לר"ה דרושים אוה"ת וראה

(כי23) בשלימותו הענין שם בא לא שבכלל (שם) באמור משא"כ
" רק מלכיות גםפסוקי ועפ"ז למדנו". המפרשים– קושיית סרה

ובזה – שם) (כפרש"י יצחק לעקדת בנוגע רק כ"א רש"י), על שם
שנלקח האיל לשופר זכרונה) גם – (ובמילא העקידה קדמה הרי

ופשוט. אח"כ.
ע'24) כאן באוה"ת הובא א. שנא, פרשתנו תושב"כ חלק של"ה

שע.
הנעלם.25) מדרש בשם כאן המור צרור וראה שם. של"ה
ובכ"מ.26) ג) לה, ג. (לד, תצא בלקו"ת ונתבאר הובא – זוהר
פכ"ח.27) תניא
(קט).28) מו סי' הבהיר (ס' שמקרב מפני אלא קרבן איקרי דאמאי

התפלה שער פע"ח ב). (ריא, תענית מס' של"ה א. ה, זח"ג ועייג"כ
פ"ה).

להתעורר29) שצריך רק בקרבן די "לא שם: פרשתנו של"ה ראה

    

בכתוב מפורש הקרבנות בהקרבת ובעבודתו
) עולותיכם "על הוא שהסדר זבחי ועל (

שהיא עולה קרבן להקריב צריך בתחלה גו'", שלמיכם
לה' "כליל האדםכולה ביטול האדם: ובעבודת ,

ורק וכל; מכל להקב"ה ,שלמים קרבן מביא
והשגה הבנה מצד להקב"ה בקירוב העבודה היינו:
- לבעליו הנאה בזה שיש שלמים קרבן דוגמת - שלו

לבעלים. נאכל

עבודת דוגמת היא עולה קרבן יותר: ובכללות
קרבןהתפלה בהקב"ה; ומתדבק עולה שהאדם

בעת האדם עבודת דוגמת היא לבעלים שנאכל שלמים
להיות שצריך היום כל במשך הגשמיים בצרכיו עסקו

ו"בכל"כל שמים" ומרמזדעהו"לשם .
לקרבן קדום עולה שקרבן העבודה סדר בהכתוב
קודם בצרכיו להתעסק לאדם אסור כי שלמים,

.התפלה

הכתוב צבור "בקרבן יותר עוד רש"י ומדגיש
תהיה וביטול בתפלה שעבודתו מספיק אין מדבר":
עם עצמו לכלול צריך אלא לעצמו, – יחיד עבודת

תפלת" ודוקא ,לפני יותר רצויה היא
.המקום"
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להביא קרוב השמחה כי כו' ומועדיכם שמחתכם ביום וכן בתשובה
כו'". בעיטה לידי האדם את

ט.30) ז, א שמואל
ואילך.31) ג עז, פינחס לקו"ת ראה

רלא.32) סי' או"ח שו"ע ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות
ס"ד.33) ספ"ט אדה"ז שו"ע
סי"א.34) צ סי' שם
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בכתוב מפורש הקרבנות בהקרבת ובעבודתו
) עולותיכם "על הוא שהסדר זבחי ועל (

שהיא עולה קרבן להקריב צריך בתחלה גו'", שלמיכם
לה' "כליל האדםכולה ביטול האדם: ובעבודת ,

ורק וכל; מכל להקב"ה ,שלמים קרבן מביא
והשגה הבנה מצד להקב"ה בקירוב העבודה היינו:
- לבעליו הנאה בזה שיש שלמים קרבן דוגמת - שלו

לבעלים. נאכל

עבודת דוגמת היא עולה קרבן יותר: ובכללות
קרבןהתפלה בהקב"ה; ומתדבק עולה שהאדם

בעת האדם עבודת דוגמת היא לבעלים שנאכל שלמים
להיות שצריך היום כל במשך הגשמיים בצרכיו עסקו

ו"בכל"כל שמים" ומרמזדעהו"לשם .
לקרבן קדום עולה שקרבן העבודה סדר בהכתוב
קודם בצרכיו להתעסק לאדם אסור כי שלמים,

.התפלה

הכתוב צבור "בקרבן יותר עוד רש"י ומדגיש
תהיה וביטול בתפלה שעבודתו מספיק אין מדבר":
עם עצמו לכלול צריך אלא לעצמו, – יחיד עבודת

תפלת" ודוקא ,לפני יותר רצויה היא
.המקום"
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להביא קרוב השמחה כי כו' ומועדיכם שמחתכם ביום וכן בתשובה
כו'". בעיטה לידי האדם את

ט.30) ז, א שמואל
ואילך.31) ג עז, פינחס לקו"ת ראה

רלא.32) סי' או"ח שו"ע ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות
ס"ד.33) ספ"ט אדה"ז שו"ע
סי"א.34) צ סי' שם

             

        
     

       
          

       
          

        
          

      
     

          
          

          
           

       
          
     

         
           

        
          

       
         

           
          

         
          

          
           

       
        

           
            

           
          

         
         

            
           
           

    
        

       
         

     
           

          
      

       
         

         
         

          
        

        
         

         
        


        

        
        

        
         

       






































































































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' א
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סיון י' ראשון יום
פרקג            
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ברכת המזון 

ָך נֹוֶדה ְלּ

ליהושע ניתן הוד, כמו שכתוב1 ונתת מהודך עליו. 
זהו שתיקן ברכת הארץ2, המתחלת בהודאה, נודה לך.
)ליקוטים ואגרות עמ' קסז(

קריאת שמע שעל המטה

ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן  ַסּפֵ ְנּ ב ָמרֹום, ּוַמה  אַמר ְלָפֶניך יֹוׁשֵ ַמה ֹנּ
ָחִקים ׁשְ

שחקים — קאי על נצח והוד3.
יותר  וגובה  ברום  שהיא  תפארת,  היינו   — מרום 

מנצח והוד.
ובמרום אמר יושב, ובנצח והוד נקט שוכן,

כי ישיבה של קבע היא בתפארת, מה שאין כן בנצח 
והוד הוא רק שוכן, שהם רק בשכונה, שסתם שכונה 
היא שלשה בתים4. והיינו שדירת קבע היא בתפארת, 
עם  אחת  בשכונה  הם  והוד  נצח  של  הבתים  ושני 

תפארת.
)הערות לזהר ב עמ' ערב(

ה, ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה5 ר ְוִנְדֶכּ ּבָ ֵלב ִנׁשְ

מספר  לנ"ו,  תיבות  ראשי   — ונדכה  נשבר  לב 
אלקי"ם.

אלקים — כאן כתיב אלקים במפורש.
פעמים  ה'  גימטריא  תיבות  הראשי   — תבזה  לא 

אלקי"ם.
שבע פעמים אלקים, השם של גבורה — הוא על דרך 

שבעה נרות המנורה, שתיקן יצחק6, שמדתו גבורה.
)הערות לזהר ב עמ' סז(

1( פנחס כז, כ.
2( ברכות מח, ב.

3( זח"ג כה, ב.
4( רש"י גיטין ו, א.

5( תהלים נא, יט.
6( זח"ב קלג, א.

תפלות לשבת וחג

תפלת מנחה לערב שבת
ה7 ָמר ֵאֶלּ ִמי ָחָכם ְוִיׁשְ

מי — בינה, שנקראת מי8.
חכם — חכמה.

כי  ובינה,  מחכמה  היא  השמירה   — אלה  וישמר 
מהם אין יניקה ללעומת זה.

זהו ששומרי בית המקדש היו כהנים, חכמה, ולוים, 
בינה.

והקדים בינה לחכמה, כי שמירת הלוים היתה הרבה 
בעשרים  שמרו  הלוים  שהרי  הכהנים,  משמירת  יותר 

ואחד מקום, והכהנים רק בשלשה9.
)הערות לזהר ב עמ' קנב, תורת לוי יצחק עמ' ערב(

ּוְמַיֵחד  לֹון  יר  ְדָקׁשִ הּוא  ְוַאְנּתְ   .  . ְוָאַמר  הּו  ֵאִלָיּ ַתח  ּפָ
לֹון10

והתייחדות  התכללות  נרמזות  אליהו  של  בשמו 
המדות, שהן, בדרך כלל, חסד וגבורה, שם הוי' ושם 

אלקים.
כי בשמו יש אותיות אלק"י של שם אלקים ואותיות 
על  לרמז  אחת,  בתיבה  והם  הוי'.  שם  של  יה"ו 

התכללותם והתייחדותם.
)הערות לתניא עמ' כה(

ֵרין ׁשֹוִקין ֶנַצח ְוהֹוד ּתְ

לא אמר נצח שוקא ימינא, הוד שוקא שמאלא, כמו 
שאמר בחסד וגבורה )חסד דרועא ימינא, גבורה דרועא 
שמאלא(, כי נצח והוד הם תרין פלגי גופא, שנחשבים 

לאחד11.
)הערות לזהר ב עמ' קצב(

7( תהלים קז, מג.
8( ראה זח"ב קיז, ב. 

9( מדות פ"א מ"א.
10( הקדמת תיקוני זהר )יז, א(.

11( ראה זח"ג )רע"מ( רלו, א. עץ חיים שכ"ז פ"א. ???

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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ועוד.5. ה. ו, ואתחנן ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרין ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלים

             

סיון י"ד חמישי יום
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כה              

סיון י"ד חמישי יום
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כו             

סיון ט"ו שישי יום
פרקה            
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי בראשית1.סיום רש"י פירוש ראה
טו. פי"ב, רבה בראשית א; א.2.א, נג, א חלק

              

סיון ט"ז קודש שבת יום
פרקו            
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.3   שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת :
דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה – עסקינן דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור ב.4.חו"ג לג, ג.1.ברכה נב, תהלים



כז               

סיון ט"ז קודש שבת יום
פרקו            
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.3   שהשגת אלא – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת :
דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה – עסקינן דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור ב.4.חו"ג לג, ג.1.ברכה נב, תהלים



כח              
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ב.2. מ, 3.גיטין   רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ :
שחיות – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן
גבורה של ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא ג.4.והעלם פט, 5.תהלים   להוסיף בא "בזה :
א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר
רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ
רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים
השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז תחתונה הכי מדרי'
לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא (דהשמש
החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא ההעלם, רק
כלולה זו דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה
נקב ג"כ היא זה עם וביחד השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד

דהשמש". (חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן (6.ופתיחה. כגון 
 ."כהות עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי :



כט היום יום . . . 

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִתיָלה,  ִלי, ּפְ לּול ִמּכְ ָרֵאל ְקרּוִיים ֵנרֹות. ֵנר ּכָ ֵני ִיׂשְ ְנסֹו ִליִחידּות: ...ּבְ ִהּכָ ֵקן ָעָנה ְלֶאָחד ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ְדִליק;  ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ׁשֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאֹלִקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ַעל ְיֵדי ַהּכָ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט א 
השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק שכלי, 

איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ֶרְך ַהֲחִסידּות,  ּדֶ ל ֲעבֹוַדת ה' ַעל  ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּבְ "ּב[:  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ִמּשִׂ
ת  ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ
י,  ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ִתים ּבַ ַהּמֵ
ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאֹלִקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ְכִלית – ֲהֵרי זֹו ּתְ ַהּשִׂ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַבּה ָהֲאִמּתִ ַעל ַהּגֹ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

יום 
שני
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח



היום יום . . . ל

ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ַמח ֶצֶדק" ָהָיה יֹוֵדַע ּבַ ל ַה"ּצֶ ר ִמּקֹול ִנּגּונֹו ׁשֶ ר, ֲאׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ִסּפֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  ׁשֶ יָון  ּכֵ ית" -  ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ְנִקּיֹות  ָיַדִים  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ית ָקָטן  ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ל  ְלׁשֵ ּתַ ִהׁשְ ְך  ּכָ ַאַחר  יֹוֵתר.  ים  ֲאֻרּכִ ְוֵהם  רֹות",  "ִאּגְ ִנְקְראּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ָרִכים".  "ּדְ ם  ׁשֵ ּבְ
יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ּכָ ַאַחר  ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  "תֹוָרה אֹור"  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם  "ּתֹורֹות", 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ ְוִנְקְראּו "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ֶפׁש ִהיא ּכִ ר ְרפּוַאת ַהּנֶ ַמְלָאִכים ִזי"ַע ]ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו[, ֲאׁשֶ ָבר ֶהְחִליטּו ָהִראׁשֹוִנים ּכְ ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלֹראׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני ֹרַע ַהִחּנּוְך אֹו ֹרַע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ הּוא ּבְ
ְרפּוָאתֹו,  ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר ֹלא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ה ׁשֶ ה ּוַבּמֶ ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָכל ַהּדְ ָרה ּבְ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה ְיׁשָ י ִאם ְלַסּדֵ ּכִ
ים ַלּתֹוָרה, ִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות – ּוְב"סּור ֵמַרע". ָאְמָנם ַמה  ְצֹות, ְקִביעּות ִעּתִ ִקּיּום ַהּמִ טֹוב" – ּבְ
ּתֹוֵקק  הּוא חֹוֶלה ְוִיְכסֹוף ְוִיׁשְ ֵני ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ַעְצמֹו ׁשְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה ּבְ ּיְ יֹוֵתר הּוא, ׁשֶ חּוץ ּבְ ּנָ ּשֶׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ְלִהְתַרּפֹאת ֵמָחְליֹו, ב( 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו

יום 
שישי
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב

            

ה'תש"ע סיון י' ראשון יום     

        
     

האשכול' טו)ב'ספר סי' ס"ת אכלו(הל' עכברים שאם כתב
ומלמטה, שמלמעלה החלק מהקלף שנפחת עד הספר מגיליון
לכתחילה הוא זה שיעור הרמב"ם לדעת אבל בו. קוראים אין

זה דבר הזכיר לא שהרי בדיעבד, מעכב ה"א)ואינו פ"י בין(להלן
תורה. הספר את הפוסלים הדברים

בגמרא מצינו א)וכן ל, כדי(מנחות הכתב גודל את למעט שאין
מעכב. אינו שהרווח הרי הגליון, בשולי הרווח כשיעור שיישאר
התורה ספר את פוסל אינו הדבר ה'אשכול' לדעת אף כי ונראה,

הציבור כבוד מפני בו לקרות שאין קסא)אלא ח"ה, הלוי .(שבט
שיק המהר"ם ונשאל כן. לעשות מצוה פנים, כל סי'ועל (יו"ד

דברירסא) לפי והשיב, בכך. מדייקים הסופרים אין מדוע :
זה וטעם הידיים, משמוש משום היא הרווח שהנחת הראשונים,
אך רגיל, ללימוד שימשו התורה ספרי כאשר בזמנם רק שייך
לקריאת רק הוא והספר מחומשים הוא הלימוד שעיקר בימינו

לכך. לחשוש אין התורה
בשו"ע להלכה מובא הדבר שהרי זה, תירוץ על הקשה אך

רעג) סי' אלא(יו"ד חיוב זה שאין הסיק ולכן בזמנינו. אף ונוהג
יש כשיעור הרווח השארת ידי שעל ומאחר מצוה, הידור
המצוה לביטול הדבר גרם הספרֿתורה, את ומייקר קלף להוסיף

מצוה. להידור לחשוש אין מצוה ביטול ובמקום לגמרי,
אלא בדבר גמור חיוב יש שלכתחילה סוברים יש אך

פוסל אינו הלוישבדיעבד .שם)(שבט

ה'תש"ע סיון י"א שני יום   

        
          

  
ביהודה' ג)ה'נודע סי' מין(מהדו"ת הוא החלזון אם מסתפק

במנחות רש"י שכן א)טהור, הארץ,(מד, מן עולה שהחלזון כתב
סופר, החתם סובר [וכך וטמא הארץ רמש הוא הרי כן ואם

במגילה אך רעו]. סי' יור"ד א)בשו"ת שהחלזון(י, רש"י כתב
טהור. שהוא יתכן כך ואם הים, מן עולה

חז"ל ב)והנה, כח, ה'(שבת תורת תהיה "למען מהפסוק למדו
"מן להיות צריכים בהם, כתובה ה' שתורת שתפילין, - בפיך"
כמה ולדעת טמאות. ולא טהורות מבהמות היינו בפיך", המותר

פל"ז)אחרונים תניא וראה שם. ואדה"ז ומחצה"ש מג"א א. תקפ"ו, סי' א"ח (רמ"א,

לעניין גם כי המצוות, בשאר גם נאמר בפיך" המותר "מן דין
לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה לה)זה .(קידושין

לתכלת דמו הוכשר איך טמא, שהחלזון הדעות לפי כן, ואם
שבציצית?

"אין אך טהור, ממין שהצמר הוא העיקר בציצית והביאור:
לחזותא" רק הוא כי בו, שנצבע בצבע שם)קפידא ביהודה .(נודע

ממה אלא החילזון מגוף אינו לצביעה הדם לומר: יש ועוד
ואיסור, טומאה בו אין ולכן המים, מצמחי לגופו שואב שהוא
הטמא, מן יוצא שהוא אף באכילה מותר דבורים שדבש כשם
אוכלות שהן מהפרחים אלא מגופן דבש נותנות לא הדבורים כי

נב) עמ' תשנ"ט, מהד' מרדזין, לאדמו"ר תכלת .(פתיל

ה'תש"ע סיון י"ב שלישי יום     

       
        

     
ב)בכתובות חתנים.(ז, בבית חתנים ברכת מברכין רבנן: "תנו

אביי: אמר אותה. מברכין האירוסין בבית אף אומר: יהודה ר'
הסוגיה: ובהמשך עמה". שמתייחד מפני - שנו וביהודה

שבעה". כל בעשרה חתנים ברכת "מברכין
מסכת בפתיחת הוא החופה בשעת החתנים לברכת המקור
חתנים לברכת ומניין לבעלה... אסורה - ברכה בלא "כלה כלה:

רבקה"...". את ויברכו שנאמר התורה, מן
החופה, בעת שבח ברכת רק אינה הנישואין שברכת מכאן
ברכה בלא וכלה הנישואין, מתהליך נפרד בלתי חלק אלא

לבעלה. אסורה
הרמב"ם מדברי משמע אֿג)אמנם, י, אישות שהמתיר(הל'

שברכת ברור וכן צדדי, תנאי היא והברכה החופה היא העיקרי
לבעלה האישה את מתירה אינה המשתה ימי בשבעת החתנים

והכלה. החתן שמחת על לקב"ה שבח ברכת והיא
רק הברכות שבע את מברכים האם דנו הראשונים והנה,
הריטב"א לדעת הסעודה. בשעת שלא גם או הסעודה בשעת

ב) ז, בשעת(כתובות שלא אפילו הברכה את לברך היה ניתן
הסעודה. בשעת רק לברך מצדד הוא גם למעשה אך הסעודה,
כאחת החתנים ברכת את המביא כאן הרמב"ם מדברי ואילו
על דווקא נתקנו הברכות ששבע עולה המזון לברכת התוספות

.וכלה חתן
ברכות הם המשתה ימי בשבעת הברכות הדעות שלכל אלא
שמחה יש אם רק היא והשאלה וכלה, חתן שמחת בעת שבח

בסעודה. שלא גם



לי             

ה'תש"ע סיון י' ראשון יום     

        
     

האשכול' טו)ב'ספר סי' ס"ת אכלו(הל' עכברים שאם כתב
ומלמטה, שמלמעלה החלק מהקלף שנפחת עד הספר מגיליון
לכתחילה הוא זה שיעור הרמב"ם לדעת אבל בו. קוראים אין

זה דבר הזכיר לא שהרי בדיעבד, מעכב ה"א)ואינו פ"י בין(להלן
תורה. הספר את הפוסלים הדברים

בגמרא מצינו א)וכן ל, כדי(מנחות הכתב גודל את למעט שאין
מעכב. אינו שהרווח הרי הגליון, בשולי הרווח כשיעור שיישאר
התורה ספר את פוסל אינו הדבר ה'אשכול' לדעת אף כי ונראה,

הציבור כבוד מפני בו לקרות שאין קסא)אלא ח"ה, הלוי .(שבט
שיק המהר"ם ונשאל כן. לעשות מצוה פנים, כל סי'ועל (יו"ד

דברירסא) לפי והשיב, בכך. מדייקים הסופרים אין מדוע :
זה וטעם הידיים, משמוש משום היא הרווח שהנחת הראשונים,
אך רגיל, ללימוד שימשו התורה ספרי כאשר בזמנם רק שייך
לקריאת רק הוא והספר מחומשים הוא הלימוד שעיקר בימינו

לכך. לחשוש אין התורה
בשו"ע להלכה מובא הדבר שהרי זה, תירוץ על הקשה אך

רעג) סי' אלא(יו"ד חיוב זה שאין הסיק ולכן בזמנינו. אף ונוהג
יש כשיעור הרווח השארת ידי שעל ומאחר מצוה, הידור
המצוה לביטול הדבר גרם הספרֿתורה, את ומייקר קלף להוסיף

מצוה. להידור לחשוש אין מצוה ביטול ובמקום לגמרי,
אלא בדבר גמור חיוב יש שלכתחילה סוברים יש אך

פוסל אינו הלוישבדיעבד .שם)(שבט

ה'תש"ע סיון י"א שני יום   

        
          

  
ביהודה' ג)ה'נודע סי' מין(מהדו"ת הוא החלזון אם מסתפק

במנחות רש"י שכן א)טהור, הארץ,(מד, מן עולה שהחלזון כתב
סופר, החתם סובר [וכך וטמא הארץ רמש הוא הרי כן ואם

במגילה אך רעו]. סי' יור"ד א)בשו"ת שהחלזון(י, רש"י כתב
טהור. שהוא יתכן כך ואם הים, מן עולה

חז"ל ב)והנה, כח, ה'(שבת תורת תהיה "למען מהפסוק למדו
"מן להיות צריכים בהם, כתובה ה' שתורת שתפילין, - בפיך"
כמה ולדעת טמאות. ולא טהורות מבהמות היינו בפיך", המותר

פל"ז)אחרונים תניא וראה שם. ואדה"ז ומחצה"ש מג"א א. תקפ"ו, סי' א"ח (רמ"א,

לעניין גם כי המצוות, בשאר גם נאמר בפיך" המותר "מן דין
לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה לה)זה .(קידושין

לתכלת דמו הוכשר איך טמא, שהחלזון הדעות לפי כן, ואם
שבציצית?

"אין אך טהור, ממין שהצמר הוא העיקר בציצית והביאור:
לחזותא" רק הוא כי בו, שנצבע בצבע שם)קפידא ביהודה .(נודע

ממה אלא החילזון מגוף אינו לצביעה הדם לומר: יש ועוד
ואיסור, טומאה בו אין ולכן המים, מצמחי לגופו שואב שהוא
הטמא, מן יוצא שהוא אף באכילה מותר דבורים שדבש כשם
אוכלות שהן מהפרחים אלא מגופן דבש נותנות לא הדבורים כי

נב) עמ' תשנ"ט, מהד' מרדזין, לאדמו"ר תכלת .(פתיל

ה'תש"ע סיון י"ב שלישי יום     

       
        

     
ב)בכתובות חתנים.(ז, בבית חתנים ברכת מברכין רבנן: "תנו

אביי: אמר אותה. מברכין האירוסין בבית אף אומר: יהודה ר'
הסוגיה: ובהמשך עמה". שמתייחד מפני - שנו וביהודה

שבעה". כל בעשרה חתנים ברכת "מברכין
מסכת בפתיחת הוא החופה בשעת החתנים לברכת המקור
חתנים לברכת ומניין לבעלה... אסורה - ברכה בלא "כלה כלה:

רבקה"...". את ויברכו שנאמר התורה, מן
החופה, בעת שבח ברכת רק אינה הנישואין שברכת מכאן
ברכה בלא וכלה הנישואין, מתהליך נפרד בלתי חלק אלא

לבעלה. אסורה
הרמב"ם מדברי משמע אֿג)אמנם, י, אישות שהמתיר(הל'

שברכת ברור וכן צדדי, תנאי היא והברכה החופה היא העיקרי
לבעלה האישה את מתירה אינה המשתה ימי בשבעת החתנים

והכלה. החתן שמחת על לקב"ה שבח ברכת והיא
רק הברכות שבע את מברכים האם דנו הראשונים והנה,
הריטב"א לדעת הסעודה. בשעת שלא גם או הסעודה בשעת

ב) ז, בשעת(כתובות שלא אפילו הברכה את לברך היה ניתן
הסעודה. בשעת רק לברך מצדד הוא גם למעשה אך הסעודה,
כאחת החתנים ברכת את המביא כאן הרמב"ם מדברי ואילו
על דווקא נתקנו הברכות ששבע עולה המזון לברכת התוספות

.וכלה חתן
ברכות הם המשתה ימי בשבעת הברכות הדעות שלכל אלא
שמחה יש אם רק היא והשאלה וכלה, חתן שמחת בעת שבח

בסעודה. שלא גם



לב            

ה'תש"ע סיון י"ג רביעי יום    

        
           
          

       
גדולות' ה'הלכות דעת א)וכן מח, ברכות ברש"י שהמחויב(הובא

אך מהתורה. המחויב את חובה ידי מוציא אינו מדרבנן בדבר
רש"י את(שם)לדעת להוציא יכול מדרבנן בדבר המחויב גם

מהתורה. החייב
כלל(שם)והתוספות חייב שאינו מי ממוצעת: בשיטה נקטו

אך מהתורה. החייב את להוציא יכול אינו קטן, כגון מהתורה,
מהתורה, בברכה חייב שביעה כשיעור בעצמו אכל שאם גדול,
אמרו שכן זה, שיעור אכל כשלא אף בדבר' 'מחויב נקרא
ערבים ישראל 'כל כי מוציא', שיצא אע"פ הברכות 'כל בגמרא
לקיום גם לדאוג אחריות כולל היחיד על והחיוב לזה', זה
נחשב הוא גם בדבר מחויב חברו וכאשר חברו, של חובתו

שאכלנו 'ברוך לומר יכול אינו כלל אכל לא שכאשר רק מחוייב,
את ולהוציא משלו' 'שאכלנו לומר יכול כזית כשאכל אך משלו'

חברו.
נוספת: יסודית למחלוקת באנו כך ומתוך

ב)בגמרא כ, יכו(ברכות אינו שאכל שקטן אתמבואר להוציא ל
והרי לשיטתו: רש"י והקשה המזון. ברכת חובת ידי הגדול
את יוציא לא כן אם ולמה חינוך מדין מדרבנן מחוייב הקטן

הגדול?
הוא והחינוך מדרבנן, אפילו כלל מחויב אינו הקטן כי ותירץ

על עלחיוב הגדולולא את מוציא הקטן אין זה לפי .
רק הוא גם ומחויב שביעה כשיעור אכל לא הגדול אם אף

התוספות לדעת אך הבן(שם)מדרבנן. על מוטל חינוך חיוב
אינו מדרבנן המחויב כי הגדול את להוציא יכול ואינו בעצמו,
מחויב הגדול כאשר זה, ולפי מהתורה. המחויב את מוציא

להוציאו. יכול הקטן מדרבנן

ה'תש"ע סיון י"ד חמישי יום  

         
       

בברכות א)שנינו מלא(נא, כוס על המברך כל יוחנן "א"ר
ודרום ים ה' ברכת ומלא שנאמר מצרים בלי נחלה לו ָנותנין

כג)ירשה לג, שני(דברים ונוחל זוכה אומר חנינא בר יוסי ר' .
הבא". והעולם הזה העולם - עולמים

בשו"ע נזכרה לא מלאה תהיה שהכוס הדרישה (א"חאמנם,

אֿד קפ"ג, שבתוברמ"א)סי' ליל של קידוש בדיני נזכרה אך סי', (שם

י) .רע"א,

כוס דין את השמיט שהמחבר במקום ברכה, של כוס ובדיני
על מלא שיהא ימלאנו ברכה של "וכוס הרמ"א: כתב – מלאה

גדותיו" ב)כל קפג, .(סי'
כך על העיר הט"ז סק"ד)אך אדם"(שם בני "הרבה שראה

ישפך - הרבה מלא יהיה שאם "לפי הכוס את ממלאים שאינם
בפת האמורה מהלכה דבריו ומוכיח א)ויתבזה". קע"א, –(סי'

ביין..." הידיים נוטלין ואין מלא... כוס עליו מעבירין (וראה"ואין

שם) .משנ"ב

ה'תש"ע סיון ט"ו שישי יום     

         
         

נזר' ה'אבני תקו)לדעת סי' ויום"(או"ח יום "וכל הרמב"ם לשון ,
בחלוף שרק היינו בדיוק, היא אך עשה. מצות מבטל

אומרים לג)יש סי' ח"א אברהם שהרי(דבר ורגע, רגע לכל שהכוונה
דווקא. ליום משמעות כל אין

הברית את לערוך להזדרז יש בזמנה, שלא שבמילה ומכאן,
בכל שהרי יתאספו, שהקרואים לחכות ולא האפשרי בהקדם

עשה מצות ביטול יש עיכוב של שם)(דבררגע .אברהם
שלא והשנייה בזמנה אחת בריתות, שתי לפנינו יש ואם
מצוה 'חביבה כי בזמנה המילה את להקדים אומרים יש בזמנה,

מא)בשעתה' סי' אליהו להקדים(יד יש אברהם' ה'דבר לדעת אך .

מבטלים אותה דוחים בו רגע בכל שהרי בזמנה שלא המילה את
עש כשר.מצות היום כל בזמנה שלמילה בעוד ה,

שמחויב בגדול רק אמורים הרמב"ם שדברי סוברים יש אך
אין אך עשה, מצות מבטל מל שלא רגע וכל עצמו, במילת

בנו. מילת לגבי באב אמור הדבר
ובכל ערל, יהיה שלא מצווה האדם עצמו לגבי הדבר: וטעם
אף יתוקן לא הזה והדבר המצוה, את ביטל מל שלא שעה
ערלות למנוע מחויב אינו בנו על האב אך כך. אחר כשימול
שהאיר מיד למול חיוב אין השמיני שביום והראיה, למול, אלא
ח"ו המצוה את ביטל לא שעות כמה כעבור מל אם וגם היום,

א) ח"א, יצחק .(זכר

ה'תש"ע סיון ט"ז קודש שבת    

        
        

           


            

מוטלת הבן שמילת בלבד זו שלא משמע הרמב"ם מלשון
זה, שענין גם אם כי ישראל, כלל על מאשר יותר האב על

של "בבריתו נכנס שהנימול ביטוי לידי בא ,"
במצות .בעיקר
והביאור:

הרמב"ם סופ"ז)כתב חולין שאברהם(פיהמ"ש מפני מלין אנו "אין
צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו, ואנשי עצמו מל ע"ה אבינו
היא הברית של מהותה זאת, כל ועם רבינו". משה ע"י אותנו

של "בריתו .לכך בהתאם הוא הברכה נוסח וגם ,"
הברית זו אין אבינו? אברהם עם הקב"ה שכרת הברית ומהי

הכוונה אלא תורה, מתן לקראת שנכרתה ומצוות, תורה קיום על
ישראל, עם של והמציאות הקדושה נתהוותה שבה הברית לכריתת

י)כנאמר יז, אחריך".(לך זרעך ובין וביניכם ביני בריתי.. "זאת
של לבריתו הבן הכנסת ולכן לאב שייכת

מיד כי מהוריו, בירושה יהודי לכל בא 'ישראל' השם במיוחד:
כניסה (שמהותה והמילה ישראל, לכלל נכנס הוא בלידתו
שם שלימות כי לכך, המשך מהווה אבינו) אברהם של לבריתו
לכלל אותו 'הכניסו' שהוריו וכיון הברית. בעת נוצרת 'ישראל'
מילה. מצות ידי על זו כניסה ולהשלים לגמור האב על – ישראל
    

             

         
           

         
          

       
         

        
         

         
        

         
        

           
         

        
         


        

         
          

       
      

        
          

        

         
       

       
         

        
        

        
          

        
          

         
       

        
          

         
          

         
       
           


         

      
          

           








































































































לג             

מוטלת הבן שמילת בלבד זו שלא משמע הרמב"ם מלשון
זה, שענין גם אם כי ישראל, כלל על מאשר יותר האב על

של "בבריתו נכנס שהנימול ביטוי לידי בא ,"
במצות .בעיקר
והביאור:

הרמב"ם סופ"ז)כתב חולין שאברהם(פיהמ"ש מפני מלין אנו "אין
צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו, ואנשי עצמו מל ע"ה אבינו
היא הברית של מהותה זאת, כל ועם רבינו". משה ע"י אותנו

של "בריתו .לכך בהתאם הוא הברכה נוסח וגם ,"
הברית זו אין אבינו? אברהם עם הקב"ה שכרת הברית ומהי

הכוונה אלא תורה, מתן לקראת שנכרתה ומצוות, תורה קיום על
ישראל, עם של והמציאות הקדושה נתהוותה שבה הברית לכריתת

י)כנאמר יז, אחריך".(לך זרעך ובין וביניכם ביני בריתי.. "זאת
של לבריתו הבן הכנסת ולכן לאב שייכת

מיד כי מהוריו, בירושה יהודי לכל בא 'ישראל' השם במיוחד:
כניסה (שמהותה והמילה ישראל, לכלל נכנס הוא בלידתו
שם שלימות כי לכך, המשך מהווה אבינו) אברהם של לבריתו
לכלל אותו 'הכניסו' שהוריו וכיון הברית. בעת נוצרת 'ישראל'
מילה. מצות ידי על זו כניסה ולהשלים לגמור האב על – ישראל
    

             

         
           

         
          

       
         

        
         

         
        

         
        

           
         

        
         


        

         
          

       
      

        
          

        

         
       

       
         

        
        

        
          

        
          

         
       

        
          

         
          

         
       
           


         

      
          

           






































































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שלישי עמ' א

             

        
         

        
            

         
            
          


         

      
        

        
        

         
         
         

         
          

         
         

   
         

        
          

     
          

         
         

       
       

      
     

































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' ב



לד           
      

       

ה'תש"ע סיון י' ראשון יום

   
ּבאמצע‡. ּגמר אם צּורֹות: ׁשּתי לּה יׁש ּפתּוחה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּפרׁשה

ׁשהיא הּפרׁשה ּומתחיל ּפנּוי, הּׁשיטה ׁשאר מּניח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשיטה,
זה: ּכגֹון הּׁשנּיה, הּׁשיטה מּתחּלת ּדבריםּפתּוחה ּבּמה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

אֹותּיֹות; ּתׁשע ּכׁשעּור רוח הּׁשיטה מן ׁשּנׁשאר ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָאמּורים?
- הּׁשיטה ּבסֹוף ּגמר אם אֹו מעט, אּלא נׁשאר לא אם ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹאבל
הּפרׁשה ּומתחיל ּכתב, ּבלא ּפנּויה ּכּלּה ׁשנּיה ׁשיטה ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֻמּניח

הּׁשליׁשית ׁשיטה מּתחּלת זה:הּפתּוחה ּכגֹון , ְְְְִִִִִֶַַַָָ
.ּבאמצע ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּופרׁשה

ּכּׁשעּור רוח מּניח אותיות]הּׁשיטה, לכּתב[תשע ּומתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
ׁשּיּמצא עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת הּׁשיטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבסֹוף
ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא ואם זה: ּכגֹון ּבאמצע, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהרוח
יּניח - אחת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף ולכּתב ּכּׁשעּור הרוח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹלהּניח
לכּתב ויתחיל ׁשנּיה, ׁשיטה מראׁש רוח מעט ויּניח ּפנּוי, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכל
ּבסֹוף ּגמר ואם זה: ּכגֹון ׁשיטה, מאמצע הּסתּומה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפרׁשה
ּומתחיל הרוח, ּכׁשעּור הּׁשנּיה ׁשיטה מּתחּלת מּניח ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָהּׁשיטה,
אֹומר, נמצאת זה: ּכגֹון הּׁשיטה, מאמצע הּסתּומה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלכּתב

ּפתּוח ּופרׁשהׁשּפרׁשה לעֹולם; הּׁשיטה ּבתחּלת ּתחּלתּה ה, ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָָ
לעֹולם. הּׁשיטה מאמצע ּתחּלתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָסתּומה,

לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻספר
וכתב הּפרׁשּיֹות ּברוח טעה אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולהּגיהֹו
ּברוח ׁשהפסיק אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָּפתּוחה
ולא ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּפנּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהּניח
הּׁשירֹות צּורת ׁשּׁשּנה אֹו הּפרׁשה, ּבמקֹום ּברוח ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהפסיק

והאזינו] הים אּלא[שירת ּתּקנה, לֹו ואין ּפסּול, זה הרי -ְֲֵֵֶֶַָָָָ
ּבֹו. ׁשּטעה הּדף ּכל את ְֵֶֶַַַָָָלסּלק

ׁשראיתי„. הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָּולפי
להֹודיע ּומחּברין ׁשּכֹותבין הּמסֹורֹות ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבדברים
ּבמחלקת אּלּו, ּבדברים נחלקין והּפתּוחֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּסתּומֹות
ּפרׁשּיֹות ּכל הּנה לכּתב ראיתי - עליהן ׁשּסֹומכין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּספרים
לתּקן ּכדי הּׁשירֹות, וצּורֹות והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַָהּתֹורה,
עליו ׁשּסמכנּו וספר מהן. ּולהּגיּה הּספרים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהן
ּכֹולל ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבדברים

ספרים ועׂשרים וכתובים]ארּבעה נביאים התורה ׁשהיה[כל , ְְְְִִֶֶַָָָָָ
היּו ועליו הּספרים, מּמּנּו להּגיּה ׁשנים מּכּמה ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָּבירּוׁשלים
הרּבה, ׁשנים ּבֹו ודקּדק אׁשר, ּבן ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּכל
ּבספר סמכּתי ועליו ׁשהעּתיקֹו. ּכמֹו רּבֹות ּפעמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהּגיהֹו

ּכהלכתֹו. ׁשּכתבּתי ְְְִִֶַָָָּתֹורה
רקיע יהי ּבראׁשית: יׁשרצּוספר מארת, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּכּלן - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, הארץ, ּתֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמים,
אמר ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות; ׁשבע והן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפתּוחֹות,
ידע, והאדם ּפתּוחה; - אלהים ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
מהללאל, ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ויחי ספר, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָזה
- נח ויחי ,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ויחי ירד, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹויחי

אּלה ה', וּירא סתּומֹות; ּכּלן אּלּו, ּפרׁשּיֹות עׂשרה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחת
וידּבר לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַֹֹֹֹֹּתֹולדת
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - נח אל אלהים וּיאמר נח, אל ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹאלהים
ּוכנען ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ּבני ּתֹולדת ואּלה נח, בני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹוּיהיּו
אּלה הארץ, כל ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - יּלד ּולׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻילד,
ויחי חי, וׁשלח חי, וארּפכׁשד ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ׁשם ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹּתֹולדת
תרח ויחי נחֹור, ויחי ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי פלג, ויחי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעבר,
אברם, אל ה' וּיאמר ּפרׁשּיֹות; ׁשמֹונה והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
אחר ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - אמרפל ּבימי ויהי רעב, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָויהי
אל אלהים וּיאמר אברם, ויהי אברם, אׁשת וׂשרי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּדברים,
וּיּסע ּפתּוחה; - אליו וּירא סתּומֹות; ארּבעּתן - ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָאברהם
ויהי ההוא, ּבעת ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּפקד וה' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּׁשם,

ארּבעּתןאחר - ׂשרה חּיי וּיהיּו הּדברים, אחרי ויהי , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ
ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף סתּומה; - זקן ואברהם ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּפתּוחֹות;
ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ּתֹולדת ואּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁשמעאל,
- יעקב וּיצא יצחק, זקן ּכי ויהי עׂשו, ויהי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּפתּוחֹות;
וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה; - יעקב וּיׁשלח סתּומֹות; ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁשּתן
וּיהיּו אלהים, וּירא אלהים, וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּדינה
בני אּלה ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - עׂשו ּתלדֹות ואּלה יעקב, ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹבני
- ּבעת ויהי יעקב, וּיׁשב הּמלכים, ואּלה סתּומה; - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׂשעיר
אחר ויהי סתּומה; - מצרימה הּורד ויֹוסף ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
ואּלה אליו, וּיּגׁש ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מּקץ ויהי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּדברים,
הּדברים, אחרי ויהי סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יהּודה ואת ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשמֹות,
ּכּלן - יּׂששכר זבּולן, יהּודה, ולוי, ׁשמעֹון יעקב, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻֻוּיקרא
- יֹוסף ּפרת ּבן נפּתלי, מאׁשר, ּגד, ּדן, ׁשׁש; והן ְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָֹּפתּוחֹות,
ׁשלׁש הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחה. - ּבנימין סתּומֹות; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹחמׁשּתן
אחת הּכל, וארּבעים; ׁשמֹונה והּסתּומֹות, ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹוארּבעים;

ּפרׁשּיֹות. ְְִִִָָותׁשעים
בּימים ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
וּיל סתּומה; - רעה היה ּומׁשה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהרּבים
אלהים וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ה' וּיאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמׁשה,
מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאל

אהרן וידּברואל אבתם, ּבית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ראה מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹה'
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ,ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנתּתי
אהרן אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה אל ה' ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹוּיאמר
וּיאמר ּפתּוחה; - ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
- הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר אהרן, אל אמר מׁשה אל ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה'
וּיאמר ּפרעה, אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן
אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר סתּומה; - הׁשּכם ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּפרעה אל ּבא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמׁשה
עֹוד . . וּיאמר ,חׁש ויהי . . וּיאמר סתּומה; - יד ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹנטה
אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אחד ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹנגע
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמׁשה,
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וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי ּפתּוחה; - מׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיקרא
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹבני
- יבא ּכי והיה לי, קּדׁש כּו' וידּבר סתּומה; - ּבעצם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויהי
וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָׁשּתיהן
נטה ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ויחנּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻויׁשבּו
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,יד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאת
ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו מׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹוּיּסע
וּיאמר ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן -ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
וּיאמר עמלק, וּיבא עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה; - מׁשה אל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה'
חמׁשּתן - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'

אנכי הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר -ּפתּוחֹות; תּׂשא לא , ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
לא תרצח, לא ּכּבד, ּפתּוחה; - זכֹור סתּומֹות; ְְְְְִֵַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּכּלן - תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֻתנאף,
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - העם וכל ׁשבע; והן ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹסתּומֹות,
איׁש, מּכה ימּכר, וכי ּפתּוחה; - הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה; -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
וכי יריבן, וכי אביו, ּומקּלל איׁש, וגנב אביו, ּומּכה יזד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻוכי
סתּומֹות, ּכּלן - איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֻיּכה
ּכי יּגף, וכי יפּתח, וכי ּפתּוחה; - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר; ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹוהן
איׁש יּתן ּכי יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַֹיגנב
יפּתה, וכי ּפתּוחה; - יׁשאל וכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
- ּכסף אם סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - לאלהים זבח ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמכּׁשפה,
תראה, ּכי תפּגע, ּכי תּׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּפתּוחה;
תהיה לא ּפתּוחה; - אנכי הּנה סתּומֹות; חמׁשּתן - תּטה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹלא
- ה' וּיאמר ּפתּוחה; - אמר מׁשה ואל סתּומה; - ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּכלה
ועׂשית סתּומה; - ארֹון ועׂשּו ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָסתּומה;
- הּמׁשּכן ואת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מנרת ועׂשית ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשלחן,
פרכת, ועׂשית ּפתּוחה; - הּקרׁשים את ועׂשית ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹסתּומה;
ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ועׂשית הּמזּבח, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועׂשית
ּפתּוחה; - האפד את ועׂשּו סתּומֹות; חמׁשּתן - הקרב ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואּתה
ועׂשית מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית מׁשּבצת, ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹועׂשית
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - ּתעׂשה אׁשר וזה הּדבר, וזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּציץ,
וידּבר ּכּיֹור, ּדועׂשית וידּבר תּׂשא, ּדכי וידּבר מזּבח, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָועׂשית
וידּבר סּמים, ל ּדקח וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּדבׂשמים
וּיּתן ּפתּוחה; - ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדראה
ׁשּתיהן - וּירד וּיפן רד, ּדל וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹה'
וּיאמר סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמׁשה,
את וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹכל
וּיעׂש הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻהּקרׁשים
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאת
החצר, את וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂש
האפד את וּיעׂש סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלה
וּיעׂש החׁשן, את וּיעׂש סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; -ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
וּיעׂשּו ׁשׁש, הּכתנת את וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
הּמׁשּכן, את וּיביאּו סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

ׁשּתיהן - החדׁש ּדביֹום ּבחדׁשוידּבר ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ

וּיׂשם הּמנרה, את וּיׂשם הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהראׁשֹון,
החצר את וּיקם הּכּיר, את וּיׂשם ,מס את וּיׂשם מזּבח, ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת
מנין ּפתּוחה. - הענן ויכס ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
ותׁשעים; חמׁש הּסתּומֹות, ּומנין וׁשּׁשים; ּתׁשע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפתּוחֹות,

ּפרׁשּיֹות. וׁשּׁשים וארּבע מאה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּכל,
- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם וּיקרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ּכל ואם וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹסתּומֹות;
- תחטא ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָעדת,
ׁשּתיהן - ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֻּכּלן
ׁשלׁשּתן - ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָסתּומֹות;
וידּבר קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
וידּבר זבח, ּתֹורת וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּדדּבר
ּפתּוחֹות, ּכּלן - אהרן את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני אל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּדדּבר
אהרן, אל ה' וידּבר סתּומה; - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ׁשׁש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהן
וזה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
תזריע, ּכי ּדאּׁשה וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ימּות וכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלכם,
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּובׂשר צרעת, נגע יהיה, ּכי ּדאדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוידּבר

אּׁשה אֹו ואיׁש סתּומה; - ּבׂשר אּׁשהאֹו אֹו ואיׁש ּפתּוחה; - ְְְְִִִִָָָָָָ
ׁשלׁשּתן - והּבגד יּמרט, ּכי ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכי
סתּומה; - ּדל ואם ּפתּוחה; - ּתהיה ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל ּדדּברּו וידּבר תבאּו, ּדכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוידּבר
- תהיה ּכי ואּׁשה סתּומה; - תצא ּכי ואיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶָָּפתּוחֹות;
וידּבר מֹות, ּדאחרי וידּבר סתּומה; - יזּוב ּכי ואּׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּפתּוחה;
ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני אל ּדדּבר וידּבר אהרן, אל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדדּבר
ערות ,אבי אׁשת ערות ,אבי ערות איׁש, איׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּפתּוחֹות;
,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ערות ,ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחֹות
אׁשת ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ערות ,אּמ אחֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָערות
עׂשרה; ׁשּתים והן סתּומֹות, ּכּלן - ּובּתּה אּׁשה ערות ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאחי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אל תבאּו וכי עדת, ּכל אל ּדדּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוידּבר
אל ה' וּיאמר מּזרעֹו, יּתן ּדאׁשר וידּבר סתּומה; - יגּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוכי
הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּכהנים אל אמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוידּבר
וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּבניו ואל אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוידּבר
אּלה יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה; - ּכׂשב אֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדׁשֹור
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הארץ אל תבאּו ּדכי וידּבר ה', ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹמֹועדי
ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּדבחדׁש וידּבר סתּומה; - לכם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוספרּתם
יֹום, עׂשר ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה; - ּבעׂשֹור ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָוידּבר
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - סלת ולקחּת יׂשראל, ּבני את ּדצו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר

ה את ּדהֹוצא וידּבר סתּומה; - אּׁשה ּבן וידּברוּיצא מקּלל, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
,אחי ימּו ּכי ,ל וספרּת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - סיני ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדבהר
,עּמ אחי ימּו וכי ּומטה, אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹואיׁש
לא ואם ּבחּקתי, אם ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יד תּׂשיג ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹֹֻֻוכי
וידּבר סתּומה; - ּבזאת ואם ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹתׁשמעּו
מנין סתּומה. - ּבהמה ואם ּפתּוחה; - יפלא ּכי ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָּדאיׁש
וארּבעים; ׁשׁש והּסתּומֹות, וחמּׁשים; ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהּפתּוחֹות,

ותׁשעים. ׁשמֹונה ְְְִִֶַֹהּכל,
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לה            
      

וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי ּפתּוחה; - מׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיקרא
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹבני
- יבא ּכי והיה לי, קּדׁש כּו' וידּבר סתּומה; - ּבעצם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויהי
וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָׁשּתיהן
נטה ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ויחנּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻויׁשבּו
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,יד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאת
ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו מׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹוּיּסע
וּיאמר ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן -ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
וּיאמר עמלק, וּיבא עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה; - מׁשה אל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה'
חמׁשּתן - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'

אנכי הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר -ּפתּוחֹות; תּׂשא לא , ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
לא תרצח, לא ּכּבד, ּפתּוחה; - זכֹור סתּומֹות; ְְְְְִֵַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּכּלן - תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֻתנאף,
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - העם וכל ׁשבע; והן ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹסתּומֹות,
איׁש, מּכה ימּכר, וכי ּפתּוחה; - הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה; -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
וכי יריבן, וכי אביו, ּומקּלל איׁש, וגנב אביו, ּומּכה יזד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻוכי
סתּומֹות, ּכּלן - איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֻיּכה
ּכי יּגף, וכי יפּתח, וכי ּפתּוחה; - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר; ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹוהן
איׁש יּתן ּכי יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַֹיגנב
יפּתה, וכי ּפתּוחה; - יׁשאל וכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
- ּכסף אם סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - לאלהים זבח ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמכּׁשפה,
תראה, ּכי תפּגע, ּכי תּׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּפתּוחה;
תהיה לא ּפתּוחה; - אנכי הּנה סתּומֹות; חמׁשּתן - תּטה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹלא
- ה' וּיאמר ּפתּוחה; - אמר מׁשה ואל סתּומה; - ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּכלה
ועׂשית סתּומה; - ארֹון ועׂשּו ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָסתּומה;
- הּמׁשּכן ואת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מנרת ועׂשית ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשלחן,
פרכת, ועׂשית ּפתּוחה; - הּקרׁשים את ועׂשית ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹסתּומה;
ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ועׂשית הּמזּבח, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועׂשית
ּפתּוחה; - האפד את ועׂשּו סתּומֹות; חמׁשּתן - הקרב ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואּתה
ועׂשית מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית מׁשּבצת, ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹועׂשית
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - ּתעׂשה אׁשר וזה הּדבר, וזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּציץ,
וידּבר ּכּיֹור, ּדועׂשית וידּבר תּׂשא, ּדכי וידּבר מזּבח, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָועׂשית
וידּבר סּמים, ל ּדקח וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּדבׂשמים
וּיּתן ּפתּוחה; - ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדראה
ׁשּתיהן - וּירד וּיפן רד, ּדל וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹה'
וּיאמר סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמׁשה,
את וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹכל
וּיעׂש הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻהּקרׁשים
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאת
החצר, את וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂש
האפד את וּיעׂש סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלה
וּיעׂש החׁשן, את וּיעׂש סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; -ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
וּיעׂשּו ׁשׁש, הּכתנת את וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
הּמׁשּכן, את וּיביאּו סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

ׁשּתיהן - החדׁש ּדביֹום ּבחדׁשוידּבר ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ

וּיׂשם הּמנרה, את וּיׂשם הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהראׁשֹון,
החצר את וּיקם הּכּיר, את וּיׂשם ,מס את וּיׂשם מזּבח, ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת
מנין ּפתּוחה. - הענן ויכס ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
ותׁשעים; חמׁש הּסתּומֹות, ּומנין וׁשּׁשים; ּתׁשע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפתּוחֹות,

ּפרׁשּיֹות. וׁשּׁשים וארּבע מאה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּכל,
- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם וּיקרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ּכל ואם וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹסתּומֹות;
- תחטא ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָעדת,
ׁשּתיהן - ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֻּכּלן
ׁשלׁשּתן - ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָסתּומֹות;
וידּבר קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
וידּבר זבח, ּתֹורת וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּדדּבר
ּפתּוחֹות, ּכּלן - אהרן את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני אל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּדדּבר
אהרן, אל ה' וידּבר סתּומה; - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ׁשׁש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהן
וזה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
תזריע, ּכי ּדאּׁשה וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ימּות וכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלכם,
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּובׂשר צרעת, נגע יהיה, ּכי ּדאדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוידּבר

אּׁשה אֹו ואיׁש סתּומה; - ּבׂשר אּׁשהאֹו אֹו ואיׁש ּפתּוחה; - ְְְְִִִִָָָָָָ
ׁשלׁשּתן - והּבגד יּמרט, ּכי ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכי
סתּומה; - ּדל ואם ּפתּוחה; - ּתהיה ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל ּדדּברּו וידּבר תבאּו, ּדכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוידּבר
- תהיה ּכי ואּׁשה סתּומה; - תצא ּכי ואיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶָָּפתּוחֹות;
וידּבר מֹות, ּדאחרי וידּבר סתּומה; - יזּוב ּכי ואּׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּפתּוחה;
ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני אל ּדדּבר וידּבר אהרן, אל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדדּבר
ערות ,אבי אׁשת ערות ,אבי ערות איׁש, איׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּפתּוחֹות;
,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ערות ,ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחֹות
אׁשת ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ערות ,אּמ אחֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָערות
עׂשרה; ׁשּתים והן סתּומֹות, ּכּלן - ּובּתּה אּׁשה ערות ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאחי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אל תבאּו וכי עדת, ּכל אל ּדדּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוידּבר
אל ה' וּיאמר מּזרעֹו, יּתן ּדאׁשר וידּבר סתּומה; - יגּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוכי
הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּכהנים אל אמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוידּבר
וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּבניו ואל אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוידּבר
אּלה יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה; - ּכׂשב אֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדׁשֹור
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הארץ אל תבאּו ּדכי וידּבר ה', ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹמֹועדי
ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּדבחדׁש וידּבר סתּומה; - לכם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוספרּתם
יֹום, עׂשר ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה; - ּבעׂשֹור ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָוידּבר
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - סלת ולקחּת יׂשראל, ּבני את ּדצו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר

ה את ּדהֹוצא וידּבר סתּומה; - אּׁשה ּבן וידּברוּיצא מקּלל, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
,אחי ימּו ּכי ,ל וספרּת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - סיני ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדבהר
,עּמ אחי ימּו וכי ּומטה, אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹואיׁש
לא ואם ּבחּקתי, אם ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יד תּׂשיג ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹֹֻֻוכי
וידּבר סתּומה; - ּבזאת ואם ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹתׁשמעּו
מנין סתּומה. - ּבהמה ואם ּפתּוחה; - יפלא ּכי ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָּדאיׁש
וארּבעים; ׁשׁש והּסתּומֹות, וחמּׁשים; ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהּפתּוחֹות,

ותׁשעים. ׁשמֹונה ְְְִִֶַֹהּכל,
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לו           
      

ׁשמעֹון, לבני סתּומה; - ראּובן ּבני וּיהיּו סיני: ּבמדּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָספר
יֹוסף, לבני זבּולן, לבני יּׂששכר, לבני יהּודה, לבני ּגד, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֻלבני
נפּתלי, ּבני אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבני
על ּדאיׁש וידּבר לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֻאּלה
ראּובן, מחנה ּדגל עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻּדגלֹו
ארּבעּתן - דן מחנה ּדגל אפרים, מחנה ּדגל אהל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹונסע
וידּבר הקרב, . . וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ּפקּודי, אּלה ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹסתּומֹות;
וּיאמר ולקהת, ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - ּדפקד וידּבר ואני, . .ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
וידּבר ּדנׂשא, וידּבר ּדקח, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּדפקד
מררי, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּדנׂשא וידּבר ּתכריתּו, ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹּדאל
וידּבר ּדצו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַּופקּודי
וידּבר תׂשטה, ּכי ּדאיׁש וידּבר יעׂשּו, ּכי אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּדאיׁש

יפלא ּכי אּׁשה אֹו חמׁשּתןּדאיׁש - אהרן אל ּדדּבר וידּבר , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
מׁשה, ּכּלֹות ּביֹום ויהי וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּפתּוחֹות;
ּבּיֹום הּׁשני, ּבּיֹום ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֻויהי
ּבּיֹום הּׁשּׁשי, ּבּיֹום החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַָהּׁשליׁשי,
ּביֹום העׂשירי, ּבּיֹום הּתׁשיעי, ּבּיֹום הּׁשמיני, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהּׁשביעי,
,ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת עׂשר, ׁשנים ּביֹום עׂשר, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֻעׁשּתי
עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - הלוּים את ּדקח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻוידּבר
וידּבר ּדויעׂשּו, וידּבר סתּומה; - ללוּים אׁשר ּדזאת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹוידּבר
סתּומה; - הקים ּוביֹום ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - טמא יהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָּדכי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּׁשנית ּבּׁשנה ויהי ,ל ּדעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוידּבר
העם ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּבנסע ויהי לחבב, מׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוּיאמר
וּתדּבר ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר לי, ּדאספה וּיאמר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכמתאננים,
סתּומה; - ּפתאם ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹמרים
ינאצני, אנה ּדעד וּיאמר ,ל ּדׁשלח וידּבר ּדואביה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוּיאמר
ּכּלן - ּדבבאכם וידּבר תבאּו, ּדכי וידּבר מתי, ּדעד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֻוידּבר
ׁשּתיהן - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, וכי ׁשׁש; והן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפתּוחֹות,
- יּומת ּדמֹות וּיאמר ּפתּוחה; - יׂשראל בני וּיהיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם, ּדועׂשּו וּיאמר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹסתּומה;

אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, וידּבר ּדהּבדלּו, -וידּבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
סתּומה; - ּדהרּמּו וידּבר ּפתּוחה; - וּיּלנּו סתּומֹות; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
- יׂשראל ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר מאּתם, ּדוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוידּבר
ה' וידּבר סתּומה; - אהרן אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּדואל וידּבר סתּומה; - לוי ולבני ּפתּוחה; - אהרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאל
ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני וּיבאּו חּקת, ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹֻהלוּים,
האמנּתם, לא ּדיען וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּמּטה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹאת
ּפתּוחה; - מּקדׁש וּיסעּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיׁשלח
אז ּפתּוחה; - ההר מהר וּיסעּו סתּומה; - הּכנעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשמע
- ּבלק וּירא ּפתּוחה; - יׂשראל וּיׁשלח סתּומה; - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָיׁשיר
וּיאמר ּדצרֹור, וידּבר ּדפינחס, וידּבר יׂשראל, וּיׁשב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹסתּומה;
ּבני יהּודה, ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָה'
בנימן, ּבני אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂששכר,
אחת והן סתּומֹות, ּכּלן - נפּתלי ּבני אׁשר, ּבני דן, ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאּלה
- וּתקרבנה הּלוי, פקּודי ואּלה ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעׂשרה;
- ּדעלה וּיאמר צלפחד, ּבנֹות ּדכן וּיאמר סתּומֹות; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּתיהן
ּוביֹום ּדצו, וידּבר סתּומה; - מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות; ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּתיהן
ּובחדׁש ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - חדׁשיכם ּובראׁשי ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת,

ּובחדׁש סתּומֹות; ׁשּתיהן - הּבּכּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֶֶַַָֹהראׁשֹון,
עׂשר ּובחמּׁשה ּובעׂשֹור, ּפתּוחה; - הּׁשני,הּׁשביעי ּובּיֹום , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּובּיֹום החמיׁשי, ּובּיֹום הרביעי, ּובּיֹום הּׁשליׁשי, ְְֲִִִִִִַַַַַַָּובּיֹום
והן סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ּבּיֹום הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻהּׁשּׁשי,
וּיצאּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ה' וידּבר מׁשה, וידּבר ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹּתׁשע;
ׁשלׁשּתן - ּדׂשא וּיאמר אלעזר, וּיאמר ואלעזר, ְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹמׁשה
וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ּפתּוחה; - רב ּומקנה ְְְְְִִִֶַַַָָָֹסתּומֹות;
- מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹאליו
ׁשּתיהן - ּדבערבת וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּתיהן
ׁשמֹות ּדאּלה וידּבר יׂשראל, ּבני את ּדצו וידּבר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָסתּומֹות;
ּבני אל ּדדּבר וידּבר מֹואב, ּדבערבת וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהאנׁשים,
הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ראׁשי וּיקרבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,
מאה הּכל, וׁשּׁשים; ׁשׁש והּסתּומֹות, ותׁשעים; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹׁשּתים

ּפרׁשּיֹות. וחמּׁשים ְֲִִִֶַָָּוׁשמֹונה
ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' וּיאמר הּדברים: אּלה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹספר
ועּתה סתּומֹות; חמׁשּתן - ואתחּנן ראה, אלי ה' ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוּיאמר
ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, אז ּבנים, תֹוליד ּכי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׂשראל,
ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, תּׂשא, לא אנכי, ְְְִִִֵַַָָָֹֹֹֹּפתּוחֹות;
את תתאּוה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא תגנב, ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹתנאף,
- יׂשראל ׁשמע עׂשרה; אחת והן סתּומֹות, ּכּלן - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּדברים
יביא ּכי ,בנ יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ּכי והיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹּפתּוחה;
- תאמר ּכי ּפתּוחה; - עקב והיה סתּומֹות; ארּבעּתן -ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ׁשכח אם והיה הּמצוה, ּכל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹסתּומה;
הארץ, ּכי ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - יׂשראל ועּתה ההוא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבעת
ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ׁשמר אם ּכי ׁשמע, אם ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָֹֹֹוהיה
ּכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ירחיב, ּכי ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֻיביא
תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי ּפתּוחה; - ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹיקּום
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ּתאכלּו, זה ְְְְִֵֵֶֶָָָֹֹֻאת
ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה; - ּתעּׂשר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעּׂשר
ּכל סתּומֹות; ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ּב יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכי
- ׁשבעת ׁשבעה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהּבכֹור,
תּטע לא וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה; - הּסּכת חג ְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹֻסתּומה;
ּכי סתּומֹות; ארּבעּתן - בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹל
וכי יהיה, וזה לּכהנים, יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה; - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹיּפלא
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻיבא
תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, לא ּפתּוחה; - איׁש יהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹוכי
סתּומֹות; חמׁשּתן - תצּור ּכי עיר, אל תקרב ּכי ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּמלחמה,
לאיׁש, תהיין ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה; - חלל יּמצא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכי

באיׁש יהיה וכי לאיׁש, יהיה לאּכי ׁשֹור, את תראה לא , ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֹֹ
והן סתּומֹות, ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָֹֻתראה
ּכי ּגדלים, תחרׁש, לא תבנה, ּכי ּפתּוחה; - יּקרא ּכי ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשבע;
נערה יהיה ּכי איׁש, יּמצא ּכי היה, אמת ואם איׁש, ְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָיּקח
יבא לא איׁש, יּקח לא ימצא, ּכי ימצא, ּבּׂשדה ואם ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֹבתּולה,
ּכי אדמי, תתעב לא עּמֹוני, יבא לא ממזר, יבא לא ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹֹֹפצּוע,
תּדר ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, תהיה לא תסּגיר, לא מחנה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹתצא
ּכי אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּבקמת, תבא ּכי ּבכרם, תבא ּכי ְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹנדר,
ּכי הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר יּמצא, ּכי חדׁשה, אּׁשה איׁש ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיּקח
לא אבֹות, יּומתּו לא עני, ׂשכיר תעׁשק לא ,ּברע ְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֹֹֹתּׁשה
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ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי תחּבט, ּכי תקצר, ּכי ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹתּטה,
חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל יהיה לא אנׁשים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻיּנצּו
ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה עׂשה, אׁשר את זכֹור ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹּוׁשלׁשים;
סתּומֹות; ׁשּתיהן - הּזה הּיֹום לעׂשר, תכּלה ּכי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַּפתּוחֹות;
מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה; - יׂשראל וזקני מׁשה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹויצו
ארּור מקלה, ארּור פסל, יעׂשה אׁשר האיׁש ארּור העם, ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ארּור מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּסיג,

אחתֹו עם ׁשכב מּכה,ארּור ארּור חתנּתֹו, עם ׁשכב ארּור , ְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ
והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים לא אׁשר ארּור ׁשחד, לקח ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻארּור
ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם והיה ׁשמע, אם והיה עׂשרה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה; - הּברית דברי אּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפתּוחֹות;
ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, כי והיה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנּצבים
מׁשה וּיקרא ּפתּוחה; - מׁשה וּיל סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנתּתי
וּיבא הּׁשמים, האזינּו הן, מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומה; -ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
חמׁשּתן - הּברכה וזאת ּבעצם, מׁשה אל ה' וידּבר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמׁשה,
לבנימן, ּפתּוחה; - ּוללוי סתּומה; - ליהּודה וזאת ְְְְְְְִִִִֵָָָָֹּפתּוחֹות;
ּכּלן - מׁשה וּיעל ּולאׁשר, ּולדן, ּולגד, ולזבּולן, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻּוליֹוסף,
ארּבע זה, ספר ׁשל הּפתּוחֹות מנין ׁשבע. והן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַסתּומֹות,
מאה הּכל, ועׂשרים; ארּבע מאה והּסתּומֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּוׁשלׁשים;
מאתים הּתֹורה, ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ּומנין וחמּׁשים. ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָׁשמֹונה
הּכל, וׁשבעים; ּתׁשעה מאֹות ׁשלׁש והּסתּומֹות, ְְְְְְְְִִִִִֵַַָֹֹותׁשעים;

ותׁשעה. ׁשּׁשים מאֹות ְְִִִֵֵָׁשׁש
רוח ּבאמצעּה יׁש וׁשיטה, ׁשיטה ּכל - האזינּו ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָצּורת

אותיות]אחד תשע ּכל[של ונמצאת הּסתּומה, הּפרׁשה ּכצּורת ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
ׁשיטֹות. וׁשּׁשים ּבׁשבע אֹותּה וכֹותבין לׁשּתים; חלּוקה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָׁשיטה
יערף, האזינּו, וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹואּלּו
ּבהנחל, זכר, הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַֹּכׂשעירם,
וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', ּכנׁשר, יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹיּצב,
לא, אלהים, ּבתֹועבת, וינּבל, ׁשמנּת, ודם, ּבני, ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹחמאת,
וּתלהט, וּתיקד, ּבגֹוי, ּכעסּוני, ּבנים, אראה, מּכעס, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָוּתׁשּכח,
ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, אׁשּביתה, ּגם, עם, וקטב, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹחּצי,
וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ּומּׁשדמת, ואיבינּו, ְְְְְְְְִֵֵַַַָָֹֹֹֹוה',
אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, צּור, ואפס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָועל,
חצי ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ואּלּו ונקם. הרנינּו, מּדם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאׁשּכיר,
ּתּזל, ותׁשמע, הּדף: ּבאמצע ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכל
ּבהפרידֹו, ׁשאל, הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, ְְְְְִִִִִִַַַַָוכרביבים,
וׁשמן, וּיאכל, ואין, יפרׂש, יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹלמסּפר,
וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, יקנאהּו, וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָֹֻעם,
מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ּכי, ואני, הם, ּכי, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹוּיאמר,
חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ּכי, ּפן, לּולי, ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאמרּתי,

ּכי, לי, ואין,הלא, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ּכי, ּכי, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַָָֹ
ׁשירת וכּפר: ּכי, מראׁש, וחרּבי, ולמׂשנאי, ותאחז, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹואמרּתי,
ראׁשֹונה, ׁשיטה ׁשיטה: ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין - ְְִִִִִִַָָָָָֹהּים
אחד, רוח ּבאמצעּה מּניחין אחת הּׁשיטֹות, ּוׁשאר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּכדרּכּה;
ׁשּתּמצא עד ּבאמצעּה, מקֹומֹות ּבׁשני הרוח מּניחין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחת
ּכנגד ּוכתב הּכתב ּכנגד רוח ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשיטה

צּורתּה: היא וזֹו ְִֶַָָָהרוח.

         

    

      

  

    

    

        

     

     

     

     

   

    

   

    

   

    

   

      

  

     

   

    

   

     

   

     

    

          

    

יתּכּון הּכתב, ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות ּבין ּכּלּה, הּתֹורה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ולא ּבּה תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּתהא
אּלא ּתבֹות, ּכׁשּתי הּתבה ּתראה ׁשּלא ּכדי - מּמּנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
מאֹות, אֹות הרחיק ואם הּׂשערה; ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָיהיה
הרי רגיל, ׁשאינֹו לתינֹוק ּתבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכדי

ׁשּיתּקן. עד ּפסּול, ְֵֶֶַַָזה

    
ולא‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו -[קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשה

ּובקלף יותר]יד; דק ׁשּיהא[שהוא והּוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְְִֵֵֶָָָ
את ּומעט מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָארּכֹו
ארּכֹו ׁשּיהיה עד ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתב,

ּכּמצוה. זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַָּכהּקפֹו
.הּגּליֹון כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
יריעה ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
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לז            
      

ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי תחּבט, ּכי תקצר, ּכי ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹתּטה,
חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל יהיה לא אנׁשים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻיּנצּו
ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה עׂשה, אׁשר את זכֹור ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹּוׁשלׁשים;
סתּומֹות; ׁשּתיהן - הּזה הּיֹום לעׂשר, תכּלה ּכי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַּפתּוחֹות;
מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה; - יׂשראל וזקני מׁשה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹויצו
ארּור מקלה, ארּור פסל, יעׂשה אׁשר האיׁש ארּור העם, ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ארּור מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּסיג,

אחתֹו עם ׁשכב מּכה,ארּור ארּור חתנּתֹו, עם ׁשכב ארּור , ְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ
והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים לא אׁשר ארּור ׁשחד, לקח ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻארּור
ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם והיה ׁשמע, אם והיה עׂשרה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה; - הּברית דברי אּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפתּוחֹות;
ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, כי והיה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנּצבים
מׁשה וּיקרא ּפתּוחה; - מׁשה וּיל סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנתּתי
וּיבא הּׁשמים, האזינּו הן, מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומה; -ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
חמׁשּתן - הּברכה וזאת ּבעצם, מׁשה אל ה' וידּבר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמׁשה,
לבנימן, ּפתּוחה; - ּוללוי סתּומה; - ליהּודה וזאת ְְְְְְְִִִִֵָָָָֹּפתּוחֹות;
ּכּלן - מׁשה וּיעל ּולאׁשר, ּולדן, ּולגד, ולזבּולן, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻּוליֹוסף,
ארּבע זה, ספר ׁשל הּפתּוחֹות מנין ׁשבע. והן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַסתּומֹות,
מאה הּכל, ועׂשרים; ארּבע מאה והּסתּומֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּוׁשלׁשים;
מאתים הּתֹורה, ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ּומנין וחמּׁשים. ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָׁשמֹונה
הּכל, וׁשבעים; ּתׁשעה מאֹות ׁשלׁש והּסתּומֹות, ְְְְְְְְִִִִִֵַַָֹֹותׁשעים;

ותׁשעה. ׁשּׁשים מאֹות ְְִִִֵֵָׁשׁש
רוח ּבאמצעּה יׁש וׁשיטה, ׁשיטה ּכל - האזינּו ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָצּורת

אותיות]אחד תשע ּכל[של ונמצאת הּסתּומה, הּפרׁשה ּכצּורת ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
ׁשיטֹות. וׁשּׁשים ּבׁשבע אֹותּה וכֹותבין לׁשּתים; חלּוקה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָׁשיטה
יערף, האזינּו, וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹואּלּו
ּבהנחל, זכר, הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַֹּכׂשעירם,
וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', ּכנׁשר, יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹיּצב,
לא, אלהים, ּבתֹועבת, וינּבל, ׁשמנּת, ודם, ּבני, ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹחמאת,
וּתלהט, וּתיקד, ּבגֹוי, ּכעסּוני, ּבנים, אראה, מּכעס, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָוּתׁשּכח,
ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, אׁשּביתה, ּגם, עם, וקטב, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹחּצי,
וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ּומּׁשדמת, ואיבינּו, ְְְְְְְְִֵֵַַַָָֹֹֹֹוה',
אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, צּור, ואפס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָועל,
חצי ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ואּלּו ונקם. הרנינּו, מּדם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאׁשּכיר,
ּתּזל, ותׁשמע, הּדף: ּבאמצע ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכל
ּבהפרידֹו, ׁשאל, הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, ְְְְְִִִִִִַַַַָוכרביבים,
וׁשמן, וּיאכל, ואין, יפרׂש, יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹלמסּפר,
וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, יקנאהּו, וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָֹֻעם,
מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ּכי, ואני, הם, ּכי, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹוּיאמר,
חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ּכי, ּפן, לּולי, ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאמרּתי,

ּכי, לי, ואין,הלא, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ּכי, ּכי, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַָָֹ
ׁשירת וכּפר: ּכי, מראׁש, וחרּבי, ולמׂשנאי, ותאחז, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹואמרּתי,
ראׁשֹונה, ׁשיטה ׁשיטה: ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין - ְְִִִִִִַָָָָָֹהּים
אחד, רוח ּבאמצעּה מּניחין אחת הּׁשיטֹות, ּוׁשאר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּכדרּכּה;
ׁשּתּמצא עד ּבאמצעּה, מקֹומֹות ּבׁשני הרוח מּניחין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחת
ּכנגד ּוכתב הּכתב ּכנגד רוח ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשיטה

צּורתּה: היא וזֹו ְִֶַָָָהרוח.

         

    

      

  

    

    

        

     

     

     

     

   

    

   

    

   

    

   

      

  

     

   

    

   

     

   

     

    

          

    

יתּכּון הּכתב, ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות ּבין ּכּלּה, הּתֹורה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ולא ּבּה תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּתהא
אּלא ּתבֹות, ּכׁשּתי הּתבה ּתראה ׁשּלא ּכדי - מּמּנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
מאֹות, אֹות הרחיק ואם הּׂשערה; ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָיהיה
הרי רגיל, ׁשאינֹו לתינֹוק ּתבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכדי

ׁשּיתּקן. עד ּפסּול, ְֵֶֶַַָזה

    
ולא‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו -[קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשה

ּובקלף יותר]יד; דק ׁשּיהא[שהוא והּוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְְִֵֵֶָָָ
את ּומעט מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָארּכֹו
ארּכֹו ׁשּיהיה עד ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתב,

ּכּמצוה. זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַָּכהּקפֹו
.הּגּליֹון כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
יריעה ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
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לח           
      

ּכׁשּתּתפר ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,
ׁשּתי ּכּלֹו, הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיריעה,
לגל ּכדי ּובסֹופֹו, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹות.
הֹותיר, אֹו חּסר ואם למצוה; האּלּו, הּׁשעּורין וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעּמּוד.

ּפסל. ַָֹלא
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

ּבׁשוה העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ועֹוׂשה[ברחבם]ּכהּקפֹו? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחים, ׁשּׁשה מהן עֹור ּכל לּכל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה מהּדק אחד, ּכר מהן ועֹוׂשה העֹורֹות, ּגֹולל ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
ׁשּׁשה הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ּומֹוסיף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיפה;
ׁשּמּקיפֹו ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור. רחב ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,

.הּכר ֶֶַַעל
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, ּכּנה יעׂשה ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר

לׁשנים ּבּכּנה מהן אחת אצּבע ויחּלק אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמּׁשים
אצּבע, חצי ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ּולארּבעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולׁשלׁשה
ּבכּנה ועֹור עֹור ּכל וימּדד החלק. ּבזה וכּיֹוצא אצּבע, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּורביע
ּכּמה ׁשּידע ּכדי ועֹור, עֹור ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ׁשּידע עד ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,

.הּכר ּכל ּבאר ְְֶֶֶֶַַָֹאצּבע
לבּדק‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרים, עֹורֹות לֹוקח ּכ ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
למעלה ּגּליֹון מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
אם - הּכתב לפי הּוא הּדף, רחב אבל ארּבע; ּולמּטה ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹֹׁשלׁש,
הּכתב, לפי יבֹואּו ׁשּבּדף, הּׁשיטֹות מנין וכן עבה. אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדק

ׁשיטה. ּכמלא לׁשיטה, ׁשיטה ׁשּבין ְְְִִִִִֵֶָָָֹלפי
.Âרחב ימד ּׁשּירצה, מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכֹותב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹואחר

אצּבעֹות ׁשּתי הּדף רחב על ויֹוסיף הּכּנה; ּבאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּדף
מאֹותֹו ׁשּגלל ּבּכר יבֹואּו ּדּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבין
נכּתב ּכּמה ויראה הּדּפין. חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּכתב
ׁשהּוא הּספר לפי ּומׁשער ּכּלּה, הּתֹורה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבדף
מנין לפי הּתֹורה ּכל עלתה אם - ּומחּׁשב מּמּנּו. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹותב
הֹוציא ואם ;ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּדּפין,

הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין הכתב]החׁשּבֹון על דפים ,[עודף ְִִֵֶֶַַַַָ
אחר; ּבדף ויבּדק הּדּפין, מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹירחיב
ּבּכתב ימעט הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה החׁשּבֹון הֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואם
אחר ּבדף וכן אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, ּבמנין ׁשּירּבה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹעד
הּדּפין רחב ׁשּידע מאחר אחד. החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדף,

.הּכר ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב, ְְְְִִֶֶַַַָוׁשעּור
.Êהּדף רחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור, עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹּומחּלק

ׁשלׁש העֹור מן לֹו ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבדק
מּניח ׁשּבּיריעה, האחרֹונה הּדף על יֹותר ארּבע אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאצּבעֹות
- יחּוׁש ואל הּׁשאר ויקץ ּתפירה, ּוכדי אצּבע רחב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמּנּו

ּכלׁשּבא ּכנגד ׁשּגלל, הּכר על אחרֹות עֹורֹות יּתֹוסף חרֹונה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּדבר לחּׁשב צרי ואינֹו ועֹור; עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּתֹוספֹות

הּדּפין מנין לפי מֹוׁשכֹו ׁשהּכתב כרוחבזה, הוא הדפים [מנין ְְְְִִִֶֶַַַַָ
.הכתב]

.Áּפחֹות אֹו ׁשּׁשה על יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן
ּכהּקפֹו, ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזאת הּדר על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּׁשּׁשה,

ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, - יֹותר ולא ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹּבלא

.Ëׁשעּורי ּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
ּומצאנּוהּו ּבׁשעּורֹו, ּדקּדקנּו ּכבר - הּבינֹוני והּוא ּכּלּה, ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻּתֹורה
ּכאר והן ּבדחק; זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות ׂשעֹורֹות ׁשבע ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹרחב
הּוא מקֹום, ּבכל האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ְְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשּתי

טפחים. ׁשּׁשה אּמה, וכל מּזֹו; אצּבעֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָארּבע
.Èארּבע מּדּפיו, ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹספר

מּׁשּתיהן ּדף ּכל רחב האזינּו, וׁשירת הּים וׁשירת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאצּבעֹות;
וחמּׁשים; אחת ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשׁש
ואר ּדף; ועׂשרים ׁשּׁשה מאתים הּספר, ּכל ׁשל הּדּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּומנין
ּבקרּוב. אצּבעֹות, וׁשׁש וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכל

.‡Èׁשּבתחּלת לּגּליֹון ּבחׁשּבֹון, היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלּו
אילים. עֹורֹות ּבהם, ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וׁשּבסֹופֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּספר
להן קרֹוב אֹו האּלּו, הּמּדֹות ּפי על לכּתב ׁשּתרצה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובזמן
אֹו ּדף יתר אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעט,
אּלא לחׁשּבֹון, צרי ּתהא ולא ּתיגע לא - ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשנים

ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא ְְְִֵֶָָָמּיד
.Èעל יתר ולא ּדּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאין

חֹולק ּדּפין, ּתׁשעה ּבת יריעה לֹו נזּדּמנה ּדּפין; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשמֹונה
אמּורים? ּדברים ּבּמה לכאן. וחמּׁשה לכאן ארּבעה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָאֹותּה
ּפסּוק אפּלּו הּספר, ּבסֹוף אבל ּבאמצעֹו; אֹו הּספר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתחּלת
אֹותֹו ותֹופרין לבּדֹו, אחד ּדף אֹותֹו עֹוׂשין אחד, ּבדף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריעֹות. ׁשאר ְְִִַָעם
.‚Èׁשל ּבגידין אּלא אֹותן ּתֹופרין אין היריעֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּכׁשּתֹופרין

ּכדר ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהמה
,לפיכ מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּתפּלין; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין
עד ּפסל, - טמאה ּבהמה ּבגידי אֹו ּבגידין, ׁשּלא ּתפרן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאם

ּכהלכה. ויתּפר ויחזר ְְְֲֲִִֶַַַָָֹֹׁשּיּתיר
.„Èּכּלּה היריעה ּכל ּתֹופר אינֹו היריעֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשּתֹופרין

ּומעט מּלמעלה מעט מּניח אּלא סֹופּה, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמּתחּלתּה
ּבאמצעּה היריעה ּתּקרע ׁשּלא ּכדי ּתפירה, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה
ּבתחּלתֹו אחד עץ, ׁשל עּמּודים ׁשני לֹו ועֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשּיגלל.
על ּובּסֹוף ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר העֹור ותֹופר ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
ּבין וירחיק עליהן; נגלל ׁשּיהא ּכדי ּבגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּמּודים

ׁשּבּד והּכתב ף.העּמּוד ְְֶַַַַָָ
.ÂËׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו - יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר

לאות] אות בין הכתב יתּפר.[בתוך לא ׁשלׁש, ּבתֹו יתּפר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ
עפצֹו ׁשאין ּביׁשן אמּורים? ּדברים שבוּבּמה האלון פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

הקלף] ּתֹופר,עובד - עפּוץ ׁשהּוא הּגויל נּכר אם אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנּכר;
ּתבה ּובין לדף, ּדף ּבין וכן ׁשלׁש. ּבתֹו הּבא קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו
ּבגידין אּלא אֹותן, ּתֹופרין אין - הּקרעים וכל יתּפר. - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
ׁשּלא יּזהר - הּקרעים ּובכל לזֹו; זֹו היריעֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין

צּורתּה. ּתׁשּתּנה אֹו אחת, אֹות ְְִֶֶַַַַָָּתחסר

    
ּפֹוסל‡. מהן אחד ׁשּכל הן, ּדברים ׁשעׂשרים למד, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת

מן ּכחּמׁש הּוא הרי - מהן אחד ּבֹו נעׂשה ואם ּתֹורה; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻספר
ספר קדּׁשת ּבֹו ואין הּתינֹוקֹות, ּבהן ׁשּמלּמדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻהחּמׁשין
על נכּתב אם (א) הן: ואּלּו ּברּבים; ּבֹו קֹורין ואין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָּתֹורה,
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טהֹורה ּבהמה עֹור על ׁשּנכּתב (ב) טמאה; ּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָעֹור
ּתֹורה; ספר לׁשם ׁשּלא מעּבד ׁשהיה אֹו (ג) מעּבד; ְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשאינֹו
ּבׂשר ּבמקֹום הּגויל על ּכתיבה, ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ(ד)
הּגויל, על מקצתֹו ׁשּנכּתב (ה) ׂשער; ּבמקֹום הּקלף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָועל

ּדּוכסּוסטֹוס על ׁשּנכּתב (ו) הּקלף; על העורּומקצתֹו [חלק ְְְְְִִֶַַַַָָ
בבהמה] ׁשּלאהפנימי ׁשּנכּתב (ח) ׂשרטּוט; ּבלא ׁשּנכּתב (ז) ;ְְְְִִִֶֶֶַַֹֹ
העֹומד רב]ּבׁשחר זמן ּבׁשאר[המתקיים ׁשּנכּתב (ט) ; ְְְִִֵֶַָָָֹ

וכ ּגֹוי ׁשּכתבֹו (י) ּפסּולין;לׁשֹונֹות; מּׁשאר ּבֹו ּיֹוצא ְְְְְִִֵֶַָָ
האזּכרֹות ׁשּכתב הקב"ה](יא) ׁשחּסר[שמות (יב) ּכּונה; ּבלא ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנגעה (יד) אחת; אֹות אפּלּו ׁשהֹוסיף (יג) אחת; אֹות ְֲֲִִִֶֶַַַַָָאפּלּו
ּתּקרא ׁשּלא עד אחת, אֹות צּורת ׁשּנפסדה (טו) ּבאֹות; ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹאֹות

ּבעּקר ּבין - אחרת לאֹות ּתדמה אֹו עּקר, [בתחילת]ּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבנקב ּבין האות]הּכתיבה, ּבין[שניקבה ּבקרע, ּבין , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

האות]ּבטׁשטּוׁש מקצת הקריב[נמחקה אֹו ׁשהרחיק (טז) ; ְְְְִִִִִֶ
ׁשּתי אֹו ּתבֹות, ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה עד לאֹות, אֹות ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבין
ׁשּׁשּנה (יח) הּפרׁשּיֹות; צּורת ׁשּׁשּנה (יז) אחת; ּכתבה ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתבֹות
ּכׁשירה; הּכתב ּבׁשאר ׁשּכתב (יט) הּׁשירֹות; ְְְִִִֶַַַַָָָָצּורת
הּדברים ּכל ּוׁשאר טהֹורה. ּבגידי ׁשּלא היריעֹות ׁשּתפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ(כ)

לעּכב. לא למצוה, -ְְְִֵַָֹ
..ּגדֹול וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻספר

ּיאכל, מה לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹואסּור
חדׁש. ּבֹו לּקח יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו ְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּילמד - ּדברים לׁשני אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹולם
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּתֹורה

למּכר. אחר ְִֵַָָֹּדבר
חרׂש,‚. ּבכלי אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָספר

מטּפחֹות ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָוקֹוברין
וזֹו[מעילי] מצוה; למת ּתכריכין אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָספרים

ּגניזתן .היא ְִִָָ
הּמטּפחֹות,„. וכן ּבֹו; והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻּתיק

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
וכן הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ּתֹורה ספר עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּכּסא
אֹו ּכׁשּיבלּו אּלא לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל -ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ספר אֹוחז עליהן ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיּׁשברּו,

והּלּוחֹות הברית]ּתֹורה, לוחות לּתינֹוק[דגם ּבהן ׁשּכֹותבין ְְִִֶֶַַָָ
וכּיֹוצא וזהב ּכסף רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלהתלּמד
הן; קדּׁשה ּתׁשמיׁשי - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבהן,
ּבדמיהן לקנֹות אֹותן מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹואסּור

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ֵֶָָֻספר
ּגּבי‰. על לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻמּתר

אין אבל ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֻֻהחּמׁשין.
על חּמׁשין ולא החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֹֻֻמּניחין
- והּגדֹות הלכֹות אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי וכל ּתֹורה. ספר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּגּבי

הּקמיעין אֹותן. לזרק לסגולה]אסּור הקודש שמות עם [קלפים ְְִִֵַָָֹ
לבית ּבהן נכנסין אין - הּקדׁש ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

עֹור. מחּפֹות היּו ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶַָָֻהּכּסא,
.Âלבית ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלא

ּפי על אף - הּקברֹות לבית אֹו הּכּסא, לבית אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמרחץ,
יקרא ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל
.Êעד ּבֹו, מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית

ׁשאינֹו אחר ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּיֹוציאּנּו,
לֹו מיועד]מזּמן עׂשרה[מיוחד, אפּלּו - לֹו מזּמן היה אם אבל ; ְְֲֲֲִִָָָָָָָֻֻ

מחּצה לֹו ׁשּיעׂשה עד אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלים
לֹו יׁש אם אבל אחר; ּבית לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּגבֹוהה

ׁשּיֹוציאּנּו. עד מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבית
.Áלאחז מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו נּדֹות, ואפּלּו הּטמאין, ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻּכל

טמאה. מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; ולקרֹות ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספר
אּלא ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,

ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו
.Ëמה ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה מּפניו.ּכל לעמד חּיב ,ּל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכׁשּיּגיעּנּו ּבֹו מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹויהיּו
מּתרין יהיּו ,ּכ ואחר מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻלמקֹומֹו,

ֵֵליׁשב.
.È,הּמקֹום אֹותֹו ּולכּבד מקֹום, ּתֹורה לספר ליחד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמצוה

ׁשּבכל הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
ערותֹו יגּלה ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹּכנגּדֹו,
היה ּכן אם אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמּׂשֹוי.

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ְֲִִֶַָָָָּגבֹוּה
.‡Èיּניח לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
- ּפחד ׁשם אין ואם מּתר. הּגּנבים, מן מתּפחד היה ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻואם
ּכל .והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּניחֹו
ופחד, ּובאימה ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמי
ׁשם "והיה ׁשּנאמר: עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא

לעד" ּכלּב' הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
המכּבד וכל הּברּיֹות; על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻהמחּלל

הּברּיֹות'. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, ְְִֶַַַָָֻאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע סיון י"א שני יום

 
הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

   
הּנקרא‡. הּוא - הּבגד מּמין הּבגד ּכנף על ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָענף

"וּיּקחני ׁשּנאמר: הראׁש, לציצית ּדֹומה ׁשהּוא מּפני ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ'ציצית',
אנּו ׁשאין מּפני 'לבן', הּנקרא הּוא - הענף וזה ראׁשי". ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבציצת

הּתֹורה. מן מנין הענף לחּוט ואין לצבעֹו. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻמצּוין
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לט            
      

טהֹורה ּבהמה עֹור על ׁשּנכּתב (ב) טמאה; ּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָעֹור
ּתֹורה; ספר לׁשם ׁשּלא מעּבד ׁשהיה אֹו (ג) מעּבד; ְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשאינֹו
ּבׂשר ּבמקֹום הּגויל על ּכתיבה, ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ(ד)
הּגויל, על מקצתֹו ׁשּנכּתב (ה) ׂשער; ּבמקֹום הּקלף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָועל

ּדּוכסּוסטֹוס על ׁשּנכּתב (ו) הּקלף; על העורּומקצתֹו [חלק ְְְְְִִֶַַַַָָ
בבהמה] ׁשּלאהפנימי ׁשּנכּתב (ח) ׂשרטּוט; ּבלא ׁשּנכּתב (ז) ;ְְְְִִִֶֶֶַַֹֹ
העֹומד רב]ּבׁשחר זמן ּבׁשאר[המתקיים ׁשּנכּתב (ט) ; ְְְִִֵֶַָָָֹ

וכ ּגֹוי ׁשּכתבֹו (י) ּפסּולין;לׁשֹונֹות; מּׁשאר ּבֹו ּיֹוצא ְְְְְִִֵֶַָָ
האזּכרֹות ׁשּכתב הקב"ה](יא) ׁשחּסר[שמות (יב) ּכּונה; ּבלא ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנגעה (יד) אחת; אֹות אפּלּו ׁשהֹוסיף (יג) אחת; אֹות ְֲֲִִִֶֶַַַַָָאפּלּו
ּתּקרא ׁשּלא עד אחת, אֹות צּורת ׁשּנפסדה (טו) ּבאֹות; ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹאֹות

ּבעּקר ּבין - אחרת לאֹות ּתדמה אֹו עּקר, [בתחילת]ּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבנקב ּבין האות]הּכתיבה, ּבין[שניקבה ּבקרע, ּבין , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

האות]ּבטׁשטּוׁש מקצת הקריב[נמחקה אֹו ׁשהרחיק (טז) ; ְְְְִִִִִֶ
ׁשּתי אֹו ּתבֹות, ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה עד לאֹות, אֹות ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבין
ׁשּׁשּנה (יח) הּפרׁשּיֹות; צּורת ׁשּׁשּנה (יז) אחת; ּכתבה ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתבֹות
ּכׁשירה; הּכתב ּבׁשאר ׁשּכתב (יט) הּׁשירֹות; ְְְִִִֶַַַַָָָָצּורת
הּדברים ּכל ּוׁשאר טהֹורה. ּבגידי ׁשּלא היריעֹות ׁשּתפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ(כ)

לעּכב. לא למצוה, -ְְְִֵַָֹ
..ּגדֹול וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻספר

ּיאכל, מה לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹואסּור
חדׁש. ּבֹו לּקח יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו ְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּילמד - ּדברים לׁשני אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹולם
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּתֹורה

למּכר. אחר ְִֵַָָֹּדבר
חרׂש,‚. ּבכלי אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָספר

מטּפחֹות ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָוקֹוברין
וזֹו[מעילי] מצוה; למת ּתכריכין אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָספרים

ּגניזתן .היא ְִִָָ
הּמטּפחֹות,„. וכן ּבֹו; והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻּתיק

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
וכן הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ּתֹורה ספר עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּכּסא
אֹו ּכׁשּיבלּו אּלא לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל -ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ספר אֹוחז עליהן ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיּׁשברּו,

והּלּוחֹות הברית]ּתֹורה, לוחות לּתינֹוק[דגם ּבהן ׁשּכֹותבין ְְִִֶֶַַָָ
וכּיֹוצא וזהב ּכסף רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלהתלּמד
הן; קדּׁשה ּתׁשמיׁשי - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבהן,
ּבדמיהן לקנֹות אֹותן מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹואסּור

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ֵֶָָֻספר
ּגּבי‰. על לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻמּתר

אין אבל ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֻֻהחּמׁשין.
על חּמׁשין ולא החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֹֻֻמּניחין
- והּגדֹות הלכֹות אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי וכל ּתֹורה. ספר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּגּבי

הּקמיעין אֹותן. לזרק לסגולה]אסּור הקודש שמות עם [קלפים ְְִִֵַָָֹ
לבית ּבהן נכנסין אין - הּקדׁש ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

עֹור. מחּפֹות היּו ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶַָָֻהּכּסא,
.Âלבית ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלא

ּפי על אף - הּקברֹות לבית אֹו הּכּסא, לבית אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמרחץ,
יקרא ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל
.Êעד ּבֹו, מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית

ׁשאינֹו אחר ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּיֹוציאּנּו,
לֹו מיועד]מזּמן עׂשרה[מיוחד, אפּלּו - לֹו מזּמן היה אם אבל ; ְְֲֲֲִִָָָָָָָֻֻ

מחּצה לֹו ׁשּיעׂשה עד אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלים
לֹו יׁש אם אבל אחר; ּבית לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּגבֹוהה

ׁשּיֹוציאּנּו. עד מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבית
.Áלאחז מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו נּדֹות, ואפּלּו הּטמאין, ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻּכל

טמאה. מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; ולקרֹות ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספר
אּלא ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,

ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו
.Ëמה ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה מּפניו.ּכל לעמד חּיב ,ּל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכׁשּיּגיעּנּו ּבֹו מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹויהיּו
מּתרין יהיּו ,ּכ ואחר מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻלמקֹומֹו,

ֵֵליׁשב.
.È,הּמקֹום אֹותֹו ּולכּבד מקֹום, ּתֹורה לספר ליחד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמצוה

ׁשּבכל הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
ערותֹו יגּלה ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹּכנגּדֹו,
היה ּכן אם אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמּׂשֹוי.

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ְֲִִֶַָָָָּגבֹוּה
.‡Èיּניח לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
- ּפחד ׁשם אין ואם מּתר. הּגּנבים, מן מתּפחד היה ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻואם
ּכל .והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּניחֹו
ופחד, ּובאימה ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמי
ׁשם "והיה ׁשּנאמר: עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא

לעד" ּכלּב' הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
המכּבד וכל הּברּיֹות; על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻהמחּלל

הּברּיֹות'. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, ְְִֶַַַָָֻאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע סיון י"א שני יום

 
הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

   
הּנקרא‡. הּוא - הּבגד מּמין הּבגד ּכנף על ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָענף

"וּיּקחני ׁשּנאמר: הראׁש, לציצית ּדֹומה ׁשהּוא מּפני ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ'ציצית',
אנּו ׁשאין מּפני 'לבן', הּנקרא הּוא - הענף וזה ראׁשי". ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבציצת

הּתֹורה. מן מנין הענף לחּוט ואין לצבעֹו. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻמצּוין
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מ           
      

.אֹותֹו וכֹורכין הרקיע, ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָולֹוקחין
למנין ואין 'ּתכלת'. הּנקרא הּוא זה, וחּוט הענף; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל

הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ׁשּכֹור ְִִִֵֶֶַַָהּכריכֹות
ענף‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה - צּוּויֹות ׁשּתי זֹו, ּבמצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו

"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא
ּתכלת". ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ציצת, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלהם

את„. מעּכב אינֹו והּלבן, הּלבן; את מעּכב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתכלת,
וכן לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף, עד ונתמעט הּלבן, ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר. - לבּדֹו הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָונׁשאר
ׁשּתי‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף

ׁשּיׁש טּלית והּלֹובׁש היא; אחת עׂשה מצות אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצוֹות,
עׂשה מצות קּים הרי - ּכאחד ׁשניהם אֹו ּתכלת, אֹו לבן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּה
מלּמד לציצת", לכם "והיה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאחת.
זֹו, את זֹו מעּכבֹות הּציצּיֹות וארּבע אחת. מצוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּׁשניהם

אחת. מצוה ְְְִֶַַַַָָׁשארּבעּתן
.Âׁשהיא טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? עֹוׂשין ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד

אצּבעֹות ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹסֹוף
ּגּודל מּקׁשר ּפחֹות ולא עדלמעלה, האצבע של ראשון [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ

ארּבעהציפורן] ׁשם ּומכניס ;- ּבאמצע וכֹופלן חּוטין, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
מׁשלׁשלין חּוטים ׁשמֹונה מן[משתלשלים]נמצאּו ּתלּויין , ְְְְְְִִִִִָָֻ

אצּבעֹות; מארּבע ּפחֹות אין הּׁשמֹונה, החּוטין ואר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן.
וכל ּכׁשרֹות. - ׁשּתים אֹו אּמה אפּלּו ּכן, על יֹותר היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָואם

החּוטין,[שיעורן-]האצּבעֹות מּׁשמֹונת אחד ויהיה ּבגּודל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לבן. והּׁשבעה, ּתכלת; ְְְִֵֶַָָָחּוט

.Êעל אחת ּכריכה ּבֹו וכֹור הּלבן, מן אחד חּוט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּבצד החּוטין חּוט[בשפת]ׁשאר ולֹוקח ּומּניחֹו; הּבגד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לבן, ׁשל ּכריכה ּבצד ּכריכֹות ׁשּתי ּבֹו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּתכלת,
ּומרחיק 'חליה'. הּנקראין הם ּכריכֹות, הּׁשלׁש ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻוקֹוׁשר.
ּומרחיק לבּדֹו; ּתכלת ׁשל ּבחּוט ׁשנּיה חליה ועֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמעט,
ׁשהּוא אחרֹונה, חליה עד וכן ׁשליׁשית; חליה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻמעט,
לבן ׁשל אחרֹונה ּוכריכה ּתכלת, ׁשל ּכריכֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹור
ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּבֹו, מסּים ּבּלבן, ׁשהתחיל מּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מינּה לּכנף סמּו ׁשּיהא ּכדי ּבּלבן? יתחיל ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמֹורידין.

הכנף] הּכנפֹות.[מין ּבארּבע עֹוׂשה הּוא זֹו, ּדר ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ
.Á,מּׁשבע ּפחֹות לא ּכנף? ּבכל עֹוׂשה הּוא חליֹות ְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכּמה

ואם הּמבחר. מן מצוה היא וזֹו עׂשרה; ׁשלׁש על יֹותר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻולא
הּתכלת ּכר ואם ּכׁשרה; אחת, חליה אּלא עליה ּכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלא
החליֹות ּכל ׁשּיהיּו - הּתכלת ונֹואי ּכׁשרה. הּציצית, רב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻעל

ענף ׁשליׁשיהן ּוׁשני המׁשלׁשלין, החּוטין [שאינוּבׁשליׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
לפרדֹוכרוך] וצרי נפרדים]. החוטים ׁשּיהיה[שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הראׁש. ׂשער ְְִִַָֹּכציצית
.Ë,החּוטין מּׁשמֹונת אחד לֹוקח - ּתכלת ּבלא לבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

ׁשני ּומּניח ׁשליׁשן, עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָוכֹור
חליֹות אֹותּה לכר רצה אם - זֹו ּוכריכה ענף. ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻׁשליׁשיהן
הּוא וזה ּבידֹו, הרׁשּות - ּבּתכלת ׁשּכֹור ּכעין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֻחליֹות,

ׁשל ּכללֹו עֹוׂשה. חליֹות, מנין ּבלא לכר רצה ואם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻמנהגנּו;
ויׁש ׁשליׁשין. ׁשני והענף ׁשליׁש, הּכרּו להיֹות יתּכּון - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדבר
רב על הּלבן ּכר ואם ּבּלבן; זה ּבדבר מדקּדק ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

ּכׁשרה. - אחת חליה אּלא ּכר ׁשּלא אֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהחּוטין,
.Èלעׂשֹות רצה אם - הּתכלת חּוטי ואחד הּלבן, חּוטי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

חוטים]ׁשזּורין ּכפּול[מכמה החּוט היה אפּלּו עֹוׂשה; , ְֲִִֶַָָָ
נחׁשב אינֹו - אחד ּפתיל ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשמֹונה

אחד. חּוט ֶֶָָאּלא
.‡Èלׁשם טוּיה צריכין - ּתכלת ּבין לבן ּבין ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָחּוטי

ּבּקֹוציםציצית הּנאחז הּצמר מן לא אֹותן, עֹוׂשין ואין . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּנימין מן ולא ּביניהן, רֹובצין הּנתלׁשין[שערות]ּכׁשהּצאן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

הּבגד ּבסֹוף מׁשּיר ׁשהאֹורג ׁשתי מּׁשּיּורי ולא הּבהמה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמן
אֹותן, עֹוׂשין ואין הּפׁשּתן. מן אֹו צמר, ׁשל הּגּזה מן אּלא -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּנּדחת עיר מּׁשל ולא הּגזּול, הּצמר מן עבודהלא [שעבדה ְִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּמׁשּתחוהזרה] ּפסּולה. עׂשה, ואם קדׁשים; מּׁשל ולא ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ

לפׁשּתן הּמׁשּתחוה אבל לציצית; ּפסּול צמרּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלּבהמה,
נׁשּתּנה. ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנטּוע

.Èאל "ּדּבר ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָציצית
אֹותּה עׂשה אם אבל ציצת"; להם ועׂשּו . . יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּבני
העׂשּוי מן ׁשּנעׂשת וציצית ּכׁשרה. ּכּונה, ּבלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל

ּפסּולה. ְִֶָֹמּקדם,
.‚Èּכנף הביא אחר]ּכיצד? ּותפרּה[מבגד ציצית, ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפסּול, אּמה, על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש אפּלּו - הּבגד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה ׁשהרי - העׂשּוי מן ולא ציצת", להם "ועׂשּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
זה, מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר מאליה. ׁשּנעׂשת למי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻּדֹומה

ּתכלת. ּבין לבן ּבין אחר, ּבבגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתלֹותּה
.„Èזֹו ּכנף וקׁשר לזֹו, מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין החּוטין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּתלה

ונפרדּו ּבאמצע, חתכן ּכ ואחר ּכהלכתּה, זֹו וכנף ְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָּכהלכתּה
ׁשּׁשּתי לפי ּפסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזה

מערֹות ּובׁשעה[מחוברות]הּכנפים ׁשּביניהן, ּבחּוטין ּבזֹו זֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
העׂשּוי. מן עֹוׂשה נמצא - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּפסקן,

.ÂËציצית על ציצית לארבעהּטיל בנוסף ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הראׁשֹונהציציות] מּתיר - הראׁשֹונה את לבּטל נתּכּון אם -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשחת ּפי על אף - להֹוסיף נתּכּון ואם ּוכׁשרה. חֹותכּה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
הּכל, ּפסל ּכׁשהֹוסיף ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי מּׁשּתיהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
עׂשּוי, מן נעׂשה הּׁשאר נמצא הּתֹוספת, חת אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּוכׁשהּתיר

היתה. ּפסּולה הראׁשֹונה ְְֲִִֶָָָָָָׁשעׂשּיתֹו
.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה[כנפים]וכן ּכ ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ

רביעית]לארּבע כנף ּפסּולה,[הוסיף ּכּלּה - לרביעית והּטיל , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
העׂשּוי. מן ולא "ּתעׂשה", ְֱֲִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

.ÊÈעל ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאין
וא ּכּלּה, ּתפרּה ּכן אם אּלא ּכפּולה, ּכׁשהיא ּכנפיה פּלּוארּבע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

אחת. ֵַַַמרּוח
.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ - הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק

ׁשל זוית נתמעטה יתּפר. לא ׁשלׁש, ּבתֹו ּבמקֹומּה; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹּתֹופרּה
נׁשאר לא אפּלּו - האריג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבגד
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חּוטי נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית

ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם

   
הּצבּוע‡. הּצמר היא מקֹום, ּבכל ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתכלת

ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא[כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ
רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללאּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ

צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נצּבע ׁשּלא וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹצביעה
ּכעין ׁשהּוא ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבאֹותּה

ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון צבעהרקיע, הּמׁשחירין][מין ּבׁשאר אֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
חזק] כחול בצבע ּבת[הצובעים ורחל לציצית. ּפסּול זה הרי -ְְֲִִֵֵֶַָָ

איל]עז ואביה עז לציצית.[שאמה ּפסּול צמרּה , ְְִִֵַָָ
.וׁשֹורין הּצמר, לֹוקחין ציצית? ׁשל ּתכלת צֹובעין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַּכיצד

נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין[מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הּמלח[צבע] ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמֹו הגדול]הּים, הּוא[ים ְְְִֶַַַָָָָֹ
סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין [מינימצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

עֹוׂשין;צבעים] ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
הרקיע. ּכעין ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומרּתיחין

ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא ְְִִִֵֶֶַוזֹו
צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת

ּבּה צבע אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּכּלּה. הּיֹורה נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻמעט
ּומּניח קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאּלא
נצּבע ׁשהרי ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבֹו
ּפגמֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדיקה.

נפּגם.ּופסלֹו ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּמא„. חֹוׁשׁשין, - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת

אם הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמׁשחירין צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנבּדקה

ּפסּולה. - עֹומדין ְְִֵֶָָׁשאינן
אם‰. ּכהלכתּה, נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

וריר ּתבן לֹוקחין ׁשּבלּול[נוזל]לאו? שרץ]ׁשל ּומי[מין , ְְְִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו עליהם]רגלים וׁשֹורין[שעברו יֹום; ארּבעים ְְְְְִִִִֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, ולא[בצבעה]הּתכלת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ׂשעֹורין[כהתה]ּכהת ׁשל ּבצק לֹוקחין - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

למּוריס[מחמיצים]ׁשּמעּפׁשין דגים]אֹותֹו את[מיץ ונֹותנין , ְְְְְְִִֶֶַָ
ּומֹוציאין ּבּתּנּור; הּבצק ואֹופה ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזֹו
ּׁשהיתה, מּמה ּכהת אם אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתכלת

עינּה הֹוסיף ואם צבעה]ּפסּולה; יֹותר[התחזק והׁשחרה , ְְְְֲִִֵֵָָָֻ
ּכׁשרה. - אפּיה קדם ּׁשהיתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּמה

.Âמושב]חצר או מחזקין[כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
היאּבכ והרי ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ׁשרּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

זֹו הרי - הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבחזקתּה,

ּבׁשני חתּום והיה ּבכלי, היתה ואם החליפּה. ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָּפסּולה,
סגירה]חֹותמֹות סימני ּכׁשרה;[שני - חֹותם ּבתֹו חֹותם , ְְֵָָָָ

ּפסּולה. אחד, ְְֶָָָּבחֹותם
.Êמפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא

ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית[כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ
מן - הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת

ההדיֹוט[סוחר]הּתּגר מן ּכׁשרה; סוחר], ּפסּולה.[שאינו , ְְְִֵֶַַַָָָ
.Áצבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית

ואם ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
מּׁשאר ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻאדּמה,
וכֹור ּכתכלת; נראה ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹצבעֹונין,
ציצּיֹות ּבׁשאר ׁשעֹוׂשה ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

צבּועין. ְִֵֶָׁשאינן
.Ëׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה

מצּויה אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּניח
מּפני זמן, ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלּכל

ׁשאמרנּו. ְֶֶַַַָהּצבע

   
היא‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות

ותהיה ארּבע; על יֹותר אֹו ּכנפים, ארּבע לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכסּות
לבּדֹו המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
הּכסּות ותהיה עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּׁשּוק,

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ְְִִִֶֶֶֶַׁשל
.צמר ּובגדי מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאבל

ונֹוצה ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי ׁשל[צמר]ּגפן, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מּדברי אּלא ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעּזים,
אֹו מרּבעת ׁשּתהיה והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻחכמים,
הּבגדים ׁשּכל ׁשאמרנּו. ּכׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיֹותר

ּבלבד. ּופׁשּתים צמר אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאמּורים
ׁשלׁש.‚. ּבעלת ולא "ארּבע", - "ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ"על

"אׁשר לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹאם
אני ולּמה זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתכּסה
ּבעלי אינן ּוׁשּתיהן ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמחּיב
ּכׁשהּוא ,לפיכ ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָארּבע
לארּבע אּלא עֹוׂשה אינֹו ׁשׁש, אֹו חמׁש לבעלת ציצית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
ּבלבד, הּׁשׁש אֹו החמׁש מאֹותן מּזֹו זֹו המרחקֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּכנפים

ּבּה". ּתכּסה אׁשר ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
עֹור,„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות

עּקר אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה; - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה
ּכנפי "על ׁשּנאמר: חּיבת, - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּכסּות ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻהּכסּות.
- הּׁשאּולה למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיהם";
מּכאן יֹום; ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּטּלית

חּיבת. ,ֵֶֶַָָואיל
ּוכסּות‰. צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - צמר ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות

ּוׁשאר מּמינּה. ּפׁשּתן, חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - ּפׁשּתן ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשל
מׁשי חּוטי ּכגֹון - מּמינֹו ומין מין ּכל ׁשל לבן עֹוׂשין ְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָּבגדים,

נֹוצה וחּוטי מׁשי, עזים]לכסּות רצה[צמר ואם נֹוצה. לכסּות ְְְְִִִִֵֶָָָָ
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מי            
      

חּוטי נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית

ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם

   
הּצבּוע‡. הּצמר היא מקֹום, ּבכל ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתכלת

ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא[כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ
רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללאּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ

צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נצּבע ׁשּלא וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹצביעה
ּכעין ׁשהּוא ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבאֹותּה

ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון צבעהרקיע, הּמׁשחירין][מין ּבׁשאר אֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
חזק] כחול בצבע ּבת[הצובעים ורחל לציצית. ּפסּול זה הרי -ְְֲִִֵֵֶַָָ

איל]עז ואביה עז לציצית.[שאמה ּפסּול צמרּה , ְְִִֵַָָ
.וׁשֹורין הּצמר, לֹוקחין ציצית? ׁשל ּתכלת צֹובעין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַּכיצד

נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין[מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הּמלח[צבע] ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמֹו הגדול]הּים, הּוא[ים ְְְִֶַַַָָָָֹ
סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין [מינימצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

עֹוׂשין;צבעים] ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
הרקיע. ּכעין ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומרּתיחין

ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא ְְִִִֵֶֶַוזֹו
צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת

ּבּה צבע אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּכּלּה. הּיֹורה נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻמעט
ּומּניח קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאּלא
נצּבע ׁשהרי ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבֹו
ּפגמֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדיקה.

נפּגם.ּופסלֹו ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּמא„. חֹוׁשׁשין, - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת

אם הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמׁשחירין צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנבּדקה

ּפסּולה. - עֹומדין ְְִֵֶָָׁשאינן
אם‰. ּכהלכתּה, נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

וריר ּתבן לֹוקחין ׁשּבלּול[נוזל]לאו? שרץ]ׁשל ּומי[מין , ְְְִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו עליהם]רגלים וׁשֹורין[שעברו יֹום; ארּבעים ְְְְְִִִִֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, ולא[בצבעה]הּתכלת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ׂשעֹורין[כהתה]ּכהת ׁשל ּבצק לֹוקחין - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

למּוריס[מחמיצים]ׁשּמעּפׁשין דגים]אֹותֹו את[מיץ ונֹותנין , ְְְְְְִִֶֶַָ
ּומֹוציאין ּבּתּנּור; הּבצק ואֹופה ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזֹו
ּׁשהיתה, מּמה ּכהת אם אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתכלת

עינּה הֹוסיף ואם צבעה]ּפסּולה; יֹותר[התחזק והׁשחרה , ְְְְֲִִֵֵָָָֻ
ּכׁשרה. - אפּיה קדם ּׁשהיתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּמה

.Âמושב]חצר או מחזקין[כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
היאּבכ והרי ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ׁשרּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

זֹו הרי - הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבחזקתּה,

ּבׁשני חתּום והיה ּבכלי, היתה ואם החליפּה. ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָּפסּולה,
סגירה]חֹותמֹות סימני ּכׁשרה;[שני - חֹותם ּבתֹו חֹותם , ְְֵָָָָ

ּפסּולה. אחד, ְְֶָָָּבחֹותם
.Êמפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא

ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית[כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ
מן - הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת

ההדיֹוט[סוחר]הּתּגר מן ּכׁשרה; סוחר], ּפסּולה.[שאינו , ְְְִֵֶַַַָָָ
.Áצבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית

ואם ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
מּׁשאר ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻאדּמה,
וכֹור ּכתכלת; נראה ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹצבעֹונין,
ציצּיֹות ּבׁשאר ׁשעֹוׂשה ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

צבּועין. ְִֵֶָׁשאינן
.Ëׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה

מצּויה אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּניח
מּפני זמן, ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלּכל

ׁשאמרנּו. ְֶֶַַַָהּצבע

   
היא‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות

ותהיה ארּבע; על יֹותר אֹו ּכנפים, ארּבע לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכסּות
לבּדֹו המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
הּכסּות ותהיה עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּׁשּוק,

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ְְִִִֶֶֶֶַׁשל
.צמר ּובגדי מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאבל

ונֹוצה ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי ׁשל[צמר]ּגפן, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מּדברי אּלא ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעּזים,
אֹו מרּבעת ׁשּתהיה והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻחכמים,
הּבגדים ׁשּכל ׁשאמרנּו. ּכׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיֹותר

ּבלבד. ּופׁשּתים צמר אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאמּורים
ׁשלׁש.‚. ּבעלת ולא "ארּבע", - "ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ"על

"אׁשר לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹאם
אני ולּמה זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתכּסה
ּבעלי אינן ּוׁשּתיהן ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמחּיב
ּכׁשהּוא ,לפיכ ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָארּבע
לארּבע אּלא עֹוׂשה אינֹו ׁשׁש, אֹו חמׁש לבעלת ציצית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
ּבלבד, הּׁשׁש אֹו החמׁש מאֹותן מּזֹו זֹו המרחקֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּכנפים

ּבּה". ּתכּסה אׁשר ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
עֹור,„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות

עּקר אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה; - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה
ּכנפי "על ׁשּנאמר: חּיבת, - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּכסּות ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻהּכסּות.
- הּׁשאּולה למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיהם";
מּכאן יֹום; ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּטּלית

חּיבת. ,ֵֶֶַָָואיל
ּוכסּות‰. צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - צמר ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות

ּוׁשאר מּמינּה. ּפׁשּתן, חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - ּפׁשּתן ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשל
מׁשי חּוטי ּכגֹון - מּמינֹו ומין מין ּכל ׁשל לבן עֹוׂשין ְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָּבגדים,

נֹוצה וחּוטי מׁשי, עזים]לכסּות רצה[צמר ואם נֹוצה. לכסּות ְְְְִִִִֵֶָָָָ
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מב           
      

עֹוׂשה; מּפׁשּתים, אֹו מּצמר מינים ׁשאר ׁשל לבן ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָלעׂשֹות
ּבמינן. ׁשּלא ּבין ּבמינן ּבין ּפֹוטרין והּפׁשּתים ׁשהּצמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּפני
ּפֹוטרין. אין ּבמינן, ׁשּלא ּפֹוטרין; ּבמינן, - מינין ְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹּוׁשאר

.Âחּוטי אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּבכסּות צמר חּוטי לעׂשֹות הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָּומה
ּבכ ּבלאּפׁשּתן לבּדֹו, לבן ׁשהּוא ּפי על אף צמר, ׁשל סּות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ציצית, לענין מּתר ׁשהּׁשעטנז מּתר, ׁשּיהא הּוא ּבדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻּתכלת?
מה ּומּפני לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין היא, צמר הּתכלת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
מּמינּה, ׁשּלּה הּלבן לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
אּתה יכֹול אם תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל
וידחה עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשניהם, את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים

ׁשניהם. את לקּים אפׁשר וכאן, תעׂשה. לא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
.Êהּלבן עֹוׂשה אּלא ּתכלת, ּבּה מּטילין אין - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכסּות

מּפני נדחית ׁשהּציצית מּפני לא ּפׁשּתן; חּוטי ׁשל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבלבד
מּדבריהם זֹו ּגזרה אּלא ּבּה[מדרבנן]הּׁשעטנז, יתּכּסה ׁשּמא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

תעׂשה לא על עֹובר ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבּלילה
ולא ּבּיֹום, הּציצית ׁשחֹובת - עׂשה מצות ׁשם ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבעת
חּיב וסּומא, ראּיה. ּבׁשעת אתֹו", "ּוראיתם ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּלילה,

אֹותֹו. רֹואין אחרים רֹואה, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְֲִִִִִֵֵֶֶַַּבציצית
.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֻמּתר

יבר ּומאימתי ;יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואף
ׁשּבּה. ללבן ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' עליה? מבר ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוכיצד
זמן וכל ּבציצית'. להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאׁשר
מבר ואינֹו ׁשּיתעּטף; קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמתעּטף
הּוא הּמצוה ׁשּסֹוף מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָעל

ּבּה. ְִֵֶַָׁשּיתעּטף
.Ëנפסקּו הּמרחץ. ּולבית הּכּסא לבית ּבציצית להּכנס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר

מצוה ׁשהיא מּפני ּבאׁשּפה, זֹורקן - ּתכלת אֹו לבן, חּוטי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹו
עד לגֹוי, מצּיצת טּלית למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻׁשאין
ׁשּמא אּלא - קדּׁשה ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיּתיר
יׂשראל, ׁשהּוא וידּמה יׂשראל, עּמֹו ויתלּוה ּבּה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתעּטף
מן הּציצית מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָויהרגּנּו.
חּיב להתעּטף, ׁשּיֹודע קטן ׁשּכל חכמים, ּומּדברי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה;
להתעּטף ׁשרצּו ועבדים ונׁשים ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבציצית,
עׂשה מצוֹות ׁשאר וכן ּברכה; ּבלא מתעּטפים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּבציצית,
ּברכה, ּבלא אֹותּה לעׂשֹות רצּו אם - מהן ּפטּורֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּנׁשים

ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ּבידן. ממחין נקבה]אין ספקי זכר ,[ספקי ְְְְְְִִֵַַָָֻ
ּבכּלן המצוות]חּיבין אּלא[בכל מברכין, אין לפיכ מּספק; ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ

ּברכה. ּבלא ְְִָָֹעֹוׂשין
.Èלעׂשֹות חּיב ׁשהּוא אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא

לּה יּטיל - לציצית הראּויה ּבכסּות יתּכּסה אם - זֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
הרי ציצית, ּבלא ּבּה נתּכּסה ואם ּבּה; יתּכּסה ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹציצית,
ׁשּלא זמן ּכל - לציצית הראּויים הּבגדים אבל עׂשה. מצות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבּטל
הּציצית; מן ּפטּורין - ּומּנחין מקּפלין אּלא אדם, ּבהן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻֻיתּכּסה

טּלית. לֹו ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאינּה
.‡Èּולהתעּטף טּלית לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאף

לפטר חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית ּבּה ׁשּיעׂשה ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּה
עטּוף להיֹות אדם יׁשּתּדל לעֹולם אּלא זֹו; מּמצוה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָעצמֹו

ּובׁשעת זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, המחּיבת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻּבכסּות
לתלמיד הּוא ּגדֹול ּוגנאי ּביֹותר; להּזהר צרי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלה,

ּבציצית. עטּוף אינֹו והּוא ׁשּיתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָחכמים,
.Èהּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

אתֹו, "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּכּלן, הּמצֹות ּכל ּבּה ותלה ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשקלּה
ה'". מצֹות ּכל את ְְְִֶֶַָּוזכרּתם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע סיון י"ב שלישי יום

 
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

   
ׁשּנאמר:‡. מזֹון, אכילת אחר לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמצות

מן חּיב ואינֹו ."אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"ואכלּת
ּוברכּת"; וׂשבעּת, "ואכלּת ׁשּנאמר: ׂשבע, אם אּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים אחריו.[מדרבנן]ּומּדברי מבר ּכּזית, אכל ׁשאפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
.,ּתחּלה מאכל ּכל על לבר אדם חּיב סֹופרים, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּומּדברי

ואחר יבר טֹוב, ריח הריח אם וכן מּמּנּו. יהנה ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
ׁשהּוא, ּכל לׁשּתֹות אֹו לאכל נתּכּון ואפּלּו מּמּנּו. יהנה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
ּברכה, ּבלא העֹולם מן הּנהנה וכל יהנה; ּכ ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר סֹופרים, מּדברי וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
ו ּׁשּיאכל מה רביעית,ּכל ׁשּיׁשּתה והּוא - ּׁשּיׁשּתה מה כל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומטעמת ּכּזית. ׁשּיאכל הטעם]והּוא בדיקת לשם -[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא ּברכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינּה

מצוה‚. ּכל על מברכין ּכ - ההניה על ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
חכמים ּתּקנּו רּבֹות ּוברכֹות אֹותּה. יעׂשה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָּומצוה,
ּתמיד, הּבֹורא את לזּכר ּכדי ּבּקׁשה, ודר והֹודיה, ׁשבח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר

מצוה. עׂשה ולא נהנה ׁשּלא ּפי על ְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹאף
ההניה,„. ּברכֹות מינין: ׁשלׁשה ּכּלן, הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻנמצאּו

והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן - הּיראה ּוברכֹות הּמצוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוברכֹות
מּמּנּו. ּוליראה ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובּקׁשה,

ראּוי‰. ואין ּתּקנּום. ּדינֹו ּובית עזרא הּברכֹות, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹונסח
וכל מּמּנה; לגרע ולא מהן, אחת על להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלׁשּנֹותן,

מּמטּבע אּלא[נוסח]המׁשּנה אינֹו ּבּברכֹות, חכמים ׁשּטבעּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּומלכּות ׁשם הזּכרת ּבּה ׁשאין ּברכה וכל אלוקינוטֹועה. ["ה' ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העולם"] סמּוכהמלך היתה ּכן אם אּלא ּברכה, אינּה -ְְְִֵֵֶָָָָָָָ
ְֲֶַָלחברּתּה.

.Âׁשּיאמר והּוא, לׁשֹון; ּבכל נאמרין ּכּלן, הּברכֹות ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָֹֻוכל
והזּכיר הֹואיל הּמטּבע, את ׁשּנה ואם חכמים. ׁשּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכענין

יצא. חל, ּבלׁשֹון אפּלּו הּברכה, וענין ּומלכּות ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאזּכרה
.Ê;אֹומר ּׁשהּוא מה לאזנֹו ׁשּיׁשמיע צרי ּכּלן, הּברכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ּבין ּבׂשפתיו, ׁשהֹוציא ּבין - יצא לאזנֹו, הׁשמיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואם
ּבלּבֹו. ְִֵֶַׁשּבר

.Áּדבר ּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻּכל
לחזר צרי הפסיק, ואם אחרים. ּבדברים עליו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשּמברכין
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ּדבר מענין ׁשהן ּבדברים הפסיק ואם ׁשנּיה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולבר
ׁשּבר ּכגֹון ּכיצד? ׁשנּיה. לבר צרי אינֹו עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמברכין
'הביאּו מלח', 'הביאּו אמר: ׁשּיאכל וקדם הּפת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכּיֹוצא לּבהמה', מאכל 'ּתנּו לאכל', לפלֹוני 'ּתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתבׁשיל',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;לבר צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבאּלּו
.Ëׁשהיה ּבין אֹותן, לבר לּטמא מּתר ּכּלן, הּברכֹות ְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻּכל

לעלֹות יכֹול ׁשהּוא טמאה ּבּיֹום[ליטהר]טמא ּבֹו מּמּנה ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּיֹום.[בטבילה] ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו טמאה ּבין ,ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבּמה ערותֹו. ׁשּיכּסה עד ערם, ּכׁשהּוא לבר למבר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואסּור
ּופניה יֹוׁשבת - אּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָּדברים

ּומברכת.[דבוקות]טּוחֹות[שלמטה] ְְֶֶַַַָּבּקרקע,
.Èמּתר חֹובתֹו, ידי ויצא ׁשּבר ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּכל

- להֹוציאן ּכדי חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא לאחרים לבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלֹו
לאחרים מבר ׁשאינֹו מצוה, ּבּה ׁשאין ההניה מּברּכת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּוץ
מצוה ּבּה ׁשּיׁש ההניה ּברּכת אבל עּמהן. נהנה ּכן אם ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
זה הרי - הּיֹום וקּדּוׁש הּפסח, ּבלילי מּצה אכילת ּכגֹון -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
אֹוכל ׁשאינֹו ּפי על אף וׁשֹותין, ואֹוכלין לאחרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָמבר

עּמהן. ְִֶֶָוׁשֹותה
.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ענה ׁשּלא ּפי על ואף יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון
- ּכמבר זה הרי ,המבר אחר 'אמן' העֹונה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמן';
חּיב המבר היה ּברכה. ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּוא,
ידי יצא לא - הּתֹורה מן חּיב ועֹונה סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּדברי
ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי יׁשמע אֹו 'אמן', ׁשּיענה עד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחֹובתֹו,

ּכמֹותֹו. הּתֹורה ְִַָמן
.Èׁשּנתועדּו יין,[התכנסו]רּבים לׁשּתֹות אֹו ּפת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ

לאכל מּתרין אּלּו הרי - 'אמן' ּכּלן וענּו מהן, אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּובר
ּבא זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא אם אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹולׁשּתֹות;
מּכּכר אֹוכלין ׁשהן ּפי על אף - מעצמֹו ּבא וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעצמֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה לעצמֹו. מבר ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
צריכין אינן ּומׁשקין, אכלים ׁשאר אבל ּבלבד; ויין ְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָּבפת

יחד]הסּבה לאכול וענּו[התכנסות מהן, אחד ּבר אם אּלא , ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף וׁשֹותין, אֹוכלין אּלּו הרי - 'אמן' ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻּכּלן

ּכאחד. להסב ְְְְִֵֶַָָנתּכּונּו
.‚Èהּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד מּתחּלתּה ּכּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן
לענֹות חּיב - ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָסֹופּה,

מין אֹו ּגֹוי, המבר היה ואם ּכּותי[אפיקורס]'אמן'; אֹו , ְְִִִֵֵַָָָָ
מטּבע[שומרוני] וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה אֹו הּמתלּמד, ּתינֹוק אֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמן'.[נוסח] אחריהן עֹונין אין - ְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברכה
.„Èחטּופה אמן לא יענה לא - 'אמן' העֹונה [בהבלעתּכל ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

אמןהאל"ף] ולא הנו"ן]קטּופה, קצרה,[בהבלעת אמן ולא , ְְְְֵֵָָָָָֹֹ
מן יֹותר קֹולֹו יגּביּה ולא ּבינֹונית; אּלא ארּכה, אמן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻולא
יענה לא ּבּה, חּיב ׁשהּוא הּברכה ׁשמע ׁשּלא מי וכל .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהמבר

העֹונים. ּבכלל ְִִֵַָָ'אמן'
.ÂËׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

לענֹות ואסּור לּׁשוא, ּכנׁשּבע הּוא והרי לּׁשוא; ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָׁשמים

ּכתקנן; הּברכֹות אֹותן מלּמדין הּתינֹוקֹות, 'אמן'. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאחריו
זה הרי למידה, ּבׁשעת לבּטלה מברכין ׁשהן ּפי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואף
'אמן', אחריהן והעֹונה 'אמן'; אחריהן עֹונין ואין ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּתר.

חֹובתֹו. ידי יצא ְֵָָָֹלא
.ÊËוהעֹונה מגּנה; זה הרי ּברכֹותיו, אחר 'אמן' העֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

- מׁשּבח זה הרי אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻאחר
ּברכה ואחר הּמזֹון, ּבברּכת ירּוׁשלים' 'ּבֹונה אחר ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָּכגֹון
ׁשהיא ּברכה ּכל ּבסֹוף וכן ערבית. ׁשמע קרּית ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאחרֹונה

עצמֹו. אחר 'אמן' ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות ְְֲֵֶַַַַָָָסֹוף
.ÊÈּברּכת אחריה והרי ירּוׁשלים, ּבבֹונה 'אמן' יענה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָולּמה

ּתּקנּוה, מׁשנה חכמי ּבימי זֹו ׁשּברכה מּפני והּמטיב'? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ'הּטֹוב
היא מזֹון, ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף אבל ּתֹוספת; היא ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּוכאּלּו
עֹולם'? 'אהבת אחר 'אמן' יענה לא ולּמה ירּוׁשלים'. ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ'ּבֹונה
ּבּה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ראׁשֹונֹות. ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹמּפני
ׁשּמברכין ּברכֹות ּכגֹון לדבר, ּתחּלה אֹותן ׁשּמברכין ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמּברכֹות
ּב'אמן' יפסיק לא - חנּכה נר והדלקת הּמגּלה, קריאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻלפני

עליו. ׁשּבר הּדבר ּובין הּברכה ְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין
.ÁÈ?ּבּה וכּיֹוצא הּפרֹות ּברּכת אחר 'אמן' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ּברכה אחר אּלא 'אמן' עֹונין ואין אחת; ּברכה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּברכֹות ּכגֹון ּברכֹות, אֹו אחרת, ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאחרֹונה

שמיטה]מל ּגדֹול[במוצאי ּכהן ּוברכֹות וכּיֹוצא[ביוהכ"פ], , ְְִֵֵֶֶַָֹ
'אמן'. עֹונה ּולפיכ ּברכֹותיו, ּכל הׁשלים ׁשּכבר להֹודיע - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבהן

.ËÈאינֹו - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין האסּור, ּדבר האֹוכל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָּכל
טבל ׁשאכל הרי ּכיצד? ּבּסֹוף. ולא ּבּתחּלה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר

ומעשרות] תרומות הופרש ּדדבריהם[שלא טבל ואפּלּו ,ְְֲִִֵֶֶֶַ
ּתרּומֹותיו,[מדרבנן] ּכל נּטלּו ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר ׁשאכל אֹו ,ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

;מבר אינֹו - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹו
,נס יין ׁשתה אֹו ּוטרפֹות, נבלֹות אכל אם לֹומר, צרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Îּדמאי אכל אם אםאבל שספק הארץ, עם [תבואת ְֲִַַָָ

מעׂשרהופרשה] אֹו לענּיים, אּלא ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
חׁשּבֹון מּמּנּו נּטל ׁשּלא ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹראׁשֹון

ּבׁשּבלים ׁשהקּדימֹו והּוא ּגדֹולה, אתּתרּומה הלוי [הקדים ְְְְְֳִִִִֶָָ
בשבליה] התבואה כשעדיין חלקו ונטל ׁשניהכהן מעׂשר אֹו ,ֲִֵֵַ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [הדרושוהקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבהן.בפדייתם] ּכּיֹוצא ּכל וכן וסֹוף; ּתחּלה מבר זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

   
ׁשנּיה‡. 'הּזן', ּברּכת ראׁשֹונה היא: ּכ הּמזֹון, ּברּכת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָסדר

'הּטֹוב רביעית ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ׁשליׁשית 'הארץ', ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּברּכת
ּתּקנּה ׁשנּיה, ּתּקנּה; רּבנּו מׁשה ראׁשֹונה, ּברכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהּמטיב'.
רביעית, ּוברכה ּבנֹו; ּוׁשלמה ּדוד ּתּקנּה ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֻיהֹוׁשע;

ּתּקנּוה. מׁשנה ְְְִִֵַָָחכמי
.ואכלּו הּבית, ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים

ׁשּתי סעּודתן לאחר ּומברכים לפניה, מברכין אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפּתן
ּברכה הּבית: ּבעל מּמלאכת יּבטלּו ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכֹות
וכֹולל 'הארץ', ּבברּכת ּפֹותח - ׁשנּיה ּכתקנּה; - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָראׁשֹונה
'הארץ' ּבברּכת וחֹותם 'הארץ', ּבברּכת ירּוׁשלים' .'ּבֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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מג            
      

ּדבר מענין ׁשהן ּבדברים הפסיק ואם ׁשנּיה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולבר
ׁשּבר ּכגֹון ּכיצד? ׁשנּיה. לבר צרי אינֹו עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמברכין
'הביאּו מלח', 'הביאּו אמר: ׁשּיאכל וקדם הּפת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכּיֹוצא לּבהמה', מאכל 'ּתנּו לאכל', לפלֹוני 'ּתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתבׁשיל',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;לבר צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבאּלּו
.Ëׁשהיה ּבין אֹותן, לבר לּטמא מּתר ּכּלן, הּברכֹות ְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻּכל

לעלֹות יכֹול ׁשהּוא טמאה ּבּיֹום[ליטהר]טמא ּבֹו מּמּנה ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּיֹום.[בטבילה] ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו טמאה ּבין ,ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבּמה ערותֹו. ׁשּיכּסה עד ערם, ּכׁשהּוא לבר למבר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואסּור
ּופניה יֹוׁשבת - אּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָּדברים

ּומברכת.[דבוקות]טּוחֹות[שלמטה] ְְֶֶַַַָּבּקרקע,
.Èמּתר חֹובתֹו, ידי ויצא ׁשּבר ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּכל

- להֹוציאן ּכדי חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא לאחרים לבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלֹו
לאחרים מבר ׁשאינֹו מצוה, ּבּה ׁשאין ההניה מּברּכת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּוץ
מצוה ּבּה ׁשּיׁש ההניה ּברּכת אבל עּמהן. נהנה ּכן אם ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
זה הרי - הּיֹום וקּדּוׁש הּפסח, ּבלילי מּצה אכילת ּכגֹון -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
אֹוכל ׁשאינֹו ּפי על אף וׁשֹותין, ואֹוכלין לאחרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָמבר

עּמהן. ְִֶֶָוׁשֹותה
.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ענה ׁשּלא ּפי על ואף יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון
- ּכמבר זה הרי ,המבר אחר 'אמן' העֹונה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמן';
חּיב המבר היה ּברכה. ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּוא,
ידי יצא לא - הּתֹורה מן חּיב ועֹונה סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּדברי
ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי יׁשמע אֹו 'אמן', ׁשּיענה עד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחֹובתֹו,

ּכמֹותֹו. הּתֹורה ְִַָמן
.Èׁשּנתועדּו יין,[התכנסו]רּבים לׁשּתֹות אֹו ּפת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ

לאכל מּתרין אּלּו הרי - 'אמן' ּכּלן וענּו מהן, אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּובר
ּבא זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא אם אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹולׁשּתֹות;
מּכּכר אֹוכלין ׁשהן ּפי על אף - מעצמֹו ּבא וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעצמֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה לעצמֹו. מבר ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
צריכין אינן ּומׁשקין, אכלים ׁשאר אבל ּבלבד; ויין ְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָּבפת

יחד]הסּבה לאכול וענּו[התכנסות מהן, אחד ּבר אם אּלא , ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף וׁשֹותין, אֹוכלין אּלּו הרי - 'אמן' ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻּכּלן

ּכאחד. להסב ְְְְִֵֶַָָנתּכּונּו
.‚Èהּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד מּתחּלתּה ּכּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן
לענֹות חּיב - ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָסֹופּה,

מין אֹו ּגֹוי, המבר היה ואם ּכּותי[אפיקורס]'אמן'; אֹו , ְְִִִֵֵַָָָָ
מטּבע[שומרוני] וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה אֹו הּמתלּמד, ּתינֹוק אֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמן'.[נוסח] אחריהן עֹונין אין - ְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברכה
.„Èחטּופה אמן לא יענה לא - 'אמן' העֹונה [בהבלעתּכל ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

אמןהאל"ף] ולא הנו"ן]קטּופה, קצרה,[בהבלעת אמן ולא , ְְְְֵֵָָָָָֹֹ
מן יֹותר קֹולֹו יגּביּה ולא ּבינֹונית; אּלא ארּכה, אמן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻולא
יענה לא ּבּה, חּיב ׁשהּוא הּברכה ׁשמע ׁשּלא מי וכל .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהמבר

העֹונים. ּבכלל ְִִֵַָָ'אמן'
.ÂËׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

לענֹות ואסּור לּׁשוא, ּכנׁשּבע הּוא והרי לּׁשוא; ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָׁשמים

ּכתקנן; הּברכֹות אֹותן מלּמדין הּתינֹוקֹות, 'אמן'. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאחריו
זה הרי למידה, ּבׁשעת לבּטלה מברכין ׁשהן ּפי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואף
'אמן', אחריהן והעֹונה 'אמן'; אחריהן עֹונין ואין ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּתר.

חֹובתֹו. ידי יצא ְֵָָָֹלא
.ÊËוהעֹונה מגּנה; זה הרי ּברכֹותיו, אחר 'אמן' העֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

- מׁשּבח זה הרי אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻאחר
ּברכה ואחר הּמזֹון, ּבברּכת ירּוׁשלים' 'ּבֹונה אחר ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָּכגֹון
ׁשהיא ּברכה ּכל ּבסֹוף וכן ערבית. ׁשמע קרּית ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאחרֹונה

עצמֹו. אחר 'אמן' ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות ְְֲֵֶַַַַָָָסֹוף
.ÊÈּברּכת אחריה והרי ירּוׁשלים, ּבבֹונה 'אמן' יענה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָולּמה

ּתּקנּוה, מׁשנה חכמי ּבימי זֹו ׁשּברכה מּפני והּמטיב'? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ'הּטֹוב
היא מזֹון, ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף אבל ּתֹוספת; היא ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּוכאּלּו
עֹולם'? 'אהבת אחר 'אמן' יענה לא ולּמה ירּוׁשלים'. ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ'ּבֹונה
ּבּה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ראׁשֹונֹות. ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹמּפני
ׁשּמברכין ּברכֹות ּכגֹון לדבר, ּתחּלה אֹותן ׁשּמברכין ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמּברכֹות
ּב'אמן' יפסיק לא - חנּכה נר והדלקת הּמגּלה, קריאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻלפני

עליו. ׁשּבר הּדבר ּובין הּברכה ְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין
.ÁÈ?ּבּה וכּיֹוצא הּפרֹות ּברּכת אחר 'אמן' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ּברכה אחר אּלא 'אמן' עֹונין ואין אחת; ּברכה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּברכֹות ּכגֹון ּברכֹות, אֹו אחרת, ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאחרֹונה

שמיטה]מל ּגדֹול[במוצאי ּכהן ּוברכֹות וכּיֹוצא[ביוהכ"פ], , ְְִֵֵֶֶַָֹ
'אמן'. עֹונה ּולפיכ ּברכֹותיו, ּכל הׁשלים ׁשּכבר להֹודיע - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבהן

.ËÈאינֹו - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין האסּור, ּדבר האֹוכל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָּכל
טבל ׁשאכל הרי ּכיצד? ּבּסֹוף. ולא ּבּתחּלה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר

ומעשרות] תרומות הופרש ּדדבריהם[שלא טבל ואפּלּו ,ְְֲִִֵֶֶֶַ
ּתרּומֹותיו,[מדרבנן] ּכל נּטלּו ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר ׁשאכל אֹו ,ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

;מבר אינֹו - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹו
,נס יין ׁשתה אֹו ּוטרפֹות, נבלֹות אכל אם לֹומר, צרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Îּדמאי אכל אם אםאבל שספק הארץ, עם [תבואת ְֲִַַָָ

מעׂשרהופרשה] אֹו לענּיים, אּלא ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
חׁשּבֹון מּמּנּו נּטל ׁשּלא ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹראׁשֹון

ּבׁשּבלים ׁשהקּדימֹו והּוא ּגדֹולה, אתּתרּומה הלוי [הקדים ְְְְְֳִִִִֶָָ
בשבליה] התבואה כשעדיין חלקו ונטל ׁשניהכהן מעׂשר אֹו ,ֲִֵֵַ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [הדרושוהקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבהן.בפדייתם] ּכּיֹוצא ּכל וכן וסֹוף; ּתחּלה מבר זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

   
ׁשנּיה‡. 'הּזן', ּברּכת ראׁשֹונה היא: ּכ הּמזֹון, ּברּכת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָסדר

'הּטֹוב רביעית ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ׁשליׁשית 'הארץ', ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּברּכת
ּתּקנּה ׁשנּיה, ּתּקנּה; רּבנּו מׁשה ראׁשֹונה, ּברכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהּמטיב'.
רביעית, ּוברכה ּבנֹו; ּוׁשלמה ּדוד ּתּקנּה ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֻיהֹוׁשע;

ּתּקנּוה. מׁשנה ְְְִִֵַָָחכמי
.ואכלּו הּבית, ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים

ׁשּתי סעּודתן לאחר ּומברכים לפניה, מברכין אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפּתן
ּברכה הּבית: ּבעל מּמלאכת יּבטלּו ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכֹות
וכֹולל 'הארץ', ּבברּכת ּפֹותח - ׁשנּיה ּכתקנּה; - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָראׁשֹונה
'הארץ' ּבברּכת וחֹותם 'הארץ', ּבברּכת ירּוׁשלים' .'ּבֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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מד           
      

ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזון]ואם תמורת אֹו[עובדים ּבלבד, ְְְִִִִַָָָ
ּברכֹות, ארּבע ּכתקנן מברכין - עּמהן מסב הּבית ּבעל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהיה

אדם. ּכל ְִָָָָּכׁשאר
ּובסֹופּה,‚. ּבתחּלתּה הֹודיה לֹומר צרי - 'הארץ' ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָּברּכת

'ארץ אמר ׁשּלא וכל הּמזֹון'; ועל הארץ 'על ּבּה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוחֹותם
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'הארץ', ּבברּכת ּורחבה' טֹובה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמּדה
לּתֹורה; ּברית ּולהקּדים ותֹורה, ּברית ּבּה להזּכיר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי
מילה ּברית היא 'הארץ', ּבברּכת ׁשאֹומרין הּזאת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהּברית
נכרתּו ּכּלּה והּתֹורה ּבריתֹות; עׂשרה ׁשלׁש עליה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנכרתּו
מּלבד הּברית ּדברי "אּלה ׁשּנאמר: ּבריתֹות, ׁשלׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". ּבברית לעבר וגֹו' נּצבים "אּתם ְְְְְְִִִִִֶַַָָהּברית",
יׂשראל„. על אלהינּו ה' 'רחם ּבּה ּפֹותח - ׁשליׁשית ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּברכה

ּבירּוׁשלים אלהינּו ה' 'נחמנּו אֹו ,'עיר ירּוׁשלים ועל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמ
ּבבנין עּמֹו 'מנחם אֹו ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ּבּה וחֹותם ;'ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעיר
ׁשּלא מי וכל 'נחמה'. זֹו ּברכה נקראת ּולפיכ - ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹירּוׁשלים'
מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא - זֹו ּבברכה ּדוד ּבית מלכּות ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹאמר
ּבחזרת אּלא ּגמּורה, נחמה ׁשאין הּברכה; ענין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיא

ּדוד. ּבית ְִֵַָמלכּות
ּבנחמה,‰. ּומסּים ּבנחמה מתחיל טֹובים, ּובימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשּבתֹות

ה' 'נחמנּו מתחיל: ּכיצד? ּבאמצע. הּיֹום קדּׁשת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֻואֹומר
עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' 'רחם אֹו ,'עיר ּבצּיֹון ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹאלהינּו
ירּוׁשלים', ּבבנין עּמֹו 'מנחם ּומסּים: ;'עיר ירּוׁשלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָועל
ואלהי 'אלהינּו ּבׁשּבת: ּבאמצע ואֹומר ירּוׁשלים'. 'ּבֹונה ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹו
הּמנֹוח יֹום ּובמצות ּבמצֹותי והחליצנּו רצה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָאבֹותינּו,
ּתהא ואל ,רצֹונ ּכמצות ּבֹו וננּוח ּבֹו ונׁשּבת הּזה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹהּׁשביעי
'יעלה אֹומר טֹובים ּובימים מנּוחתנּו'. ּביֹום ויגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָצרה
מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכן ְְְְֳִִֵֵֵֶָָָֻויבֹוא';

ויבֹוא'. 'יעלה ׁשליׁשית ּברכה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּבאמצע
.Âעל' 'הארץ' ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּופּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻּבחנּכה

חדׁש ראׁש אֹו טֹוב ויֹום ּבּתפּלה. ׁשּמֹוסיף ּכדר ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּנּסים',
ואחר ּתחּלה, והחליצנּו' 'רצה מזּכיר ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחל
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ראׁש וכן ויבֹוא'; 'יעלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכ
ו'יעלה והחליצנּו' ּו'רצה 'הארץ', ּבברּכת הּנּסים' 'על ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמזּכיר

ּבּנחמה. ְֶַָָָויבֹוא'
.Ê.מלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר צרי רביעית, ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֻּברכה

לבעל ּברכה ּבּה מֹוסיף הּבית, ּבעל אצל האֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּוכׁשּמבר
ּבעל ּתבֹוׁש ׁשּלא רצֹון 'יהי אֹומר: מברכֹו? ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּבית.

רׁש לֹו ויׁש הּבא'; לעֹולם ּתּכלם ולא הּזה, ּבעֹולם ּותהּבית ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּה. ּולהארי הּבית, ּבעל ּבברּכת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלהֹוסיף

.Áהּמל' רביעית: ּבברכה אֹומר האבל, ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוכׁשּמברכין
ּבצדק, ׁשֹופט אמת, ּדּין אמת, אל והּמטיב, הּטֹוב ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַהחי,
ועבדיו, עּמֹו ׁשאנחנּו ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָׁשּליט
על רחמים ּומבּקׁש ּולברכֹו'; לֹו להֹודֹות חּיבין אנּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹּובּכל

'הרחמן'. וגֹומר ּׁשּירצה, מה ּכפי לנחמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהאבל
.Ëּברכֹות ארּבע אחר חתנים ּברּכת מברכין חתנים, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּבבית

מברכין ואין ׁשם; ׁשאֹוכלים ּוסעּודה סעּודה ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָאּלּו,
אֹותּה? מברכין ּכּמה ועד קטּנים. ולא עבדים, לא זֹו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹּברכה

ראׁשֹון ּביֹום אֹותּה מברכין אלמנה, ׁשּנׂשא אלמֹון היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָאם
ׁשּנׂשא אלמֹון אֹו אלמנה ׁשּנׂשא ּבחּור היה ואם ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָּבלבד;

הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה מברכין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבתּולה,
.Èאחרֹונה ּברכה היא חתנים, ּבבית ׁשּמֹוסיפין זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָּברכה

ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נּׂשּואין. ׁשל ּברכֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשבע
אבל הּברכֹות; וׁשמעּו נּׂשּואין, ּבברּכת ׁשעמדּו הם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהאֹוכלין
ּבׁשעת נּׂשּואין ּברּכת ׁשמעּו ׁשּלא אחרים האֹוכלין היּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹאם
ּברכֹות, ׁשבע מזֹון ּברּכת אחר ּבׁשבילם מברכין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָנּׂשּואין,
עׂשרה, ׁשּיהיּו והּוא - נּׂשּואין ּבׁשעת ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָּכדר

הּמנין. מן ְֲִִִַַָָוחתנים
.‡Èאּתה ּברּו' ּברכֹות: ׁשבע הן מלאּלּו אלהינּו ה' ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'; ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'; יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'; יֹוצר ה', אּתה ּברּו עד; עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה; לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'; צּיֹון מׂשּמח ה', ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה', אּתה ּברּו עדן; ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'; ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
ואחוה אהבה ורּנה ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, קֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים,
אּתה ּברּו מּנגינתם; ּונערים מּמׁשּתה חתנים חּפת ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ְִֵַַַַָָָה',
.È- הּיֹום קדּׁשת טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת הזּכיר ולא ְְְְְִִַַַַָָֹֻׁשכח

אֹומר: ּבׁשּבת - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ולברית לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה ׁשּבת נתן אׁשר ּברּו'ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ּברּו' אֹומר: טֹוב ּביֹום הּׁשּבת'; מקּדׁש ה' אּתה ּברּו ְְֵֵֶַַַַָָָָֹקדׁש,
ּברּו ּולׂשמחה, לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ימים נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאׁשר
רביעית, ּבברכה ּומתחיל והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה
ּפֹוסק - רביעית ּבברכה ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָוגֹומר.

'הּזן'. ּברּכת ׁשהּוא לראׁש, ְְִֵֶַַָָֹוחֹוזר
.‚Èאם - ויבֹוא' 'יעלה אמר ולא ׁשכח חדׁשים, ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָֹּבראׁשי

נתן אׁשר ּברּו' אֹומר: - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנזּכר
לזּכרֹון', יׂשראל לעּמֹו חדׁשים ּבּה;ראׁשי חֹותם ואינֹו ְְְְֳִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם וגֹומר. רביעית, ּבברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָּומתחיל
ׁשל ּבחּלֹו וכן חֹוזר. ואינֹו אֹותּה, ּגֹומר - רביעית ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻּברכה
ּבברּכת הענין הזּכיר ולא ׁשכח ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻמֹועד.

חֹוזר. אינֹו - ֵֵַָהּמזֹון
.„Èׁשּיתאּכל קדם נזּכר אם - ּבר ולא וׁשכח ׁשאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי

ידע ולא מּמּנּו, נעלם אם וכן .ּומבר חֹוזר ׁשּבמעיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמאכל
נתאּכל ׁשּלא והּוא, ;ּומבר חֹוזר - ּבר לא אֹו ּבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹאם

ׁשּבמעיו. ְֵֶַָָהּמזֹון

   
והּכּסמין‡. והּׂשעֹורין, החּטין, - הן מינין [חיטיםחמּׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֻ

ׁשּועלמדבריות] וׁשּבלת מדברית], והּׁשּפֹון.[שעורה , ְְִִֶַָֹ
מּמין והּׁשּפֹון, ׁשּועל וׁשּבלת החּטין; מּמין ְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹֻהּכּסמין,
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נקראים ׁשּבלים, ּכׁשהן - האּלּו הּמינין וחמׁשת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשעֹורין.
אֹותן וזֹורין ׁשּדׁשין ואחר מקֹום; ּבכל [ברוח'ּתבּואה' ְְְְִִֶַַָָָָָ

אתלנקותן] ולׁשין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין 'ּדגן'; נקראין ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
מהן, מאחד הּנעׂשת והּפת 'ּפת'. נקרא אֹותֹו, ואֹופין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמחֹו

לויה ּבלא מקֹום, ּבכל 'ּפת' הּנקראת נוסף]היא שם .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ
.אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניה: לבר חּיב - ּפת ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהאֹוכל

ׁשלּוק ּדגן אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל
האדמה',[מבושל] ּפרי 'ּבֹורא לפניו מבר - ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָּכמֹות

לפניו מבר - קמח אכל רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָּולאחריו
נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'ׁשהּכל',

אֹו‚. ּבמים וערבֹו ׁשּקלהּו הּמינין, מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח
לאכילה, ראּוי ׁשּיהיה ּכדי עבה היה אם - מׁשקין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
היה ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא ּבתחּלה עליו מבר - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָּולעטֹו
'ׁשהּכל', ּבתחּלה עליו מבר - לׁשתּיה ראּוי ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹר

נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ְְֵַָּולבּסֹוף
ּבין„. ּבקדרה, ׁשּבּׁשלֹו הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקמח

לביבֹות ּכגֹון - אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו ּבין [עוגתלבּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ּובּׁשלֹוסולת] ּכתׁשֹו אֹו ׁשחּלקֹו הּדגן וכן ּבהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ּכרמל וגרׂש הריפֹות ּכגֹון - שונות]ּבקדרה בצורות [חיטים ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ּכל וכן קדרה', 'מעׂשה הּנקרא הּוא זה וכל ּבהן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא

א ּבֹו ׁשערב ּפתּתבׁשיל ּבין קמח ּבין הּמינין, מחמׁשת חד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ּבּתחּלה, -ְְְִִֵֵֵַָָָָ

אצלֹו,‰. חׁשּוב הּמין אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבּמה
ׁשערב הּמינין מחמׁשת אחד היה אם אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
וזה הּטפלה. את ּופֹוטר העּקר, על אּלא מבר אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטפלה
העּקר על מבר טפלה, ועּמֹו עּקר ׁשהּוא ּכל - ּבּברכֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכלל
העּקר, עם מערבת הּטפלה ׁשהיתה ּבין הּטפלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּופֹוטר

מערבת. היתה ׁשּלא ְְֵֶֶֶָָֹֹּבין
.Âלפת המערבת? הּטפלה היא ירק]ּכיצד ּכרּוב[מין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לדּבקֹו ּכדי הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל קמח ּבֹו וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּׁשלֹו
סמיך] מזֹונֹות',[לעשותו מיני 'ּבֹורא עליו מבר אינֹו -ְְִֵֵֵֵָָָ

ׁשּמערבין ּדבר ׁשּכל טפלה; זה וקמח העּקר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּלפת
הּתבׁשיל לצּבע ּכדי אֹו ריח, לּתן ּכדי אֹו לדּבק, ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹאֹותֹו
ּבּתערבת, טעם לּתן ּכדי ערב אם אבל לֹו; טפלה זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ונֹותנין אֹותן ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש מיני ,לפיכ עּקר. הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי
אינֹו - מתיקה מיני מהן ועֹוׂשין לדּבק, ּכדי חּטה חלב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבהן
העּקר. הּוא ׁשהּדבׁש מּפני מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר

.Êּדג לאכל ׁשּצר הרי מערבת? ׁשאינּה הּטפלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכיצד
ּולׁשֹונֹו ּגרֹונֹו הּמליח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹמליח,
לֹו; טפלה ׁשהּפת מּפני הּפת, את ּופֹוטר הּמליח על מבר -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּי ּכל ּבזה.וכן ֹוצא ְֵֵֶַָֹ
.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפתת לפירורים]הּפת ּובּׁשלּה[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ

ׁשּנּכר אֹו ּכּזית, ּבּפתיתין יׁש אם - ּבמרק לׁשּה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקדרה
ּבּתחּלה עליה מבר - צּורתּה נׁשּתּנת ולא ּפת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהן
הּפת צּורת ׁשעברה אֹו ּכּזית, ּבהן אין ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ'הּמֹוציא';

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליה מבר - ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּבּׁשּול
.Ëהּמדּברֹות ׁשֹוכני ׁשהערבּיים ּכמֹו ּבּקרקע ׁשּנאפת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעּסה

ּבּתחּלה עליה מבר ּפת, צּורת עליה ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹופין
מבר עליה, סעּודתֹו קבע ואם מזֹונֹות'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'ּבֹורא
אֹו ּבחלב, אֹו ּבׁשמן אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'הּמֹוציא'.
הּבאה 'ּפת הּנקראת והיא ואפאּה, ּתבלין מיני ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשערב

וכיו"ב]ּבכיסנין' בדבש ונילושה כיסים כיסים אף[עשויה - ְִִַָ
ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא עליה מבר ּפת, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

'הּמֹוציא'. מבר עליה, סעּודתֹו ְְִֵֶַַָָָָָקבע
.Èעליו מבר ּבּתחּלה - ּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז

ׁשּלא ּובלבד נפׁשֹות'; 'ּבֹורא ּולבּסֹוף מזֹונֹות', מיני ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ'ּבֹורא
אֹו ּדחן, ּפת אבל לבּדֹו. ארז אּלא אחר, ּדבר עם מערב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיהא
ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - קטנּיֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּפת

רּבֹות'. נפׁשֹות ְֵַָ'ּבֹורא
.‡Èלאחריו מברכין 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה עליו ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּכל

עליו ׁשּמברכין וכל ּברכֹות; ארּבע ּכסדרּה הּמזֹון ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּברּכת
אחת ּברכה לאחריו מברכין מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּתחּלה

הארז. מן חּוץ - ׁשלׁש ִֵֵֶָָֹֹמעין
.Èאבל ּולמעלה; מּכּזית ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה

אכלין, מּׁשאר ּבין הּפת מן ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹוכל
- מׁשקין מּׁשאר ּבין הּיין מן ּבין מרביעית, ּפחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹותה
אינֹו ּולבּסֹוף הּמין, לאֹותֹו הראּויה ּברכה ּבּתחּלה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָמבר

ּכלל. ְְֵָָמבר
.‚È'ה אּתה ּברּו' ׁשלׁש: ׁשּמעין אחת ּברכה היא ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹוזֹו

ארץ ועל הּכלּכלה ועל הּמחיה על העֹולם, מל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאלהינּו
ה' רחם אבֹותינּו; את והנחלּת ׁשרצית ּורחבה טֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחמּדה
מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ יׂשראל על ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאלהינּו
עליה ּונברכ ּבבנינּה וׂשּמחנּו לתֹוכּה והעלנּו ,ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבֹוד
הּמחיה'. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ּובטהרה; ְְְְֳִִֶַַַַָָָָָָָָֻּבקדּׁשה
מעין ּבכללּה זֹו ּבברכה אֹומר טֹובים, וימים ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּובׁשּבתֹות

הּמזֹון. ּבברּכת ׁשּמזּכיר ּכדר הּיֹום, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָֻקדּׁשת

ה'תש"ע סיון י"ג רביעי יום

   
ׁשלׁש,‡. מעין אחת ּברכה אֹו הּמזֹון ּברּכת המבר ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכל

יׁשב - מהּל ּכׁשהּוא אכל ׁשאכל. ּבּמקֹום אֹותּה לבר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי
ּבמקֹומֹו, יׁשב - עֹומד ּכׁשהּוא אכל ;ויבר ׁשּפסק, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום
ּבמעיו הּמזֹון ׁשּיתאּכל קדם ונזּכר הּמזֹון, ּברּכת ׁשכח .ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹויבר
למקֹומֹו חֹוזר מזיד, היה ואם ׁשּנזּכר; ּבּמקֹום מבר -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ׁשּנזּכר, ּבּמקֹום ּבר ואם ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומבר
חֹובתֹו; ידי יצא - מהּל ּכׁשהּוא אֹו עֹומד, ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָּבר
ׁשלׁש, ׁשּמעין ּברכה ולא הּמזֹון, ּברּכת יבר לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹּולכּתחּלה,

ׁשאכל. ּובּמקֹום יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ְֵֶֶֶַַָָָאּלא
.אינֹו - ּבר לא אֹו 'הּמֹוציא' ּבר אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי

'הּמֹוציא' לבר ׁשכח הּתֹורה. מן ׁשאינּה מּפני ,ּומבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָחֹוזר
לאחר ואם ;ּומבר חֹוזר סעּודתֹו, ּגמר ׁשּלא עד נזּכר אם -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

.ּומבר חֹוזר אינֹו ְֵֵֵֶַָָׁשּגמר,
אֹו‚. אחר, לבית והל סעּודתֹו ּופסק זה, ּבבית אֹוכל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ּביתֹו לפתח לֹו ויצא עּמֹו, לדּבר חברֹו לֹו וקרא אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהיה
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מה            
      

נקראים ׁשּבלים, ּכׁשהן - האּלּו הּמינין וחמׁשת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשעֹורין.
אֹותן וזֹורין ׁשּדׁשין ואחר מקֹום; ּבכל [ברוח'ּתבּואה' ְְְְִִֶַַָָָָָ

אתלנקותן] ולׁשין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין 'ּדגן'; נקראין ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
מהן, מאחד הּנעׂשת והּפת 'ּפת'. נקרא אֹותֹו, ואֹופין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמחֹו

לויה ּבלא מקֹום, ּבכל 'ּפת' הּנקראת נוסף]היא שם .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ
.אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניה: לבר חּיב - ּפת ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהאֹוכל

ׁשלּוק ּדגן אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל
האדמה',[מבושל] ּפרי 'ּבֹורא לפניו מבר - ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָּכמֹות

לפניו מבר - קמח אכל רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָּולאחריו
נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'ׁשהּכל',

אֹו‚. ּבמים וערבֹו ׁשּקלהּו הּמינין, מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח
לאכילה, ראּוי ׁשּיהיה ּכדי עבה היה אם - מׁשקין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
היה ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא ּבתחּלה עליו מבר - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָּולעטֹו
'ׁשהּכל', ּבתחּלה עליו מבר - לׁשתּיה ראּוי ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹר

נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ְְֵַָּולבּסֹוף
ּבין„. ּבקדרה, ׁשּבּׁשלֹו הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקמח

לביבֹות ּכגֹון - אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו ּבין [עוגתלבּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ּובּׁשלֹוסולת] ּכתׁשֹו אֹו ׁשחּלקֹו הּדגן וכן ּבהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ּכרמל וגרׂש הריפֹות ּכגֹון - שונות]ּבקדרה בצורות [חיטים ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ּכל וכן קדרה', 'מעׂשה הּנקרא הּוא זה וכל ּבהן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא

א ּבֹו ׁשערב ּפתּתבׁשיל ּבין קמח ּבין הּמינין, מחמׁשת חד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ּבּתחּלה, -ְְְִִֵֵֵַָָָָ

אצלֹו,‰. חׁשּוב הּמין אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבּמה
ׁשערב הּמינין מחמׁשת אחד היה אם אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
וזה הּטפלה. את ּופֹוטר העּקר, על אּלא מבר אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטפלה
העּקר על מבר טפלה, ועּמֹו עּקר ׁשהּוא ּכל - ּבּברכֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכלל
העּקר, עם מערבת הּטפלה ׁשהיתה ּבין הּטפלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּופֹוטר

מערבת. היתה ׁשּלא ְְֵֶֶֶָָֹֹּבין
.Âלפת המערבת? הּטפלה היא ירק]ּכיצד ּכרּוב[מין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לדּבקֹו ּכדי הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל קמח ּבֹו וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּׁשלֹו
סמיך] מזֹונֹות',[לעשותו מיני 'ּבֹורא עליו מבר אינֹו -ְְִֵֵֵֵָָָ

ׁשּמערבין ּדבר ׁשּכל טפלה; זה וקמח העּקר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּלפת
הּתבׁשיל לצּבע ּכדי אֹו ריח, לּתן ּכדי אֹו לדּבק, ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹאֹותֹו
ּבּתערבת, טעם לּתן ּכדי ערב אם אבל לֹו; טפלה זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ונֹותנין אֹותן ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש מיני ,לפיכ עּקר. הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי
אינֹו - מתיקה מיני מהן ועֹוׂשין לדּבק, ּכדי חּטה חלב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבהן
העּקר. הּוא ׁשהּדבׁש מּפני מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר

.Êּדג לאכל ׁשּצר הרי מערבת? ׁשאינּה הּטפלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכיצד
ּולׁשֹונֹו ּגרֹונֹו הּמליח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹמליח,
לֹו; טפלה ׁשהּפת מּפני הּפת, את ּופֹוטר הּמליח על מבר -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּי ּכל ּבזה.וכן ֹוצא ְֵֵֶַָֹ
.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפתת לפירורים]הּפת ּובּׁשלּה[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ

ׁשּנּכר אֹו ּכּזית, ּבּפתיתין יׁש אם - ּבמרק לׁשּה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקדרה
ּבּתחּלה עליה מבר - צּורתּה נׁשּתּנת ולא ּפת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהן
הּפת צּורת ׁשעברה אֹו ּכּזית, ּבהן אין ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ'הּמֹוציא';

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליה מבר - ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּבּׁשּול
.Ëהּמדּברֹות ׁשֹוכני ׁשהערבּיים ּכמֹו ּבּקרקע ׁשּנאפת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעּסה

ּבּתחּלה עליה מבר ּפת, צּורת עליה ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹופין
מבר עליה, סעּודתֹו קבע ואם מזֹונֹות'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'ּבֹורא
אֹו ּבחלב, אֹו ּבׁשמן אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'הּמֹוציא'.
הּבאה 'ּפת הּנקראת והיא ואפאּה, ּתבלין מיני ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשערב

וכיו"ב]ּבכיסנין' בדבש ונילושה כיסים כיסים אף[עשויה - ְִִַָ
ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא עליה מבר ּפת, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

'הּמֹוציא'. מבר עליה, סעּודתֹו ְְִֵֶַַָָָָָקבע
.Èעליו מבר ּבּתחּלה - ּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז

ׁשּלא ּובלבד נפׁשֹות'; 'ּבֹורא ּולבּסֹוף מזֹונֹות', מיני ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ'ּבֹורא
אֹו ּדחן, ּפת אבל לבּדֹו. ארז אּלא אחר, ּדבר עם מערב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיהא
ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - קטנּיֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּפת

רּבֹות'. נפׁשֹות ְֵַָ'ּבֹורא
.‡Èלאחריו מברכין 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה עליו ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּכל

עליו ׁשּמברכין וכל ּברכֹות; ארּבע ּכסדרּה הּמזֹון ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּברּכת
אחת ּברכה לאחריו מברכין מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּתחּלה

הארז. מן חּוץ - ׁשלׁש ִֵֵֶָָֹֹמעין
.Èאבל ּולמעלה; מּכּזית ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה

אכלין, מּׁשאר ּבין הּפת מן ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹוכל
- מׁשקין מּׁשאר ּבין הּיין מן ּבין מרביעית, ּפחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹותה
אינֹו ּולבּסֹוף הּמין, לאֹותֹו הראּויה ּברכה ּבּתחּלה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָמבר

ּכלל. ְְֵָָמבר
.‚È'ה אּתה ּברּו' ׁשלׁש: ׁשּמעין אחת ּברכה היא ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹוזֹו

ארץ ועל הּכלּכלה ועל הּמחיה על העֹולם, מל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאלהינּו
ה' רחם אבֹותינּו; את והנחלּת ׁשרצית ּורחבה טֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחמּדה
מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ יׂשראל על ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאלהינּו
עליה ּונברכ ּבבנינּה וׂשּמחנּו לתֹוכּה והעלנּו ,ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבֹוד
הּמחיה'. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ּובטהרה; ְְְְֳִִֶַַַַָָָָָָָָֻּבקדּׁשה
מעין ּבכללּה זֹו ּבברכה אֹומר טֹובים, וימים ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּובׁשּבתֹות

הּמזֹון. ּבברּכת ׁשּמזּכיר ּכדר הּיֹום, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָֻקדּׁשת

ה'תש"ע סיון י"ג רביעי יום

   
ׁשלׁש,‡. מעין אחת ּברכה אֹו הּמזֹון ּברּכת המבר ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכל

יׁשב - מהּל ּכׁשהּוא אכל ׁשאכל. ּבּמקֹום אֹותּה לבר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי
ּבמקֹומֹו, יׁשב - עֹומד ּכׁשהּוא אכל ;ויבר ׁשּפסק, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום
ּבמעיו הּמזֹון ׁשּיתאּכל קדם ונזּכר הּמזֹון, ּברּכת ׁשכח .ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹויבר
למקֹומֹו חֹוזר מזיד, היה ואם ׁשּנזּכר; ּבּמקֹום מבר -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ׁשּנזּכר, ּבּמקֹום ּבר ואם ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומבר
חֹובתֹו; ידי יצא - מהּל ּכׁשהּוא אֹו עֹומד, ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָּבר
ׁשלׁש, ׁשּמעין ּברכה ולא הּמזֹון, ּברּכת יבר לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹּולכּתחּלה,

ׁשאכל. ּובּמקֹום יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ְֵֶֶֶַַָָָאּלא
.אינֹו - ּבר לא אֹו 'הּמֹוציא' ּבר אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי

'הּמֹוציא' לבר ׁשכח הּתֹורה. מן ׁשאינּה מּפני ,ּומבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָחֹוזר
לאחר ואם ;ּומבר חֹוזר סעּודתֹו, ּגמר ׁשּלא עד נזּכר אם -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

.ּומבר חֹוזר אינֹו ְֵֵֵֶַָָׁשּגמר,
אֹו‚. אחר, לבית והל סעּודתֹו ּופסק זה, ּבבית אֹוכל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ּביתֹו לפתח לֹו ויצא עּמֹו, לדּבר חברֹו לֹו וקרא אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהיה
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מו           
      

מה על למפרע לבר צרי מקֹומֹו, וׁשּנה הֹואיל - ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָוחזר
ּגֹומר ּכ ואחר 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה ּומבר וחֹוזר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּׁשאכל,

ְָסעּודתֹו.
אֹו„. חתן לקראת ויצאּו לאכל, יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברים

למקֹומן חֹוזרין - חֹולה אֹו זקן ׁשם הּניחּו אם - ּכּלה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלקראת
הּניחּו לא ואם ׁשנּיה. לבר צריכין ואינן סעּודתן, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹוגֹומרין
ּוכׁשהן למפרע; ּברכה צריכין יֹוצאין, ּכׁשהן - אדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשם

לכּתחּלה. ּברכה צריכין ְְְְְִִִִַָָָחֹוזרין,
ׁשּכל‰. ּפרֹות; לאכילת אֹו לׁשתּיה, מסּבין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻוכן

למפרע מבר ּולפיכ אכילתֹו, ּפסק הרי מקֹומֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּנה
ּׁשהּוא מה על לכּתחּלה ׁשנּיה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינֹו אחד, ּבבית לפּנה מּפּנה מקֹומֹו והמׁשּנה לאכל. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצרי

ׁשל ּבמזרחּה אכל .ּולבר לחזר לאכל[עץ]צרי ּובא ּתאנה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
.ּולבר לחזר צרי ְְֲֲִֵַַָָָָֹּבמערבּה,

.Âּפט הּפת, על הּפרּפרתּבר את ותוספת]ר [מריחה ְֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּבהן; וכּיֹוצא ּופרֹות, הּתבׁשיל מּמיני הּפת, ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאֹוכלין
על ּבר הּפת. את ּפטר לא הּפרּפרת, על ּבר אם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאבל

קדרה בקדירה]מעׂשה שנתבשלו דגן את[מיני ּפטר , ְֲֵֵֶַַָָ
דגן]הּתבׁשיל ממיני את[שלא ּפטר לא הּתבׁשיל, על ּבר ; ְְִִֵֶַַַַַַַָֹ

קדרה. ְֲֵֵַָמעׂשה
.Êלאכל נמל ּכ ואחר מּלׁשּתֹות, אֹו מּלאכל ּבלּבֹו ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּגמר

;ּומבר חֹוזר מקֹומֹו, ׁשּנה ׁשּלא ּפי על אף - לׁשּתֹות ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאֹו
- לאכל אֹו לׁשּתֹות לחזר ּדעּתֹו אּלא ּבלּבֹו, ּגמר לא ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹואם

ׁשנית. לבר צרי אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ּפסק ְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻאפּלּו
.Áּבֹואּו' אֹו הּמזֹון', ּברּכת ּונבר 'ּבֹואּו ואמרּו: ׁשֹותין, ְְְְִִֵַַָָָָהיּו

אֹו ׁשּיברכּו עד לׁשּתֹות, להם נאסר - הּיֹום' קּדּוׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָּונקּדׁש
יקּדׁשּו, אֹו ׁשּיברכּו קדם ולׁשּתֹות לחזר רצּו ואם ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹיקּדׁשּו;
ּפרי 'ּבֹורא ּולבר לחזר צריכים - רּׁשאים ׁשאינם ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאף
אינן ונבּדיל', 'ּבֹואּו אמרּו: אם אבל יׁשּתּו. ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּגפן',

.ּולבר לחזר ְְֲִִֵַָֹצריכין
.Ëׁשהיּו ּכגֹון אחר, יין מין להן ּובא יין, לׁשּתֹות מסּבין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהיּו

אדם אינןׁשֹותין - חדׁש והביאּו יׁשן אֹו ׁשחר, והביאּו ְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ
ּברּו' מברכין: אבל ׁשנּיה; ּפעם הּיין ּברּכת לבר ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָצריכין

והּמטיב'. הּטֹוב העֹולם, מל אלהינּו ה' ְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
.Èמּכל מׁשקה על ולא האכלין, מּכל אכל על מברכין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאין

הביאּו ּכ ואחר ּבר ואם לפניו; ׁשּיבֹוא עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמׁשקין,
מּידֹו ונפל עליו, ּובר אכל נטל .ּולבר לחזר צרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפניו,
אף עליו, ּומבר וחֹוזר אחר נֹוטל - נהר ׁשטפֹו אֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָונׂשרף
ּכבֹוד ׁשם ּברּו' לֹומר וצרי הּמין; מאֹותֹו ׁשהּוא ּפי ְְִִִֵֵֶַַַָָעל
להֹוציא ׁשּלא ּכדי ראׁשֹונה, ּברכה על ועד' לעֹולם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹמלכּותֹו

אּמת על אדם עֹומד לבּטלה. ׁשמים הּמים,[תעלת]ׁשם ְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
ּבׁשעת לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים ּפי על אף וׁשֹותה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּומבר
מּתחּלה. נתּכּון ׁשּלכ מּפני - ׁשּׁשתה הּמים אינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּברכה,

.‡Èהּסעּודה מחמת והן הּסעּודה, ּבתֹו הּבאים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּדברים
ודגים] בשר ולא[כגון לפניהן לא ּברכה צריכין אינן -ְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹ

הּמזֹון ּוברּכת ׁשּבּתחּלה, 'הּמֹוציא' ּברּכת אּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחריהן;
ׁשאינן ּודברים לּסעּודה. טפלה ׁשהּכל הּכל, ּפֹוטרין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּסֹוף,

הּסעּודה פירות]מחמת טעּונין[כגון - הּסעּודה ּבתֹו ׁשּבאּו , ְְְְֲִֵֶַַַָָָ
הּבאים ּודברים לאחריהן. ּברכה טעּונין ואין לפניהן, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּברכה
מחמת ׁשּלא ּבין הּסעּודה מחמת ּבין הּסעּודה, ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹלאחר

ּולאחריהן. לפניהן ּברכה טעּונין - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּסעּודה
.Èּובעת הּדם, הּקזת ּובסעּודת טֹובים, וימים ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבׁשּבתֹות

על סעּודתֹו קֹובע ׁשאדם ּבהן, וכּיֹוצא הּמרחץ, מן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
הּיין את ּפטר הּמזֹון, ׁשּלפני הּיין על ּבר אם - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָהּיין
ּבׁשאר אבל הּמזֹון; ּברּכת ׁשּיבר קדם הּמזֹון לאחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּׁשֹותה
הּמזֹון. ׁשּלאחר הּיין על ּבּתחּלה ּולבר לחזר צרי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּימים,
ׁשאין לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל הּמזֹון, ּבתֹו יין להן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבא
ּפֹוטר ואינֹו 'אמן'; אחד אחר הּכל ׁשּיענּו ּפנּוי, הּבליעה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבית

הּמזֹון. ׁשּלאחר הּיין ְִֶֶַַַַַָאת

   
אם‡. ּבּדבר יׁש וספק הּמזֹון; ּבברּכת חּיבין ועבדים, ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָנׁשים

חּיבין אינן אֹו זמן, לּה קבּוע ׁשאין לפי הּתֹורה, מן חּיבין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהן
חֹובתן. ידי הּגדֹולים את מֹוציאין אין ,לפיכ הּתֹורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
ּכדי סֹופרים, מּדברי הּמזֹון ּבברּכת חּיבין הּקטּנים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאבל

ּבמצוֹות. ְְְְִַָלחּנכן
.קדם הּזּמּון ּברּכת לבר חּיבין ּכאחד, ּפת ׁשאכלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה

האֹוכלין היּו אם הּזּמּון? ּברּכת היא זֹו ואי הּמזֹון. ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּברּכת
נבר' ואֹומר: מהן, האחד מבר עׂשרה, עד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' עֹונין: והּכל מּׁשּלֹו'; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאכלנּו
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' :ּומבר חֹוזר והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָחיינּו',

ִָחיינּו'.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ואֹומר: מתחיל ּכ ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר

'אמן' עֹונין והן הּברכֹות; ארּבע ׁשּגֹומר עד הּזן', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
ּוברכה. ּברכה ּכל ְְַַָָָָָאחר

ּכיצד?„. ּבּׁשם. מזּמנין ּולמעלה, מעׂשרה האֹוכלין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהיּו
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר' אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר
חֹוזר והּוא חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו'ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו' ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹואֹומר:

הּמזֹון. ּברּכת ְְִִַַַָּומתחיל
ּבצרכי‰. להתעּסק מּׁשּיתחילּו - חתנים ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסֹועד

- הּנּׂשּואין אחר יֹום ׁשלׁשים ועד ולהכינּה, נּׂשּואין ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹסעּודת
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה נבר' :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו'ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא
לאלהינּו נבר' :מבר - עׂשרה היּו ואם חיינּו'. ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָֹּובטּובֹו

והם מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו 'ּברּוׁשהּׂשמחה עֹונין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה אלהינּו ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹוהּוא
אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה וכן חיינּו'. ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאכלנּו
מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים עד הּנּׂשּואין מחמת הּנּׂשּואין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחר

ּבמעֹונֹו'. ְְִִֶַָ'ׁשהּׂשמחה
.Âהּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון, ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל

ּכהנים וכן ּבעזרה. קדׁשים קדׁשי ׁשאכלּו ּכהנים אפּלּו -ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
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ויׂשראל ּתרּומה הּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים
ּבזּמּון חּיבין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ּבזּמּון. חּיבין - ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֻחּלין

הּמזֹון. ּבברּכת ְְְִִַַָָּכחּיּובן
.Êעליהן מזּמנין אין - ּוקטּנים ועבדים מצרפיםנׁשים [אין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

נׁשיםלזימון] ׁשל חבּורה ּתהא ולא לעצמן. מזּמנין אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אֹו לעצמן, נׁשים אּלא - הּפריצּות מּפני ּוקטּנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדים
ּבּׁשם. יזּמנּו ׁשּלא ּובלבד לעצמן; קטּנים אֹו לעצמן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעבדים

וזכרות]אנּדרֹוגינֹוס נקבות סימני בו ואינֹו[שיש למינֹו, מזּמן ְְְְְִִֵֵַַ
והּטמטּום ספק. ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמזּמן

זכרות] ולא נקבות סימני לא בו קטן[שאין ּכלל. מזּמן ְְֵֵַָָָאינֹו
ׁשהּוא[מבין]הּיֹודע ּפי על ואף עליו, מזּמנין - מברכין למי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבין ׁשלׁשה למנין ּבין ּומצטרף ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכבן
עליו. מזּמנין אין והּנכרי, עליו. לזּמן עׂשרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמנין

.Áׁשבעה ומעלה. ּפת מּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאין
ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, מאכליםׁשאכלּו [מיץ ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיהאמבושלים] והּוא, ּבּׁשם; לזּמן מצטרפין - ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ירק וארּבעה ּפת, ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל הּפת. מאֹוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהמבר
ּבּמה הּנּכר. רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהּוא עד מצטרפין, אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכל ׁשּיאכל צרי - ּבׁשלׁשה אבל ּבעׂשרה; אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּדברים

מזּמנין. ּכ ואחר ּפת, ּכּזית מהן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאחד
.Ëאם - ואכל ׁשליׁשי ּובא מּלאכל, וגמרּו ׁשאכלּו ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשנים

מצטרף אכלין, מּׁשאר אפּלּו ׁשהּוא ּכל עּמֹו לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכֹולין
על אף לכּלן, ׁשּמבר הּוא - ׁשּבּמסּבין ּגדֹול וחכם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻעּמהן.

ּבאחרֹונה. אּלא ּבא ׁשּלא ֲִֶֶַָָָָֹּפי
.Èלחלק רּׁשאין אינן ּכאחד, ׁשאכלּו אחדׁשלׁשה כל [לברך ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יׁשבנפרד] ׁשּׁשה, חמּׁשה. וכן ארּבעה, וכן להן[מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבוצות]לחלק לחלק,[לשתי רּׁשאין אינן עׂשרה עׂשרה; עד , ֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ

הּזּמּון ּברּכת ותהיה ׁשּיחלקּו זמן ׁשּכל עׂשרים; ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד
לחלק. להם יׁש הּכל, ּכזּמּון וחלק חלק ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלכל

.‡Èׁשלׁשה ׁשל חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
לחלק רּׁשאין אינן יחד]ׁשלׁשה, אכלו שלא אף ;[ומזמנים ְִֵֵֵַָָָָֹ

רּׁשאין ׁשּלֹו, ּבחבּורה מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו ׁשּכבר ּבזּמּון, חּיבין ואינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מּׁשּלֹו, אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף - לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁשבּו

לחלק. רּׁשאין ִֵֵֵַָָָאינן
.Èׁשּמקצתן ּבזמן - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אּלּו לאו, ואם אחד; לזּמּון מצטרפין אּלּו, את אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָרֹואין
אחד ׁשּמׁש יׁש ואם לעצמן. מזּמנין ואּלּו לעצמן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמזּמנין
- זֹו לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם,
רֹואין אּלּו מקצת ׁשאין ּפי על אף אחד, לזּמּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצטרפין
ּבבאּור המבר ּדברי ּכל ׁשּתיהן ׁשּיׁשמעּו והּוא, אּלּו; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמקצת

.[בבהירות]
.‚Èּכדי לֹו, קֹוראין - לּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה

ּבּׁשּוק, והּוא עליו ּומזּמנין אֹומרין, ּׁשהן מה לׁשמע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיכּון
הּמזֹון ּברּכת יבר למקֹומֹו, ולכׁשּיחזר חֹובתֹו; ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹויצא
מזּמנין אין - מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, עׂשרה אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלעצמֹו.

עּמהן. ּבמקֹומֹו ויׁשב ׁשּיחזר עד ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹעליו,

.„È- לעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה
יצא לא והּוא זּמּון; חֹובת ידי הּׁשנים ויצאּו עליו, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמזּמנין

למפרע זּמּון ׁשאין זה, ברהמ"ז]ּבזּמּון .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַ
.ÂËהיה ואם לעצמֹו; מבר ואחד אחד ּכל ׁשאכלּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים

רם, ּבקֹול מבר ׁשּיֹודע זה יֹודע, אינֹו ואחד יֹודע ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
חֹובתֹו. ידי ויֹוצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּׁשני
לבעלּה, מברכת ואּׁשה לרּבֹו, מבר ועבד לאביו, מבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובן
למי מארה 'ּתבֹוא חכמים: אמרּו אבל חֹובתן; ידי ְְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָָויֹוצאין

לֹו'. מברכין ּובניו ְְְִִֶָָָׁשאׁשּתֹו
.ÊËׁשאכלּו ּבזמן חֹובתן? ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּולפיכ סֹופרים, מּדברי לבר חּיבין ׁשהן ׂשבעּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
אם אבל חֹובתן. מידי אּׁשה אֹו עבד אֹו קטן אֹותן ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמֹוציאין
אּׁשה אין - הּתֹורה מן הּמזֹון ּבברּכת ׁשּנתחּיב וׂשבע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
החּיב ׁשּכל חֹובתֹו; מידי אֹותֹו מֹוציאין עבד אֹו קטן ִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא חֹובתֹו, מידי אֹותֹו מֹוציאין אין - הּתֹורה מן ְִִִִֵֵֶַָָָָָּבדבר

ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן הּדבר ּבאֹותֹו ְְִַַַַָָָָהחּיב
.ÊÈ- הּזּמּון ּברּכת מברכין ּומצאן אחרים, אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּנכנס

;'ּומבר ּברּו' עֹונה הּוא ,'נבר' אֹומר המבר מצא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹאם
עֹונה הּוא ׁשאכלנּו', ּברּו' עֹונין האֹוכלים מצא ְְְִִִֶֶַָָָָָואם

'אמן'. ֲֵֵֶַָאחריהן

   
נטילת‡. צרי - 'הּמֹוציא' עליה ׁשּמברכין הּפת האֹוכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּפי על ואף חּלין; ּפת ׁשהיא ּפי על ואף וסֹוף, ּתחּלה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֻידים
יאכל, לא - טמאה להן יֹודע ואינֹו מלכלכֹות, ידיו ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻׁשאין
צרי - ּבמׁשקין ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל וכן ידיו. ׁשּתי ׁשּיּטל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעד

ּתחּלה. ידים ְְִִִַַָָנטילת
.ּבין ׁשמע, לקרּית ּבין לאכילה, ּבין - ידיו הּנֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל

על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּבּתחּלה מבר - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלתפּלה
ּבּתֹורה ׁשּנצטּוינּו היא, חכמים מצות ׁשּזֹו ידים'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
ּומים ."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי "על ׁשּנאמר: מהן, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשמע
הּסּכנה; מּפני אּלא ׁשאינן עליהן, מברכין אין - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחרֹונים

ּביֹותר. ּבהן להּזהר אדם חּיב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָּולפיכ
.‚- רׁשּות לתבׁשיל, ּתבׁשיל ּבין ידים נֹוטל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ידים, נטילת צריכין אינן - חּלין ׁשל ּופרֹות נֹוטל. אינֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻרצה
זה הרי לפרֹות, ידיו הּנֹוטל וכל ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלא

הרּוח ּכל[גאוותנים]מּגּסי שהמלח[מדד]. (כל הּמלח, את ִֵֶֶַַַַָָ
סדֹומית מלח ּבֹו יׁש ׁשּמא - ּבאחרֹונה ידים נטילת צרי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָבו)
עיניו על ידיו ויעביר סדֹומית, מלח ּכטבע ׁשּטבעֹו מלח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
מּפני סעּודה, ּכל ּבסֹוף ידים לּטל חּיבין זה מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹויּסמא;
ׁשהן מּפני ּבּתחּלה, ידים מּנטילת ּפטּורין ּובּמחנה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמלח.

הּסּכנה. מּפני ּבאחרֹונה, וחּיבין ּבּמלחמה; ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָטרּודין
הּפרק„. עד ידים? נטילת היא היכן הידעד כף [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ

וכלוהזרוע] הּידים. ׁשּתי לכל רביעית הּמים? ׁשעּור וכּמה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
וכל ידים; ּבנטילת חֹוצץ ּבטבילה, מים]ׁשחֹוצץ העֹולה[סוג ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּמקוה[המשלים] סאה]למידת רביעית.[מ' לׁשעּור עֹולה , ְְְְִִִִִֶֶַַ
מקוה,‰. ּבמי ידיו הטּביל אם - ידים נטילת הּצרי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
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מז            
      

ויׂשראל ּתרּומה הּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים
ּבזּמּון חּיבין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ּבזּמּון. חּיבין - ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֻחּלין

הּמזֹון. ּבברּכת ְְְִִַַָָּכחּיּובן
.Êעליהן מזּמנין אין - ּוקטּנים ועבדים מצרפיםנׁשים [אין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

נׁשיםלזימון] ׁשל חבּורה ּתהא ולא לעצמן. מזּמנין אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אֹו לעצמן, נׁשים אּלא - הּפריצּות מּפני ּוקטּנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדים
ּבּׁשם. יזּמנּו ׁשּלא ּובלבד לעצמן; קטּנים אֹו לעצמן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעבדים

וזכרות]אנּדרֹוגינֹוס נקבות סימני בו ואינֹו[שיש למינֹו, מזּמן ְְְְְִִֵֵַַ
והּטמטּום ספק. ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמזּמן

זכרות] ולא נקבות סימני לא בו קטן[שאין ּכלל. מזּמן ְְֵֵַָָָאינֹו
ׁשהּוא[מבין]הּיֹודע ּפי על ואף עליו, מזּמנין - מברכין למי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבין ׁשלׁשה למנין ּבין ּומצטרף ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכבן
עליו. מזּמנין אין והּנכרי, עליו. לזּמן עׂשרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמנין

.Áׁשבעה ומעלה. ּפת מּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאין
ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, מאכליםׁשאכלּו [מיץ ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיהאמבושלים] והּוא, ּבּׁשם; לזּמן מצטרפין - ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ירק וארּבעה ּפת, ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל הּפת. מאֹוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהמבר
ּבּמה הּנּכר. רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהּוא עד מצטרפין, אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכל ׁשּיאכל צרי - ּבׁשלׁשה אבל ּבעׂשרה; אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּדברים

מזּמנין. ּכ ואחר ּפת, ּכּזית מהן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאחד
.Ëאם - ואכל ׁשליׁשי ּובא מּלאכל, וגמרּו ׁשאכלּו ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשנים

מצטרף אכלין, מּׁשאר אפּלּו ׁשהּוא ּכל עּמֹו לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכֹולין
על אף לכּלן, ׁשּמבר הּוא - ׁשּבּמסּבין ּגדֹול וחכם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻעּמהן.

ּבאחרֹונה. אּלא ּבא ׁשּלא ֲִֶֶַָָָָֹּפי
.Èלחלק רּׁשאין אינן ּכאחד, ׁשאכלּו אחדׁשלׁשה כל [לברך ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יׁשבנפרד] ׁשּׁשה, חמּׁשה. וכן ארּבעה, וכן להן[מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבוצות]לחלק לחלק,[לשתי רּׁשאין אינן עׂשרה עׂשרה; עד , ֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ

הּזּמּון ּברּכת ותהיה ׁשּיחלקּו זמן ׁשּכל עׂשרים; ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד
לחלק. להם יׁש הּכל, ּכזּמּון וחלק חלק ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלכל

.‡Èׁשלׁשה ׁשל חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
לחלק רּׁשאין אינן יחד]ׁשלׁשה, אכלו שלא אף ;[ומזמנים ְִֵֵֵַָָָָֹ

רּׁשאין ׁשּלֹו, ּבחבּורה מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו ׁשּכבר ּבזּמּון, חּיבין ואינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מּׁשּלֹו, אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף - לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁשבּו

לחלק. רּׁשאין ִֵֵֵַָָָאינן
.Èׁשּמקצתן ּבזמן - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אּלּו לאו, ואם אחד; לזּמּון מצטרפין אּלּו, את אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָרֹואין
אחד ׁשּמׁש יׁש ואם לעצמן. מזּמנין ואּלּו לעצמן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמזּמנין
- זֹו לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם,
רֹואין אּלּו מקצת ׁשאין ּפי על אף אחד, לזּמּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצטרפין
ּבבאּור המבר ּדברי ּכל ׁשּתיהן ׁשּיׁשמעּו והּוא, אּלּו; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמקצת

.[בבהירות]
.‚Èּכדי לֹו, קֹוראין - לּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה

ּבּׁשּוק, והּוא עליו ּומזּמנין אֹומרין, ּׁשהן מה לׁשמע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיכּון
הּמזֹון ּברּכת יבר למקֹומֹו, ולכׁשּיחזר חֹובתֹו; ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹויצא
מזּמנין אין - מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, עׂשרה אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלעצמֹו.

עּמהן. ּבמקֹומֹו ויׁשב ׁשּיחזר עד ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹעליו,

.„È- לעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה
יצא לא והּוא זּמּון; חֹובת ידי הּׁשנים ויצאּו עליו, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמזּמנין

למפרע זּמּון ׁשאין זה, ברהמ"ז]ּבזּמּון .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַ
.ÂËהיה ואם לעצמֹו; מבר ואחד אחד ּכל ׁשאכלּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים

רם, ּבקֹול מבר ׁשּיֹודע זה יֹודע, אינֹו ואחד יֹודע ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
חֹובתֹו. ידי ויֹוצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּׁשני
לבעלּה, מברכת ואּׁשה לרּבֹו, מבר ועבד לאביו, מבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובן
למי מארה 'ּתבֹוא חכמים: אמרּו אבל חֹובתן; ידי ְְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָָויֹוצאין

לֹו'. מברכין ּובניו ְְְִִֶָָָׁשאׁשּתֹו
.ÊËׁשאכלּו ּבזמן חֹובתן? ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּולפיכ סֹופרים, מּדברי לבר חּיבין ׁשהן ׂשבעּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
אם אבל חֹובתן. מידי אּׁשה אֹו עבד אֹו קטן אֹותן ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמֹוציאין
אּׁשה אין - הּתֹורה מן הּמזֹון ּבברּכת ׁשּנתחּיב וׂשבע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
החּיב ׁשּכל חֹובתֹו; מידי אֹותֹו מֹוציאין עבד אֹו קטן ִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא חֹובתֹו, מידי אֹותֹו מֹוציאין אין - הּתֹורה מן ְִִִִֵֵֶַָָָָָּבדבר

ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן הּדבר ּבאֹותֹו ְְִַַַַָָָָהחּיב
.ÊÈ- הּזּמּון ּברּכת מברכין ּומצאן אחרים, אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּנכנס

;'ּומבר ּברּו' עֹונה הּוא ,'נבר' אֹומר המבר מצא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹאם
עֹונה הּוא ׁשאכלנּו', ּברּו' עֹונין האֹוכלים מצא ְְְִִִֶֶַָָָָָואם

'אמן'. ֲֵֵֶַָאחריהן

   
נטילת‡. צרי - 'הּמֹוציא' עליה ׁשּמברכין הּפת האֹוכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּפי על ואף חּלין; ּפת ׁשהיא ּפי על ואף וסֹוף, ּתחּלה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֻידים
יאכל, לא - טמאה להן יֹודע ואינֹו מלכלכֹות, ידיו ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻׁשאין
צרי - ּבמׁשקין ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל וכן ידיו. ׁשּתי ׁשּיּטל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעד

ּתחּלה. ידים ְְִִִַַָָנטילת
.ּבין ׁשמע, לקרּית ּבין לאכילה, ּבין - ידיו הּנֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל

על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּבּתחּלה מבר - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלתפּלה
ּבּתֹורה ׁשּנצטּוינּו היא, חכמים מצות ׁשּזֹו ידים'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
ּומים ."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי "על ׁשּנאמר: מהן, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשמע
הּסּכנה; מּפני אּלא ׁשאינן עליהן, מברכין אין - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחרֹונים

ּביֹותר. ּבהן להּזהר אדם חּיב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָּולפיכ
.‚- רׁשּות לתבׁשיל, ּתבׁשיל ּבין ידים נֹוטל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ידים, נטילת צריכין אינן - חּלין ׁשל ּופרֹות נֹוטל. אינֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻרצה
זה הרי לפרֹות, ידיו הּנֹוטל וכל ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלא

הרּוח ּכל[גאוותנים]מּגּסי שהמלח[מדד]. (כל הּמלח, את ִֵֶֶַַַַָָ
סדֹומית מלח ּבֹו יׁש ׁשּמא - ּבאחרֹונה ידים נטילת צרי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָבו)
עיניו על ידיו ויעביר סדֹומית, מלח ּכטבע ׁשּטבעֹו מלח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
מּפני סעּודה, ּכל ּבסֹוף ידים לּטל חּיבין זה מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹויּסמא;
ׁשהן מּפני ּבּתחּלה, ידים מּנטילת ּפטּורין ּובּמחנה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמלח.

הּסּכנה. מּפני ּבאחרֹונה, וחּיבין ּבּמלחמה; ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָטרּודין
הּפרק„. עד ידים? נטילת היא היכן הידעד כף [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ

וכלוהזרוע] הּידים. ׁשּתי לכל רביעית הּמים? ׁשעּור וכּמה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
וכל ידים; ּבנטילת חֹוצץ ּבטבילה, מים]ׁשחֹוצץ העֹולה[סוג ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּמקוה[המשלים] סאה]למידת רביעית.[מ' לׁשעּור עֹולה , ְְְְִִִִִֶֶַַ
מקוה,‰. ּבמי ידיו הטּביל אם - ידים נטילת הּצרי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
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מח           
      

ׁשעּור ּבהן ׁשאין ּבמים הטּבילן ואם אחר; ּדבר צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
ׁשאין ּכלּום, עׂשה לא ׁשּבּקרקע, ׁשאּובין ּבמים אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמקוה,

ּבנטילה. אּלא הּידים את מטהרין הּׁשאּובין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמים
.Âּבּמים ּדברים: ּבארּבעה להּזהר צרי ידיו, הּנֹוטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּכל

ׁשּיהיה ּובּׁשעּור, ידים; לנטילת ּפסּולין יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמן,
ׁשּנֹוטלין הּמים ׁשּיהּו ּובּכלי, הּידים; ׁשּתי לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן

נֹותן. מּכח ּבאין הּמים ׁשּיהּו ּובּנֹוטל, ּבכלי; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבהן
.Ê,וגּלּוי מראה, ׁשּנּוי - הּמים את ּפֹוסלין ּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָארּבעה

מּלׁשּתֹות הּבהמה את ׁשּמֹונע והפסד ּבהן, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועׂשּית
ּבין ּבכלים ּבין - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו מים ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
מקֹומן מחמת ּבין לתֹוכן ׁשּנפל ּדבר מחמת ּבין ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבקרקעֹות,
מן אֹותן האֹוסר ּגּלּוי נתּגּלּו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ

ידים לנטילת נפסלּו ארסו]הּׁשתּיה, בהם נתן נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ
.Áּופסּולין ׁשֹופכין, נעׂשּו - מלאכה ּבהן ׁשּנעׂשה מים ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּכל

אֹו ּכלים, ּבהן ׁשהדיח ׁשאּובין מים ּכיצד? ידים. ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלנטילת
- ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין ּבזה, וכּיֹוצא ּפּתֹו, ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשרה

ה ידים. לנטילת חדׁשים,ּפסּולין אֹו מּודחין ּכלים ּבהן דיח ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּכעכין את ּבהן מטּבל ׁשהּנחּתֹום מים ּפסלן. [עוגותלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

חֹופןיבשות] וׁשהּוא ּפסּולין; בכפו], ּבׁשעת[נוטל מהן ְְְִִֵֵֶֶַ
מלאכה, ּבהן ׁשּנעׂשּו הן ׁשּבחפניו, ׁשהּמים - ּכׁשרין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָליׁשה,

ּבכׁשרּותן. הן הרי מהם, ׁשחֹופן הּמים ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל
.Ëאֹו מרים ׁשהיּו ּכגֹון - הּכלב מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל

הּכלב אֹותן יׁשּתה ׁשּלא עד רע, ריחן אֹו עכּורין אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמלּוחין
להטּביל ּכׁשרין ּובקרקעֹות, ידים; לנטילת ּפסּולין ּבכלים, -ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
אבל הּידים; את ּבהן מטּבילין ּבמקֹומן, - טבריה חּמי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן.

אּמה מהן ׁשהפליג אֹו ּבכלי, מהן נטל תעלה]אם מהן [משך ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אחרֹונים, ולא ראׁשֹונים לא מהן נֹוטלין אין - אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹלמקֹום

הּבהמה. לׁשתּית ראּויין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמּפני
.Èלּנֹוטל ׁשּיּתן[לכתחילה]יׁש עד מעט, מעט ידיו על לּתן ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכׁשר. אחת, ּבׁשטיפה ּכּלּה הרביעית נתן ואם ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּכּׁשעּור;
ארּבעה אדם]חמּׁשה[או]נֹוטלין זה[בני יד אֹו זה, ּבצד זה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ידיהן ׁשּירּפּו ּובלבד - אחת ּבׁשטיפה זה, יד ּגּבי [לאעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
לזו] זו ידיהם ּבאֹותּהידחקו ויהיה הּמים, ּביניהן ׁשּיבֹוא ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואחד אחד לכל רביעית ּכדי .הּׁשטיפה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
.‡Èהּכלים ּבדפנֹות לא לּידים נֹותנין ולא[שנשברו]אין , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ

גדול]הּמחץ[תחתית]ּבׁשּולי חרס ּבחרסים[כלי ולא [שברי, ְְֲִֵַַַַָֹ
ּבמגּופתחרס] ולא ּתּקן[מכסה], ואם [הרחיב]החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ

החמת וכן לּידים; מּמּנה נֹותנין לנטילה, [נוד]הּמגּופה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּתּקנן, ּפי על אף - וקּפה ׂשק אבל לּידים. ּבּה נֹותנין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻׁשּתּקנּה,
חפניו ׁשאין ּבחפניו, לחברֹו יּתן ולא לּידים. מהן נֹותנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
- טמאה מידי אֹותן המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו וכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכלי.

ּכלים. ׁשברי ׁשהן מּפני לּידים, ּבהם נֹותנין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאין
.Èאדמה ּוכלי ּגללים ּכלי אפּלּו לּידים, נֹוטלין הּכלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבכל

ׁשאין אֹו רביעית, מחזיק ׁשאינֹו ּכלי ׁשלמים. ׁשּיהיּו והּוא, -ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַ
לּידים. מּמּנּו נֹותנין אין - רביעית ְְִִִִִֵֶַַָּבֹו

.‚Èאם וקטן. ׁשֹוטה חרׁש אפּלּו לּידים, לּתן ּכׁשרין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכל

יּטה אֹו ידיו, על וצק ּברּכיו, ּבין הּכלי מּניח - אחר ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
על זֹו,החבית על ּבזֹו וצק אחת ידֹו נֹוטל אֹו ויּטל; ידיו, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

לּידים. נֹוטל והּקֹוף, הּׁשנּיה. על ּבראׁשֹונה וצק ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָוחֹוזר
.„Èחלולה]הּׁשקת האדם[אבן אֹו[מים]ׁשּדֹולה ּבידֹו ְֶֶֶַָָָָֹ

והֹולכין ּבאּמה מּמּנה נמׁשכין והּמים לתֹוכּה, ונֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבגלּגל
ועברּו ּבּׁשקת, ידיו והּניח הּבהמה, אֹו הּירקֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּומׁשקין
ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה לא - ידיו על וׁשטפּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּמים
עד הּדלי, לׁשפיכת קרֹובֹות ידיו היּו ואם ידיו; על ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָנֹותן
עלתה - האדם נתינת מּכח ידיו על ׁשטפּו הּמים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנמצאּו

נטילה. ְִָלֹו
.ÂË,נעׂשה לא אֹו מלאכה מהן נעׂשה אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמים

טמאין, אֹו טהֹורין הן אם ּבהן, ׁשאין אֹו ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאם
ספק ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹספק

טהֹור. ידים, ְֳִֶַַָָָׁשּבטהרת
.ÊËיצאּו ׁשּלא למעלה, ידיו ׁשּיגּביּה צרי - ראׁשֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמים

צרי - ואחרֹונים הּידים; את ויטּמאּו ויחזרּו לּפרק חּוץ ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמים
ידיו. ׁשעל הּמלח ּכח ּכל ׁשּיצא ּכדי למּטה, ידיו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁשּפיל
קרקע; ּגּבי על ּבין ּכלי ּגּבי על ּבין נּטלים ראׁשֹונים, ְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָמים
ּבין ראׁשֹונים, מים קרקע. ּגּבי על נּטלין אינן ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָואחרֹונים,

האּור באש]ּבחּמי נּטלין[שהוחמו אין אחרֹונים, ּבצֹונן. ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
והּוא - ׁשאיןּבחּמין מּפני ּבהן, סֹולדת ׁשהּיד חּמים ׁשּיהיּו , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אם אבל ּבהן; לפׁשּפׁש יכֹול ׁשאינֹו הּזהמא, את ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמעבירין
ּבאחרֹונה. מהן נֹוטלין ּפֹוׁשרין, ְְֲִִֵֶַָָָהיּו

.ÊÈּומתנה ׁשחרית, ידיו אדם הּיֹום,[מכוין]נֹוטל ּכל עליהן ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּלא והּוא, ואכילה; אכילה לכל ידיו לּטל צרי ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹואינֹו
ידיו לּטל צרי מהן, ּדעּתֹו הּסיח אם אבל מהן; ּדעּתֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסיח

נטילה. ׁשּצרי עת ְְִִֵֶָָָּבכל
.ÁÈּדבר אֹו ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה, ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט

הּמאכיל ידיו. נטל ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשקה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּטּבּולֹו
נטילת צרי והאֹוכל, ידים; נטילת צרי אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרים,
הּוא אחר אּלא ּבּמאכל, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידים,

ּבמגרפה לאֹוכל הּדין והּוא מזלג]הּמאכילֹו. ׁשּצרי[כעין , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידים. ְִִַַָנטילת

.ËÈנֹותן ׁשהּוא ּפי על אף ידיו, נטל ׁשּלא מי להאכיל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
צּוּו הרּבה וצּוּויים ידים; ּבנטילת לזלזל ואסּור ּפיו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָלתֹו
לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו ידים, נטילת על ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָחכמים
אֹוכל, ּכ ואחר ּבמקצתן, ידיו נֹוטל לׁשּתֹות, ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמים

מקצתן. ְְִֶָָוׁשֹותה
.Îהאֹוכל וכל יאכל; ּכ ואחר ידיו, את לנּגב אדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי

ידיו הּנֹוטל וכל טמא. לחם ּכאֹוכל ידים, נּגּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבלא
ּברּכת ידים, לנטילת ותכף .מבר ּכ ואחר מנּגב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחרֹונה,
מים לׁשּתֹות אפּלּו אחר; ּבדבר ּביניהם יפסיק לא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמזֹון
הּמזֹון. ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור ּבאחרֹונה, ידיו ׁשּנטל ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחר

ה'תש"ע סיון י"ד חמישי יום
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ידיו נֹוטל ׁשּבכּלן ּגדֹול לסעּודה, ּכׁשּנכנסין הן: ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻארץ;
ּבראׁש, מסב וגדֹול מסּבין. ויֹוׁשבין נכנסין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּתחּלה,
ּבראׁש, מסב ּגדֹול מּטֹות, ׁשלׁש היּו מּמּנּו; למּטה לֹו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹוׁשני

מּמּנּו. למּטה לֹו ּוׁשליׁשי מּמּנּו, למעלה לֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָוׁשני
.ּומׁשלים 'הּמֹוציא', מבר הּבית הּברכה[מסיים]ּבעל ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ׁשּיבר ּכדי הּמזֹון, ּברּכת מבר והאֹורח ּבֹוצע; ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ּבֹוצע, ׁשּבכּלן ּגדֹול - הּבית ּבעלי ּכּלן היּו ואם הּבית. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻלבעל

הּמזֹון. ּברּכת מבר ְְְִֵַַָָוהּוא
ולפּתן‚. מלח ׁשּיביאּו עד לבצע, רּׁשאי הּבֹוצע דבראין [כל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הפת] עם נתּכּונּוהנאכל ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני
חרבה ּפת שהיא]לאכל קטּנה,[כמות ּפרּוסה לא ּבֹוצע ואינֹו . ְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

מּפני מּכּביצה, יֹותר ּפרּוסה ולא עין, ּכצר נראה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
ואינֹו ּגדֹולה. ּפרּוסה לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבתן; ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנראה

ׁשּבׁשל מּמקֹום אּלא יפה.[נאפה]ּבֹוצע, יפה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם„. היתה אם ׁשלמה; מּכּכר לבצע הּמבחר, מן ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻמצוה

ּבתֹו ּפרּוסה מּניח חּטים, ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשלמה
ּומּׁשלמה. מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מּׁשּתיהן, ּובֹוצע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמה,
נֹוטל ּכּכרֹות; ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים, ּובימים ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבׁשּבת

מהן. אחת ּובֹוצע ּבידֹו, ְְֵֵֵֶֶַַַָׁשּתיהן
נֹוטל‰. והאחד ואחד, אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבֹוצע

אבל. היה ּכן אם אּלא האֹוכל, ּביד נֹותן ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּבידֹו;
רּׁשאין הּמסּבין ואין ואֹוכל; ּתחּלה ידיו ּפֹוׁשט הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּבֹוצע,
עד לטעם, רּׁשאי הּבֹוצע ואין ;המבר ׁשּיטעם עד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹלטעם,
לחלק הּבֹוצע רצה ואם הּמסּבין. רב מּפי 'אמן' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּיכלה
ויּניחּנּו ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו לרּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּכבֹוד

ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו קדם ידֹו ְְְִֶָָָֹֹלפׁשט
.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין לצורךׁשנים, הפסיק אחד [אם ְְְִִִֶֶַַַָָָ

וכיו"ב] ּגמרּושתיה ממּתינין. אין ׁשלׁשה, מהן[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ
אין הּׁשנים מהן, אחד ּגמר עּמהן; מפסיק הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים,
מׂשיחין אין ׁשּגֹומרין. עד והֹולכין, אֹוכלין אּלא לֹו, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָמפסיקין
להן ּבא אם זה, ּומּפני סּכנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבסעּודה,
ּבר ׁשאם לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיין
סּכנה. לידי יבֹוא הּבליעה, ּבׁשעת 'אמן' העֹונה ויענה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד

לבּיׁשֹו. ׁשּלא ּבמנתֹו, ולא האֹוכל, ּבפני מסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹואין
.Êודר עּמהן; אֹוכל אינֹו הּמסּבין, לפני העֹומד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּמׁש

ליּׁשב ּכדי ותבׁשיל, ּתבׁשיל מּכל ּפיו לתֹו לּתן היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנּות
לֹו, ׁשּנֹותנין וכֹוס ּכֹוס ּכל על מבר יין, לֹו נתנּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדעּתֹו.

ׁשתּי ׁשאין ּברצֹונם.מּפני אּלא ּברצֹונֹו, ּתלּויה תֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
.Áאחת ידֹו נֹוטל מים, להׁשּתין הּמסּבין מן אחד [זויצא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

והפליגשנגעה] חברֹו עם ּדּבר ידיו[שהה]ונכנס; ׁשּתי נֹוטל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ
ונֹוטל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב נכנס לׁשתּיה, מסּבין היּו ואם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָֻונכנס.
ּבמקֹומֹו? נֹוטל ולּמה לאֹורחין; ּפניו מחזיר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָידיו,

אכילה. ׁשם ׁשאין מּפני ידיו, נטל ׁשּלא ידּמּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמא
.Ëחי ּבׂשר מּניחין מבושל]אין ואין[שאינו הּפת, על ְִִֵֵַַַַַָָ

מלא ּכֹוס את[משקין]מעבירין סֹומכין ואין הּפת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
ולא החתיכֹות; את ולא הּפת, את זֹורקין ואין ּבּפת. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּקערה
וענבים, ּותאנים ּתּותים ּכגֹון קלּפין, להן ׁשאין האכלין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

להמׁשי ּומּתר נמאסין. ׁשהן ּבצּנֹורֹות[להזרים]מּפני יין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

החּמה, ּבימֹות ואגֹוזים קליֹות לפניהם וזֹורקין חתנים; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבבּתי
ידים נֹוטלין ואין ׁשּנמאסין. מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
אכלין ׁשאר מפסידין אין וכן מזּוג. ּבין חי ּבין ְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָּביין,

ּובעיטה ּבּזּוי ּדר .[זלזול]ּומׁשקין, ְְִִִֶֶַָ
.Èּבנֹו ּביד ולּתן ּׁשּלפניהם, מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאסּור

ׁשהרי הּסעּודה, ּבעל יתּבּיׁש ׁשּמא - הּבית ּבעל ׁשל ּבּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
נֹוטלין הּקטּנים ונמצאּו לפניהם, ּׁשהביא מה אּלא לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין
צף וׁשמן יין, חבית לחברֹו אדם יׁשלח לא והֹולכין. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו
וידּמה ׁשמן, ׁשּכּלּה חבית אדם לֹו יׁשלח ׁשּמא - ּפניה ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעל
אֹורחים, ויזּמן ּבלבד, ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן יין, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהיא
ּבּוׁשה לידי הּמביאין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹויתּבּיׁש.

אסּורין. - הּסעּודה ְְֲִַַַָלבעל
.‡Èּומכּבדין הּׁשלחן את מסּלקין - מּלאכל ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֻּגמרּו

את[מטאטאים] נֹוטלין ּכ ואחר ּבֹו, ׁשאכלּו הּמקֹום ְְְִֶֶֶַַַָָָאת
ׁשאסּור ּכּזית, ּבהן ׁשּיׁש ּפרּורין ׁשם יּׁשאר ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָידיהן;
ּכּזית, ּבהן ׁשאין ּפרּורין אבל עליהן; ולרחץ עליהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלהּל

ּבּיד. לאּבדן ְְַַָָָֻמּתר
.È,הּמזֹון ּברּכת ׁשּמבר ּכל - לנטילה מים להם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביאּו

מזהמֹות, וידיו הּגדֹול יׁשב ׁשּלא ּכדי ּתחּלה, ידיו נֹוטל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּוא
אחר זה ּבּסֹוף ידן נֹוטלין הּסֹועדין, ּוׁשאר אחר. ׁשּיּטל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זה ּבדבר מכּבדין ואין לפני"]זה; מכּבדין["טול ׁשאין , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבגׁשרים ולא ּבדרכים, ולא מזהמֹות, לגדולּבידים [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

לפני"] ּכניסה.-"לך ּובׁשעת למזּוזה, הראּוי ּבפתח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָאּלא
.‚È,הּמזֹון ּברּכת ּוברכּו ידיהן, ונּגבּו ידיהן, את לּטל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּגמרּו

הּמגמר את הּמזֹון,[בשמים]והביאּו ּברּכת ׁשּבר הּגדֹול - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
'אמן'. עֹונין וכּלן הּמגמר, על מבר ְְְִֵֵַַָָָָֻֻהּוא

.„Èמביאין - ובשמים) ברכה כוס (של יין ׁשם היה ְִִִִַָָָאם
רביעית, על יתר אֹו רביעית, מחזיק מיןּכֹוס ּומביאין ְְְְִִִִִִִִֵַַָ

ּבׂשמאלֹו,ּבׂשמים הּבׂשמים ואת ּבימינֹו, הּיין את אֹוחז ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ ואחר הּמזֹון; ּברּכת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָּומבר
ּבֹו, וכּיֹוצא ערב ׁשמן הּבׂשמים היה אם הּבׂשמים. על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמבר

הּׁשּמׁש ּבראׁש שמשו]טחֹו ראש על הבשמים ריח ואם[מנגב ; ְְִַַָָֹ
טחֹו חכמים, ּתלמיד הּׁשּמׁש ׁשּלא[מנגבו]היה ּכדי ּבּכתל, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לּׁשּוק. מבּׂשם ְֵֵַָֻיצא
.ÂËעל ּבר אם יין, טעּונה הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָאף

מּבפנים, ּברכה ׁשל ּכֹוס ׁשּידיח צרי ׁשאמרנּו, ּכּמנהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
לברּכת ׁשהּגיע וכיון חי, יין וימּלאּנּו מּבחּוץ; אֹותֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹויׁשטף
לׁשתּיה. ערב ׁשּיהא ּכדי מים, מעט לתֹוכֹו נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'הארץ',
ׁשֹותקין, הּכל אּלא הּמזֹון, ּברּכת ׁשל ּכֹוס על מׂשיחין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואין

ויׁשּתּו. והּיין, הּמזֹון ּברּכת ׁשּתכלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָעד

   
ּפרי‡. 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - האילן ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

הּמינין מחמׁשת חּוץ רּבֹות'; נפׁשֹות 'ּבֹורא ּובּסֹוף ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהעץ',
וזיתים ּותאנים ורּמֹונים ענבים והן ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהּכתּובין
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּבּסֹוף עליהן מבר ׁשהּוא - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּותמרים
'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - והירקֹות הארץ ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ׁשאין ּודברים רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה', ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפרי
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מט            
      

ידיו נֹוטל ׁשּבכּלן ּגדֹול לסעּודה, ּכׁשּנכנסין הן: ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻארץ;
ּבראׁש, מסב וגדֹול מסּבין. ויֹוׁשבין נכנסין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּתחּלה,
ּבראׁש, מסב ּגדֹול מּטֹות, ׁשלׁש היּו מּמּנּו; למּטה לֹו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹוׁשני

מּמּנּו. למּטה לֹו ּוׁשליׁשי מּמּנּו, למעלה לֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָוׁשני
.ּומׁשלים 'הּמֹוציא', מבר הּבית הּברכה[מסיים]ּבעל ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ׁשּיבר ּכדי הּמזֹון, ּברּכת מבר והאֹורח ּבֹוצע; ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ּבֹוצע, ׁשּבכּלן ּגדֹול - הּבית ּבעלי ּכּלן היּו ואם הּבית. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻלבעל

הּמזֹון. ּברּכת מבר ְְְִֵַַָָוהּוא
ולפּתן‚. מלח ׁשּיביאּו עד לבצע, רּׁשאי הּבֹוצע דבראין [כל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הפת] עם נתּכּונּוהנאכל ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני
חרבה ּפת שהיא]לאכל קטּנה,[כמות ּפרּוסה לא ּבֹוצע ואינֹו . ְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

מּפני מּכּביצה, יֹותר ּפרּוסה ולא עין, ּכצר נראה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
ואינֹו ּגדֹולה. ּפרּוסה לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבתן; ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנראה

ׁשּבׁשל מּמקֹום אּלא יפה.[נאפה]ּבֹוצע, יפה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם„. היתה אם ׁשלמה; מּכּכר לבצע הּמבחר, מן ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻמצוה

ּבתֹו ּפרּוסה מּניח חּטים, ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשלמה
ּומּׁשלמה. מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מּׁשּתיהן, ּובֹוצע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמה,
נֹוטל ּכּכרֹות; ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים, ּובימים ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבׁשּבת

מהן. אחת ּובֹוצע ּבידֹו, ְְֵֵֵֶֶַַַָׁשּתיהן
נֹוטל‰. והאחד ואחד, אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבֹוצע

אבל. היה ּכן אם אּלא האֹוכל, ּביד נֹותן ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּבידֹו;
רּׁשאין הּמסּבין ואין ואֹוכל; ּתחּלה ידיו ּפֹוׁשט הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּבֹוצע,
עד לטעם, רּׁשאי הּבֹוצע ואין ;המבר ׁשּיטעם עד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹלטעם,
לחלק הּבֹוצע רצה ואם הּמסּבין. רב מּפי 'אמן' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּיכלה
ויּניחּנּו ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו לרּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּכבֹוד

ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו קדם ידֹו ְְְִֶָָָֹֹלפׁשט
.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין לצורךׁשנים, הפסיק אחד [אם ְְְִִִֶֶַַַָָָ

וכיו"ב] ּגמרּושתיה ממּתינין. אין ׁשלׁשה, מהן[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ
אין הּׁשנים מהן, אחד ּגמר עּמהן; מפסיק הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים,
מׂשיחין אין ׁשּגֹומרין. עד והֹולכין, אֹוכלין אּלא לֹו, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָמפסיקין
להן ּבא אם זה, ּומּפני סּכנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבסעּודה,
ּבר ׁשאם לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיין
סּכנה. לידי יבֹוא הּבליעה, ּבׁשעת 'אמן' העֹונה ויענה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד

לבּיׁשֹו. ׁשּלא ּבמנתֹו, ולא האֹוכל, ּבפני מסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹואין
.Êודר עּמהן; אֹוכל אינֹו הּמסּבין, לפני העֹומד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּמׁש

ליּׁשב ּכדי ותבׁשיל, ּתבׁשיל מּכל ּפיו לתֹו לּתן היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנּות
לֹו, ׁשּנֹותנין וכֹוס ּכֹוס ּכל על מבר יין, לֹו נתנּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדעּתֹו.

ׁשתּי ׁשאין ּברצֹונם.מּפני אּלא ּברצֹונֹו, ּתלּויה תֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
.Áאחת ידֹו נֹוטל מים, להׁשּתין הּמסּבין מן אחד [זויצא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

והפליגשנגעה] חברֹו עם ּדּבר ידיו[שהה]ונכנס; ׁשּתי נֹוטל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ
ונֹוטל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב נכנס לׁשתּיה, מסּבין היּו ואם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָֻונכנס.
ּבמקֹומֹו? נֹוטל ולּמה לאֹורחין; ּפניו מחזיר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָידיו,

אכילה. ׁשם ׁשאין מּפני ידיו, נטל ׁשּלא ידּמּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמא
.Ëחי ּבׂשר מּניחין מבושל]אין ואין[שאינו הּפת, על ְִִֵֵַַַַַָָ

מלא ּכֹוס את[משקין]מעבירין סֹומכין ואין הּפת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
ולא החתיכֹות; את ולא הּפת, את זֹורקין ואין ּבּפת. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּקערה
וענבים, ּותאנים ּתּותים ּכגֹון קלּפין, להן ׁשאין האכלין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

להמׁשי ּומּתר נמאסין. ׁשהן ּבצּנֹורֹות[להזרים]מּפני יין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

החּמה, ּבימֹות ואגֹוזים קליֹות לפניהם וזֹורקין חתנים; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבבּתי
ידים נֹוטלין ואין ׁשּנמאסין. מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
אכלין ׁשאר מפסידין אין וכן מזּוג. ּבין חי ּבין ְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָּביין,

ּובעיטה ּבּזּוי ּדר .[זלזול]ּומׁשקין, ְְִִִֶֶַָ
.Èּבנֹו ּביד ולּתן ּׁשּלפניהם, מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאסּור

ׁשהרי הּסעּודה, ּבעל יתּבּיׁש ׁשּמא - הּבית ּבעל ׁשל ּבּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
נֹוטלין הּקטּנים ונמצאּו לפניהם, ּׁשהביא מה אּלא לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין
צף וׁשמן יין, חבית לחברֹו אדם יׁשלח לא והֹולכין. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו
וידּמה ׁשמן, ׁשּכּלּה חבית אדם לֹו יׁשלח ׁשּמא - ּפניה ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעל
אֹורחים, ויזּמן ּבלבד, ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן יין, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהיא
ּבּוׁשה לידי הּמביאין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹויתּבּיׁש.

אסּורין. - הּסעּודה ְְֲִַַַָלבעל
.‡Èּומכּבדין הּׁשלחן את מסּלקין - מּלאכל ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֻּגמרּו

את[מטאטאים] נֹוטלין ּכ ואחר ּבֹו, ׁשאכלּו הּמקֹום ְְְִֶֶֶַַַָָָאת
ׁשאסּור ּכּזית, ּבהן ׁשּיׁש ּפרּורין ׁשם יּׁשאר ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָידיהן;
ּכּזית, ּבהן ׁשאין ּפרּורין אבל עליהן; ולרחץ עליהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלהּל

ּבּיד. לאּבדן ְְַַָָָֻמּתר
.È,הּמזֹון ּברּכת ׁשּמבר ּכל - לנטילה מים להם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביאּו

מזהמֹות, וידיו הּגדֹול יׁשב ׁשּלא ּכדי ּתחּלה, ידיו נֹוטל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּוא
אחר זה ּבּסֹוף ידן נֹוטלין הּסֹועדין, ּוׁשאר אחר. ׁשּיּטל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זה ּבדבר מכּבדין ואין לפני"]זה; מכּבדין["טול ׁשאין , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבגׁשרים ולא ּבדרכים, ולא מזהמֹות, לגדולּבידים [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

לפני"] ּכניסה.-"לך ּובׁשעת למזּוזה, הראּוי ּבפתח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָאּלא
.‚È,הּמזֹון ּברּכת ּוברכּו ידיהן, ונּגבּו ידיהן, את לּטל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּגמרּו

הּמגמר את הּמזֹון,[בשמים]והביאּו ּברּכת ׁשּבר הּגדֹול - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
'אמן'. עֹונין וכּלן הּמגמר, על מבר ְְְִֵֵַַָָָָֻֻהּוא

.„Èמביאין - ובשמים) ברכה כוס (של יין ׁשם היה ְִִִִַָָָאם
רביעית, על יתר אֹו רביעית, מחזיק מיןּכֹוס ּומביאין ְְְְִִִִִִִִֵַַָ

ּבׂשמאלֹו,ּבׂשמים הּבׂשמים ואת ּבימינֹו, הּיין את אֹוחז ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ ואחר הּמזֹון; ּברּכת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָּומבר
ּבֹו, וכּיֹוצא ערב ׁשמן הּבׂשמים היה אם הּבׂשמים. על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמבר

הּׁשּמׁש ּבראׁש שמשו]טחֹו ראש על הבשמים ריח ואם[מנגב ; ְְִַַָָֹ
טחֹו חכמים, ּתלמיד הּׁשּמׁש ׁשּלא[מנגבו]היה ּכדי ּבּכתל, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לּׁשּוק. מבּׂשם ְֵֵַָֻיצא
.ÂËעל ּבר אם יין, טעּונה הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָאף

מּבפנים, ּברכה ׁשל ּכֹוס ׁשּידיח צרי ׁשאמרנּו, ּכּמנהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
לברּכת ׁשהּגיע וכיון חי, יין וימּלאּנּו מּבחּוץ; אֹותֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹויׁשטף
לׁשתּיה. ערב ׁשּיהא ּכדי מים, מעט לתֹוכֹו נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'הארץ',
ׁשֹותקין, הּכל אּלא הּמזֹון, ּברּכת ׁשל ּכֹוס על מׂשיחין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואין

ויׁשּתּו. והּיין, הּמזֹון ּברּכת ׁשּתכלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָעד

   
ּפרי‡. 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - האילן ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

הּמינין מחמׁשת חּוץ רּבֹות'; נפׁשֹות 'ּבֹורא ּובּסֹוף ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהעץ',
וזיתים ּותאנים ורּמֹונים ענבים והן ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהּכתּובין
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּבּסֹוף עליהן מבר ׁשהּוא - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּותמרים
'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - והירקֹות הארץ ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ׁשאין ּודברים רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה', ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפרי
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וחלב ּומים ּוביצים ודגים ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון הארץ, מן ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָּגּדּולן
'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּודבׁש
טעּון אינֹו - צמאֹו לרּוֹות ׁשּלא מים והּׁשֹותה רּבֹות'. ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹנפׁשֹות

לאחריו. ולא לפניו לא ְְְְֲַָָָָָֹֹּברכה,
.עליהן מבר - מׁשקין מהן והֹוציא ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּסֹוחט

נפׁשֹות' 'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', הענביםּבּתחּלה מן חּוץ ; ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה מבר הּוא הּיין ׁשעל - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּזיתים
מבר הּוא הּׁשמן ועל ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּולבּסֹוף
ׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה העץ'. ּפרי 'ּבֹורא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה

הּׁשלקֹות מי עם הּׁשמן מן וׁשתה ּבגרֹונֹו [ירקותחֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשתהמבושלים] אם אבל ּבׁשתּיתֹו; נהנה ׁשהרי ּבהן, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

עליו מבר - ּבגרֹונֹו חֹוׁשׁש היה ׁשּלא אֹו לבּדֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמן
הּׁשמן. ּבטעם נהנה לא ׁשהרי ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ'ׁשהּכל',

אֹו‚. ּבּׁשלן אם - חּיים להאכל ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרֹות
ונימוחו]ׁשלקן הרבה 'ׁשהּכל',[בישלם ּבּתחּלה עליהן מבר , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכגֹון ׁשלּוקין, להאכל ׁשּדרּכן וירקֹות נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּולבּסֹוף
ולפת ירק]ּכרּוב ּבּתחּלה[מין עליהן מבר חּיין, אכלן אם - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבין אכלן - ּומבּׁשלין חּיין להאכל ׁשּדרּכן ּודברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ'ׁשהּכל'.
הראּויה ּברכה ּבּתחּלה עליהן מבר - מבּׁשלין ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻחּיין
היּו ואם העץ'; ּפרי 'ּבֹורא מבר עץ, ּפרֹות היּו אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלהן:

האדמה'. ּפרי 'ּבֹורא מבר ירקֹות, אֹו אדמה ְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּפרֹות
ׁשּלהן„. ׁשלק מי על מבר - ׁשּׁשלקן להּׁשלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָירקֹות

ׁשּמימי מימיהן, לׁשּתֹות ׁשּׁשלקן והּוא, האדמה'; ּפרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'ּבֹורא
ּתמרים, ּדבׁש לׁשּתֹותן. ׁשּדרּכן ּבמקֹום ּכׁשלקֹות, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשלקֹות

'ׁשהּכל' ּתחּלה עליו ּבידֹו,מברכין ׁשּמעכן ּתמרים אבל . ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
עליהן מבר - עּסה ּכמֹו ועׂשין ׁשּלהן, ּגרעינין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהֹוציא
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּולבּסֹוף העץ', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹּבּתחּלה

עד‰. מימיהן ּומבּׁשלין אֹותן, ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּקנים
גושי]ׁשּיקּפא אמרּו,[ייעשה הּגאֹונים ּכל - למלח וידמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

'ּבֹורא אמרּו, ּומּקצתם האדמה', ּפרי 'ּבֹורא עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָׁשּמברכין
'ּבֹורא מבר קנים, אֹותן ׁשהּמֹוצץ אמרּו, וכן העץ'; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּפרי
עליו מברכין ואין ּפרי, זה ׁשאין אֹומר ואני האדמה'. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּפרי
ידי על ׁשּנׁשּתּנה הּקנים אּלּו ּדבׁש יהיה ׁשּלא 'ׁשהּכל'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא

באש]האּור בישול נׁשּתּנה,[ע"י ׁשּלא ּתמרים מּדבׁש ּגדֹול , ְְְִִִֶַַָָָָֹ
'ׁשהּכל'. עליו ְְִֶַָָָֹּומברכין

.Âעליו מבר - לבן עץ ּכמֹו ׁשהּוא הּדקל ראׁש והּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹור,
קפרס 'ׁשהּכל'. צלף[עלים]ּבּתחּלה אילן]ׁשל מבר[מין - ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

והאבּיֹונֹות ּפרי; ׁשאינֹו מּפני האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָעליו
ּדּקים[גרגירים] ּתמרים ּכצּורת ׁשהן הּפרי הן צלף, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל

העץ'. ּפרי 'ּבֹורא עליהן ּומבר - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָקטּנים
.Êוהּזנּגביל קינמון]הּפלּפלין רטּבין,[מין ׁשהן ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻ

האדמה' ּפרי 'ּבֹורא ּתחּלה עליהן אינןמבר יבׁשין, אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ
ּתבלין, ׁשהן מּפני - לאחריהן ולא לפניהן לא ּברכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹטעּונין
ׁשאינן ּומׁשקין לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין וכן אכל. ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינן
ולא לפניהן לא ּברכה, טעּונין אינן - לׁשתּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹראּויין

ְֲֵֶַלאחריהן.
.Áׁשהקריס והּיין ׁשעּפׁשה, ׁשעברה[החמיץ]הּפת ותבׁשיל , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

והּנֹובלֹות מהעץ]צּורתֹו, שנשרו ּפּגין[פירות [קודםׁשהן ְְִֵֶַַָ

והּגֹובאישהתבשלו] והחמץ, והּׁשכר, חגב], והּמלח,[מין , ְְְְֵֶֶַַַַַַָֹ
פטריות]והּכמהין מבר[מין הּוא ּכּלן על - והּפטרּיֹות , ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ

מברכין 'ׁשהּכל', לפניו ׁשּמברכין וכל 'ׁשהּכל'. ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתחּלה
חי ּׁשּברא, מה ּכל על רּבֹות נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָלאחריו
לפניו. ּברכה טעּון לאחריו, ּברכה הּטעּון וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמים'.

.Ëיין]ׁשמרים ׁשלׁשה[של עליהם מים,[מדות]ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יין ׁשּזה הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא עליהן מבר - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהֹוציא
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - מארּבעה ּפחֹות הֹוציא הּוא; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמזּוג

'ׁשהּכל'. ּתחּלה עליהן מבר יין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטעם
.Èועל יצא; - האדמה' ּפרי 'ּבֹורא האילן ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבר

ּבר אם הּכל, ועל יצא. לא - העץ' ּפרי 'ּבֹורא הארץ ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפרֹות
הּיין. ועל הּפת על ואפּלּו יצא, - ְֲִִֶַַַַַַַַָָֹ'ׁשהּכל'

.‡Èלֹומר מנת על הּברכה והתחיל ּבידֹו, ׁשכר ׁשל ּכֹוס ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו. מחזירין אין - הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל',
מנת על הּברכה והתחיל הארץ, ּפרֹות לפניו היּו אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
- העץ' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָלֹומר
ּופתח ּדגן, ׁשל ּתבׁשיל לפניו היה אם וכן אֹותֹו. מחזירין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאין
ואמר וטעה מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא לֹומר מנת על ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָּובר
הּׁשם ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה מּפני יצא; - לחם' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
הראּויה לּברכה אּלא נתּכּון לא הּברכה, עּקר ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוהּמלכּות,
על אף טעּות, הּברכה ּבעּקר היה ולא והֹואיל הּמין, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹלאֹותֹו

אֹותֹו. מחזירין ואין יצא, - ּבסֹופּה ׁשּטעה ְְֲִִִֵֶַָָָָָּפי
.Èּבר לא אם ּבר אם ּבהן לֹו ׁשּנסּתּפק האּלּו הּברכֹות ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל

מּדברי ׁשהן מּפני ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה לא ,ּומבר חֹוזר אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
היּו אם - ּברכה ּבלא ּפיו לתֹו אכלין והכניס ׁשכח ְְְְְְֳִִִִִִַָָָָָֹסֹופרים.
זרקן ׁשאם ּפרֹות היּו ואם ּבּסֹוף; ּומבר ּבֹולען, - ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמׁשקין
ואחר ,ּומבר אחד לצד מסּלקן - וענבים ּתּותים ּכגֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָיּמאסּו,
ּפֹולטן - ואפּונים ּפֹולים ּכגֹון נמאסין, אינן ואם ּבֹולען; ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָּכ

אֹוכל. ּכ ואחר ּפנּוי, ּופיו ׁשּיבר עד ְְִִִֵֵֶַַַָָָמּפיו
.‚Èלפנ -היּו ׁשוֹות ּברכֹותיהן היּו אם - הרּבה מינין יו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

אין ואם הּׁשאר; את ּופֹוטר ׁשּירצה, מהן איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר
לֹו, הראּויה ּברכה מהן אחד ּכל על מבר - ׁשוֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּברכֹותיהן
ּבזה רֹוצה אינֹו ואם מקּדים. להקּדים ׁשּירצה מין זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָואי
הּוא עליו הּמינין, מּׁשבעת אחד ּביניהן יׁש אם - מּזה ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹותר
והּׁשבעה, לּברכה. קֹודם ּבּפסּוק, הּקֹודם וכל ּתחּלה; ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָמבר
ּותאנה וגפן ּוׂשערה, חּטה "ארץ זה: ּבפסּוק האמּורין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהן
הּתמרים; הן זה, ּודבׁש ּודבׁש". ׁשמן, זית ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָורּמֹון;

ל'ארץ' ׁשני ׁשהּתמרים - לענבים קֹודמין [השניוהּתמרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ל'ארץ'שבפסוק] ׁשליׁשי והענבים .[הראשון], ְְְֲִִִֶֶָָ

.„Èוׁשל הּפרֹות מיני חמׁשת ׁשל ׁשלׁש ׁשּמעין אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּברכה
'על אֹומר: הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הּדגן; מיני ׁשל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיין,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
הּגפן'. ּפרי ועל הּגפן 'על אֹומר: הּוא הּיין ועל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַוכּו'';
ּבארץ היה ואם הּפרֹות'; ועל הארץ 'על ּבׁשּתיהן: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוחֹותם
מי ויׁש ּפרֹותיה'. ועל הארץ 'על ּבהן: חֹותם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
טֹוב אל 'ּכי חתימה: קדם ׁשלׁש, ׁשּמעין ּבּברכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
ׁשאֹומר מי ויׁש רביעית; ּברכה מעין ׁשהּוא אּתה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומטיב

ּבלבד. הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
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.ÂËמיניׁש חמׁשת ׁשל ּתבׁשיל ואכל ּתמרים ואכל יין תה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּככה: ּבאחרֹונה מבר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּדגן,
הּגפן, ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה, ועל הּמחיה על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהעֹולם,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה, ּתנּובת ועל העץ, ּפרי ועל העץ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
ועל הּמחיה, ועל הארץ, על ה', אּתה ּברּו' וחֹותם: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכּו'';

ֵַהּפרֹות'.
.ÊËזה על ּבּסֹוף מבר - יין וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל

ענבים, אֹו ּתאנים אכל עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבפני
אחת ּברכה ּבּסֹוף מבר - ּבהן וכּיֹוצא ואּגסים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָותּפּוחים
הן. העץ ּפרֹות ׁשּכּלן מּפני הּכל, ּכֹוללת והיא ׁשלׁש, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמעין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

   
קדם‡. ּבמׁשקה אֹו ּבמאכל להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשם

וכיצד ּברכה. קדם טֹוב ריח להריח לֹו אסּור ּכ - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּברכה
מין אֹו עץ הריח לֹו ׁשּיׁש זה היה אם טֹוב? ריח על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכין
מין אֹו עׂשב היה ואם בׂשמים'; עצי 'ּבֹורא עליו מבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָעץ,
ולא מעץ לא היה ואם בׂשמים'; עּׂשבי 'ּבֹורא מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹהעׂשב,

מן ׁשהּוא הּמֹור ּכגֹון של]מאדמה, מבר[הדם - החּיה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכגֹון לאכילה, הראּוי ּפרי היה ואם בׂשמים'; מיני ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ'ּבֹורא

-אתרֹו הּכל ועל ּבּפרֹות'. טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר - ותּפּוח ג ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
יצא. בׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר ְִִִֵֵַָָָָאם

.הּמגמר על מברכין בוערותאין גחלים על המונחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
ריחם] ּתימֹורתֹולהדיף ׁשּתעלה עד מברכין[עשנו], וכיצד . ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

'עצי מברכין עץ, ריח ׁשּנתן הּנׂשרף זה היה אם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו?
היה ואם בׂשמים'; 'עּׂשבי מברכין עׂשב, היה ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָבׂשמים';

בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא מברכין ּבּה, וכּיֹוצא חּיה ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּמין
ׁשמן‚. 'ּבֹורא עליו מבר ּבֹו, וכּיֹוצא אפרסמֹון ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמן

ריחֹו ׁשחזר עד ׁשּטחנֹו אֹו ׁשּכבׁשֹו זית ׁשמן אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';
ׁשּבּׂשמֹו ׁשמן בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא עליו מבר [ערבונֹודף, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

בשמים] מיניעם 'ּבֹורא עליו מבר הּמׁשחה, ׁשמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכעין
ּופֹוטר ההדס על מבר והדס, ׁשמן לפניו הביאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבׂשמים'.
בׂשמים'. 'עצי והיא לׁשניהן, אחת ׁשּברכה מּפני הּׁשמן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּברּכת„. אין עׂשב, ׁשהּוא ּובׂשם עץ ׁשהּוא ּבׂשם לפניו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהיּו
ועל לעצמֹו, זה על מבר אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
וׁשמן ּבימינֹו, יין אֹוחז - וׁשמן יין לפניו הביאּו לעצמֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
הּׁשמן על ּומבר וחֹוזר וׁשֹותהּו, הּיין על ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׂשמאלֹו;

ּבר וטחֹו ּבֹו, הּׁשּמׁשּומריח בידיםאׁש לשוק יצא [שלא ְְִֵַַַָָֹ
ּבּכתל.מבושמות] טחֹו חכמים, ּתלמיד הּׁשּמׁש היה ואם ;ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

.‰מבר האדמה, מן אם העץ מן אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדבר
מּמינין הרֹוכל ׁשערבֹו ּבׂשם בׂשמים'; מיני 'ּבֹורא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹעליו
ׁשל לחנּותֹו נכנס בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרּבה,
אם בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא מבר הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבֹוׂשם
ויצא נכנס אחת; אּלא מבר אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻיׁשב

ּופעם. ּפעם ּכל על מבר ויצא, ְְְִֵַַַַַַָָָָנכנס
.Âהּים וחלפי הים]הּׁשֹוׁשּנה שבשפת מברכין[צמחים , ְְְְִִֵַַַָָָ

נרּגס בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא צמח]עליהן 'ּבֹורא[מין ּגּנה, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּומי הּורד, בׂשמים'. עּׂשבי 'ּבֹורא ׂשדה, וׁשל בׂשמים'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעצי
והּמצטּכי והּלבֹונה, שרף]הּורד, הנקרא מעץ היוצא ,[נוזל ְְְְִֶֶַַַַַָ

בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא - ּבהן ְְֲִֵֵֵֶַָָוכּיֹוצא
.Êריח הן: ואּלּו עליהן; מברכין אין טֹוב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

רע, ריח להעביר העׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָטֹוב
זה. ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Áמן ערוה ׁשעל ּובׂשמים זרה, עבֹודה ׁשל ּבׂשמים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ּבהן. להריח ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין אין - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעריֹות
העׂשּוי וׁשמן הּכּסא, ּבית ׁשל ּובׂשמים מתים, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׂשמים
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, מברכין אין - הּזהמה את ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהעביר
ואת הּכלים את ּבֹו ׁשּמגּמרין מגמר רע. ריח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻלהעביר
ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא לפי עליו, מברכין אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּבגדים
לפי ,מבר אינֹו הּמגמרין, ּבבגדים הּמריח וכן מגמר. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשל

עּקר. ּבלא ריח אּלא ּבׂשם, עּקר ׁשם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאין
.Ëמסּבה ׁשל מברכין[סעודה]ּבׂשמים אין - ּגֹוים ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ

חּוץ מהּל היה זרה. לעבֹודה ּגֹוים, מסּבת ׁשּסתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליהן;
;מבר אינֹו ּגֹוים, העיר רב אם - טֹוב ריח והריח ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלּכר
ּבריח עליו, ׁשּמברכין ריח נתערב .מבר יׂשראל, רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹואם

הרב. אחר הֹולכין - עליו מברכין ְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשאין

ה'תש"ע סיון ט"ו שישי יום

   
ּפתיחה‡. ּבהן ׁשאין הרּבה אחרים ּודברים אחרֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברכֹות

חתימהוך][בבר והֹודיה[בברוך]ולא ׁשבח ּדר חכמים ּתּקנּו , ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹ
ּכתבנּום; ׁשּכבר הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו הּוא, ּברּו ְְְְְְְִִֶַַַָָָָלהּקדֹוׁש
לֹו יׁש ּבין חדׁשים ּכלים והּקֹונה חדׁש, ּבית הּבֹונה אּלּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהם
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לֹו אין ּבין ּבהן ְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכּיֹוצא

הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָהעֹולם,
.מבר יֹום, ׁשלׁשים לאחר חברֹו את הרֹואה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכן

ּברּו' :מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ראהּו ואם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'ׁשהחינּו';
ּפרי הרֹואה הּמתים'. מחּיה העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּתה
'ׁשהחינּו'. מבר ראּיתֹו ּבתחּלת לׁשנה, מּׁשנה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמתחּדׁש

.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר טֹובה, ׁשמּועה ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשמע
ּברּו' :מבר רעה, ׁשמּועה ׁשמע והּמטיב'; הּטֹוב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהעֹולם,
ּכדר נפׁש, ּבטֹובת הרעה על לבר אדם וחּיב האמת'. ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדּין
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: - ּבׂשמחה הּטֹובה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמבר
אהבה ּובכלל ,"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,ְְְְְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאלהי
ויׁשּבח יֹודה לֹו, ׁשּיצר ּבעת ׁשאפּלּו ּבּה, ׁשּנצטּוינּו היתרה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזֹו

ְְִָּבׂשמחה.
על„. אף - טֹובה ׁשמּועה ׁשּׁשמע אֹו טֹובה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָהּגיעה

ּתגרם זֹו ׁשּטֹובה מראין, ׁשהּדברים מברּפי - רעה לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשמע אֹו רעה, אליו נגעה אם וכן והּמטיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'הּטֹוב
ּגֹורמת זֹו ׁשרעה מראין, ׁשהּדברים ּפי על אף - רעה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמּועה
העתיד על מברכין ׁשאין האמת'; 'ּדּין מבר - טֹובה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

עּתה. ּׁשארע מה על אּלא ְִֵֶֶַַַַָָלהיֹות,
'ׁשהחינּו';‰. מבר ׂשדה, לֹו יׁש אם - רּבים ּגׁשמים ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָירדּו

ואם והּמטיב'. 'הּטֹוב מבר אחרים, וׁשל ׁשּלֹו היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
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ני            
      

.ÂËמיניׁש חמׁשת ׁשל ּתבׁשיל ואכל ּתמרים ואכל יין תה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּככה: ּבאחרֹונה מבר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּדגן,
הּגפן, ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה, ועל הּמחיה על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהעֹולם,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה, ּתנּובת ועל העץ, ּפרי ועל העץ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
ועל הּמחיה, ועל הארץ, על ה', אּתה ּברּו' וחֹותם: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכּו'';

ֵַהּפרֹות'.
.ÊËזה על ּבּסֹוף מבר - יין וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל

ענבים, אֹו ּתאנים אכל עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבפני
אחת ּברכה ּבּסֹוף מבר - ּבהן וכּיֹוצא ואּגסים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָותּפּוחים
הן. העץ ּפרֹות ׁשּכּלן מּפני הּכל, ּכֹוללת והיא ׁשלׁש, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמעין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

   
קדם‡. ּבמׁשקה אֹו ּבמאכל להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשם

וכיצד ּברכה. קדם טֹוב ריח להריח לֹו אסּור ּכ - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּברכה
מין אֹו עץ הריח לֹו ׁשּיׁש זה היה אם טֹוב? ריח על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכין
מין אֹו עׂשב היה ואם בׂשמים'; עצי 'ּבֹורא עליו מבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָעץ,
ולא מעץ לא היה ואם בׂשמים'; עּׂשבי 'ּבֹורא מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹהעׂשב,

מן ׁשהּוא הּמֹור ּכגֹון של]מאדמה, מבר[הדם - החּיה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכגֹון לאכילה, הראּוי ּפרי היה ואם בׂשמים'; מיני ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ'ּבֹורא

-אתרֹו הּכל ועל ּבּפרֹות'. טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר - ותּפּוח ג ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
יצא. בׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר ְִִִֵֵַָָָָאם

.הּמגמר על מברכין בוערותאין גחלים על המונחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
ריחם] ּתימֹורתֹולהדיף ׁשּתעלה עד מברכין[עשנו], וכיצד . ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

'עצי מברכין עץ, ריח ׁשּנתן הּנׂשרף זה היה אם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו?
היה ואם בׂשמים'; 'עּׂשבי מברכין עׂשב, היה ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָבׂשמים';

בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא מברכין ּבּה, וכּיֹוצא חּיה ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּמין
ׁשמן‚. 'ּבֹורא עליו מבר ּבֹו, וכּיֹוצא אפרסמֹון ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמן

ריחֹו ׁשחזר עד ׁשּטחנֹו אֹו ׁשּכבׁשֹו זית ׁשמן אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';
ׁשּבּׂשמֹו ׁשמן בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא עליו מבר [ערבונֹודף, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

בשמים] מיניעם 'ּבֹורא עליו מבר הּמׁשחה, ׁשמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכעין
ּופֹוטר ההדס על מבר והדס, ׁשמן לפניו הביאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבׂשמים'.
בׂשמים'. 'עצי והיא לׁשניהן, אחת ׁשּברכה מּפני הּׁשמן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּברּכת„. אין עׂשב, ׁשהּוא ּובׂשם עץ ׁשהּוא ּבׂשם לפניו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהיּו
ועל לעצמֹו, זה על מבר אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
וׁשמן ּבימינֹו, יין אֹוחז - וׁשמן יין לפניו הביאּו לעצמֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
הּׁשמן על ּומבר וחֹוזר וׁשֹותהּו, הּיין על ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׂשמאלֹו;

ּבר וטחֹו ּבֹו, הּׁשּמׁשּומריח בידיםאׁש לשוק יצא [שלא ְְִֵַַַָָֹ
ּבּכתל.מבושמות] טחֹו חכמים, ּתלמיד הּׁשּמׁש היה ואם ;ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

.‰מבר האדמה, מן אם העץ מן אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדבר
מּמינין הרֹוכל ׁשערבֹו ּבׂשם בׂשמים'; מיני 'ּבֹורא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹעליו
ׁשל לחנּותֹו נכנס בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרּבה,
אם בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא מבר הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבֹוׂשם
ויצא נכנס אחת; אּלא מבר אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻיׁשב

ּופעם. ּפעם ּכל על מבר ויצא, ְְְִֵַַַַַַָָָָנכנס
.Âהּים וחלפי הים]הּׁשֹוׁשּנה שבשפת מברכין[צמחים , ְְְְִִֵַַַָָָ

נרּגס בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא צמח]עליהן 'ּבֹורא[מין ּגּנה, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּומי הּורד, בׂשמים'. עּׂשבי 'ּבֹורא ׂשדה, וׁשל בׂשמים'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעצי
והּמצטּכי והּלבֹונה, שרף]הּורד, הנקרא מעץ היוצא ,[נוזל ְְְְִֶֶַַַַַָ

בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא - ּבהן ְְֲִֵֵֵֶַָָוכּיֹוצא
.Êריח הן: ואּלּו עליהן; מברכין אין טֹוב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

רע, ריח להעביר העׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָטֹוב
זה. ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Áמן ערוה ׁשעל ּובׂשמים זרה, עבֹודה ׁשל ּבׂשמים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ּבהן. להריח ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין אין - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעריֹות
העׂשּוי וׁשמן הּכּסא, ּבית ׁשל ּובׂשמים מתים, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׂשמים
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, מברכין אין - הּזהמה את ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהעביר
ואת הּכלים את ּבֹו ׁשּמגּמרין מגמר רע. ריח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻלהעביר
ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא לפי עליו, מברכין אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּבגדים
לפי ,מבר אינֹו הּמגמרין, ּבבגדים הּמריח וכן מגמר. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשל

עּקר. ּבלא ריח אּלא ּבׂשם, עּקר ׁשם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאין
.Ëמסּבה ׁשל מברכין[סעודה]ּבׂשמים אין - ּגֹוים ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ

חּוץ מהּל היה זרה. לעבֹודה ּגֹוים, מסּבת ׁשּסתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליהן;
;מבר אינֹו ּגֹוים, העיר רב אם - טֹוב ריח והריח ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלּכר
ּבריח עליו, ׁשּמברכין ריח נתערב .מבר יׂשראל, רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹואם

הרב. אחר הֹולכין - עליו מברכין ְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשאין

ה'תש"ע סיון ט"ו שישי יום

   
ּפתיחה‡. ּבהן ׁשאין הרּבה אחרים ּודברים אחרֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברכֹות

חתימהוך][בבר והֹודיה[בברוך]ולא ׁשבח ּדר חכמים ּתּקנּו , ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹ
ּכתבנּום; ׁשּכבר הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו הּוא, ּברּו ְְְְְְְִִֶַַַָָָָלהּקדֹוׁש
לֹו יׁש ּבין חדׁשים ּכלים והּקֹונה חדׁש, ּבית הּבֹונה אּלּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהם
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לֹו אין ּבין ּבהן ְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכּיֹוצא

הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָהעֹולם,
.מבר יֹום, ׁשלׁשים לאחר חברֹו את הרֹואה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכן

ּברּו' :מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ראהּו ואם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'ׁשהחינּו';
ּפרי הרֹואה הּמתים'. מחּיה העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּתה
'ׁשהחינּו'. מבר ראּיתֹו ּבתחּלת לׁשנה, מּׁשנה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמתחּדׁש

.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר טֹובה, ׁשמּועה ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשמע
ּברּו' :מבר רעה, ׁשמּועה ׁשמע והּמטיב'; הּטֹוב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהעֹולם,
ּכדר נפׁש, ּבטֹובת הרעה על לבר אדם וחּיב האמת'. ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדּין
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: - ּבׂשמחה הּטֹובה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמבר
אהבה ּובכלל ,"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,ְְְְְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאלהי
ויׁשּבח יֹודה לֹו, ׁשּיצר ּבעת ׁשאפּלּו ּבּה, ׁשּנצטּוינּו היתרה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזֹו

ְְִָּבׂשמחה.
על„. אף - טֹובה ׁשמּועה ׁשּׁשמע אֹו טֹובה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָהּגיעה

ּתגרם זֹו ׁשּטֹובה מראין, ׁשהּדברים מברּפי - רעה לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשמע אֹו רעה, אליו נגעה אם וכן והּמטיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'הּטֹוב
ּגֹורמת זֹו ׁשרעה מראין, ׁשהּדברים ּפי על אף - רעה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמּועה
העתיד על מברכין ׁשאין האמת'; 'ּדּין מבר - טֹובה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

עּתה. ּׁשארע מה על אּלא ְִֵֶֶַַַַָָלהיֹות,
'ׁשהחינּו';‰. מבר ׂשדה, לֹו יׁש אם - רּבים ּגׁשמים ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָירדּו

ואם והּמטיב'. 'הּטֹוב מבר אחרים, וׁשל ׁשּלֹו היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
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נב           
      

ּכל על אלהינּו, ה' ל אנחנּו 'מֹודים :מבר ׂשדה, לֹו ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו לנּו; ׁשהֹורדּת וטּפה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָטּפה
הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון רּנה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולׁשֹוננּו
ׁשמים, ּכנׁשרי פרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָועינינּו
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו
אלפי מאלף אחת על אפּלּו מלּכנּו, ׁשמ את ּולבר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאלהינּו,
ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים - מּלפנים ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאבֹותינּו
ּומחרב ּכלּכלּתנּו, ּובׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָעבדים
ּדּליתנּו רּבים רעים ּומחלאים מּלטּתנּו, ּומּדבר ְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּצלּתנּו,
עזבּונּו ולא אלהינּו, ה' רחמי עזרּונּו הּנה ועד ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹמלּכנּו;
ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ׁשּפּלגּת אברים ּכן, על .ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחסדי
יֹודּו ּברּנה הם הן - ּפינּו ּבתֹו ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבאּפנּו,
ההֹודיֹות רב ה', אּתה ּברּו מלּכנּו. ,ׁשמ את ויברכּו ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹל

הּתׁשּבחֹות'. ְִֵַָאל
.Âהארץ,מאימת על הּמים מּׁשּירּבּו הּגׁשמים? על מברכין י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

וילכּו הּמים, ּפני על הּמטר מן אבעּבּועֹות ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָויעלּו
זה. לקראת זה ְְֲִֶֶַַָהאבעּבּועֹות

.Êמבר - אחין עּמֹו יׁש אם - וירׁשּתּו' אביו 'מת לֹו: ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאמרּו
אין ואם והּמטיב'; 'הּטֹוב ּכ ואחר האמת', 'ּדּין ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבּתחּלה
טֹובה ׁשּכל - ּדבר ׁשל קצבֹו 'ׁשהחינּו'. מבר אחים, ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעּמֹו
ׁשהיא וטֹובה והּמטיב'; 'הּטֹוב מבר ולאחרים, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיא

'ׁשהחינּו'. מבר לבּדֹו, ְְֱֵֶֶַָָלֹו
.Áׁשּיצא וחבּוׁש ׁשּנתרּפא, חֹולה - להֹודֹות צריכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָארּבעה

ּכׁשּיּגיעּו ּדרכים והֹולכי ּכׁשּיעלּו, הּים ויֹורדי האסּורים, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּבית
חכמים, מהם ּוׁשנים עׂשרה, ּבפני להֹודֹות ּוצריכין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָליּׁשּוב;
יהללּוהּו". זקנים ּובמֹוׁשב עם, ּבקהל "וירֹוממּוהּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּביניהן עֹומד מֹודה? ְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוכיצד
וכל טֹוב'; ּכל ׁשּגמלני טֹובֹות, לחּיבים הּגֹומל העֹולם, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמל

סלה'. ,יגמל הּוא טֹוב, ׁשּגמל' אֹומרים: ְְְְְְִִִֶֶַָָָהּׁשֹומעין
.Ëסּוף ים ּכגֹון ליׂשראל, נּסים ּבֹו ׁשּנעׂשּו מקֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהרֹואה

הּירּדן יהושע]ּומעּברֹות בימי ישראל בו מבר:[שעברו - ְְְְֵֵַַַָ
לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אבל לרּבים. נס ּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ּכל וכן הּזה'; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמקֹום
ּבנֹו ּובן ּובנֹו הּיחיד אֹותֹו - לּיחיד נס ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּמקֹום: אֹותֹו ּכׁשּיראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר
לאבי נס 'ׁשעׂשה אֹו: הּזה', ּבּמקֹום נס לי ׁשעׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

אריֹות ּגב הרֹואה הּזה'. דניאל]ּבּמקֹום בו וכבׁשן[שהושלך , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
ועזריה]האׁש מישאל חנניה בו 'ּברּו[שהושלכו :מבר - ְֵֵָָָ

ּבּמקֹום לּצּדיקים נס ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
ּברּו' :מבר - זרה עבֹודה ּבֹו ׁשעֹובדין מקֹום הרֹואה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָהּזה'.
לעֹוברי אּפים אר ׁשּנתן העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּתה
יׂשראל ּבארץ אם - זרה עבֹודה מּמּנּו ׁשּנעקרה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָרצֹונֹו'.
ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא
:מבר - הּוא לארץ ּבחּוצה ואם מארצנּו'; זרה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה
מן זרה עבֹודה ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּמקֹום מן ׁשעקרּת 'ּכׁשם ּבׁשּתיהן: ואֹומר הּזה'; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקֹום
.'לעבד עֹובדיהן לב ותׁשיב הּמקֹומֹות, מּכל ּתעקר ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזה,

.Èּב' :מבר - ּביּׁשּובן יׂשראל ּבּתי ה'הרֹואה אּתה רּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
:מבר - ּבחרּבנן אלמנה'; ּגבּול מּציב העֹולם, מל ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻאלהינּו
קברי הרֹואה האמת'. ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל
והחיה ּבּדין, אתכם וכלּכל ּבּדין, אתכם וזן ּבּדין, אתכם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיצר
אתכם להקים עתיד והּוא ּבּדין, אתכם והמית ּבּדין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאתכם

הּמתים'. מחּיה ה', אּתה ּברּו ּבּדין; הּבא העֹולם ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלחּיי
.‡Èהן ּגֹוים אם - ּכאחד אדם ּבני אלף מאֹות ׁשׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהרֹואה

אחרית הּנה יֹולדּתכם; חפרה מאד, אּמכם "ּבֹוׁשה אֹומר: -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
יׂשראל ּובארץ הן, יׂשראל ואם וערבה"; צּיה מדּבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגֹוים,
הרזים'. חכם העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר -ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ה' אּתה ּברּו' אֹומר: - העֹולם אּמֹות מחכמי ְֵֵֵֶַַָָָָָֻהרֹואה
חכמי ודם'; לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן העֹולם, מל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאלהינּו
אּמֹות מלכי ליראיו'; מחכמתֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
יׂשראל, מלכי ודם'; לבׂשר מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,

ליראיו'. מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :ְְִִֵֵֶַָָָמבר
.Èאֹו ּפניהן ּבצּורת המׁשּנין ואת הּכּוׁשי, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהרֹואה

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאבריהן
קּטע אֹו סּומה, הרֹואה הּברּיֹות'. ברגליו]מׁשּנה או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּובהקנין ׁשחין, בהרות]ּומּכי מבר:[מלאים - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
א נֹולדּו'ּברּו ואם האמת'; ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' ּתה ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

וקֹוף ּפיל הרֹואה הּברּיֹות'. 'מׁשּנה :מבר אּמן, מּמעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן
עוף]וקּפֹוף הּברּיֹות'.[מין מׁשּנה ּברּו' :מבר , ְְְְִֵֵֶַַָָ

.‚Èטֹובֹות ואילנֹות ּביֹותר, ּומתּקנֹות טֹובֹות ּברּיֹות ְְְְִִֵֶָָָֻהרֹואה
ּבימי ולּגּנֹות לּׂשדֹות הּיֹוצא ּבעֹולמֹו'. לֹו 'ׁשּככה :מבר -ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ונּצנים ּפֹורחֹות אילנֹות וראה מבר:[פרחים]ניסן, - עֹולים ְְְְִִִִִֵָָָָָָ
ּבעֹולמֹו חּסר ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכדי נאֹות, טֹובֹות ּברּיֹות ּבֹו ּוברא להתנאֹותּכלּום, ְְְְְִִֵָָָָ
אדם'. ּבני ּבהן ְֵֶָָָ(ליהנות)

.„Èּבזעף ׁשּנׁשבּו הרּוחֹות ועל[בסערה]על הּברקים, ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ
ההברה קֹול ועל רחים[רעש]הרעמים, ּכמֹו ּבארץ ׁשּתּׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נֹופלים ּכֹוכבים הן ּכאּלּו ׁשּיראּו ׁשּבאויר האּור ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולים,
על - זנב להן ׁשּיׁש ּכֹוכבים ּכמֹו אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָורצים
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - מאּלּו אחד ְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ה' אּתה ּברּו' :מבר - רצה ואם עֹולם'; מלא ְְִֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּכחֹו

ּבראׁשית'. עֹוׂשה העֹולם, מל ְֱִֵֵֶֶֶָָֹאלהינּו
.ÂËהּמדּברֹו על הּגבעֹות, ועל ההרים, הּיּמים,על ועל ת, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ

- יֹום ׁשלׁשים אחר מהן אחד ראה אם - הּנהרֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
עֹוׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר

הּגדֹול הּים את הרֹואה יֹום[אוקינוס]ּבראׁשית'. מּׁשלׁשים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יֹותר אֹו יֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלׁשלׁשים

הּגדֹול'. הּים את העֹוׂשה ֶֶַַָָָָָהעֹולם,
.ÊËמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבענן קׁשת ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה

הרֹואה ּבמאמרֹו'. וקּים ּבבריתֹו, נאמן הּברית, זֹוכר ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהעֹולם,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבחּדּוׁשּה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָֹלבנה
צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ׁשחקים, ּברא ּבמאמרֹו אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,
ּוׂשמחים ׂשׂשים ּתפקידתם, את יׁשּנּו ׁשּלא להם נתן ּוזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹחק
ולּלבנה אמת; ׁשּפעּלתם אמת ּפֹועלי קֹוניהם, רצֹון ְְְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלעׂשֹות
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ׁשהם בטן, לעמּוסי ּתפארת עטרת להיֹות ׁשּתתחּדׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמר
מלכּותֹו; ּכבֹוד על ליֹוצרם ּולפאר ּכמֹותּה, להתחּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָעתידין

חדׁשים'. מחּדׁש ה', אּתה ְֳִֵַַָָָּברּו
.ÊÈהחדׁש על המבר ׁשּכל מעּמד; זֹו ּברכה לבר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻוצרי

ּבּלילה עליו ּבר לא ואם ׁשכינה. ּפני הקּביל ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבזמּנֹו,
עד ּבחדׁש, יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד עליו לבר לֹו יׁש - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּפגימתֹו עיגולה]ׁשּתּמלא .[יתמלא ְִִֵֶָָ
.ÁÈּתחּלת ׁשל ניסן ּתקּופת ּביֹום החּמה את ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהרֹואה

ׁשמ ׁשל רביעיהּמחזֹור ליל ּבתחּלת ׁשהּתקּופה ועׂשרים, ֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
'עֹוׂשה מבר ּבּבקר, רביעי ּביֹום אֹותּה ּכׁשרֹואה -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ּבתחּלת טלה מּזל לתחּלת הּלבנה ּכׁשּתחזר וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבראׁשית'.
וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ּתהיה ולא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהחדׁש,
הּנׁשארים הּכֹוכבים מחמׁשת וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכׁשּיחזרּו
לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה יהיה ולא טלה, מּזל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלתחּלת
על - הּמזרח מקצה עֹולה טלה מּזל ׁשּיראה עת ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה מבר מאּלּו, אחד ְְִֵֵֵֵֶֶָָָּכל
.ËÈ,ּגאים "ּבית אֹומר: ּביּׁשּובן, העֹולם אּמֹות ּבּתי ְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻהרֹואה

נקמֹות, אל ה', נקמֹות, "אל אֹומר: ּבחרּבנן, ה'"; ְְְְִֵֵֵַָָָָֻיּסח
"ּבֹוׁשה אֹומר: העֹולם, אּמֹות קברי ראה אם וכן ְְִִִֵֵֵַָָָָָֻהֹופיע".

יֹולדּתכם". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹאּמכם
.Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּמרחץ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכנס

ּומּכּיֹוצא מּזה ותּצילני לׁשלֹום; ותֹוציאני לׁשלֹום, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
אני 'מֹודה אֹומר: הּמרחץ, מן ּוכׁשּיצא לבֹוא'. לעתיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבזה,

האּור'. מן ׁשהּצלּתני אלהי, ה' ְְֱִִִֶֶַַַָָֹלפני
.‡Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ּדם להּקיז ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּנכנס

אּתה' חּנם ׁשל רֹופא ּכי לרפּואה, לי זה עסק ;ׁשּיהא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
חֹולים'. רֹופא ּברּו' אֹומר: ְִֵֵֶָָָּוכׁשּיצא,

.Îּגרנֹו את למד פירותיו]ההֹול כמות אֹומר:[למדוד - ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; ּבמעׂשה ּברכה ׁשּתׁשלח אלהי, ה' מּלפני רצֹון ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
הּזה' ּבּכרי ּברכה הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

ׁשוא;[ערימה] ּתפּלת זֹו הרי רחמים, ּבּקׁש ּכ ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשוא. ּתפּלת זֹו הרי לׁשעבר, הּצֹועק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס
טהֹור, טמא על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי,
אּכׁשל ואל מּתר; אסּור ועל אסּור, מּתר על טמא, טהֹור ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻועל

חברי ּבי ויׂשמחּו הלכה, כשלוני]ּבדבר יּכׁשלּו[על ואל ; ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
ּבהם'. ואׂשמח ְְֲֵֶֶַַָחברי,

.„Î'ה לפני אני 'מֹודה אֹומר: הּמדרׁש, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו
חלקי ׂשמּת ולא הּמדרׁש, ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
מׁשּכים אני - מׁשּכימין והם מׁשּכים, ׁשאני קרנֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּיֹוׁשבי
והם עמל, אני ּבטלים; לדברים מׁשּכימין והם תֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָלדברי
מקּבלין ואינן עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל עמל אני - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָעמלין
והם הּבא, העֹולם לחּיי רץ אני - רצים והם רץ, אני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָׂשכר;

ׁשחת'. לבאר ְִִֵַַָרצין
.‰Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּכר ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹהּנכנס

נכנ ואם לׁשלֹום'; זה לכר אֹומר:ׁשּתכניסני - ּבׁשלֹום ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּוכׁשּיבּקׁש לׁשלֹום'. ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מֹודה
מּכר ׁשּתֹוציאני אלהי, ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלצאת

ה' לפני אני 'מֹודה אֹומר: - ּבׁשלֹום יצא לׁשלֹום'; ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָזה
ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום; זה מּכר ׁשהֹוצאתני ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאלהי,
ותצעידני לׁשלֹום, ותסמכני לׁשלֹום, ּתֹוליכני ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבׁשלֹום,

.'ּבּדר ואֹורב אֹויב ּכל מּכף ותּצילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלׁשלֹום,
.ÂÎ,לבֹוא העתיד על אדם יצעק לעֹולם ּדבר: ׁשל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָּכללֹו

ּכפי ויׁשּבח ויֹודה ׁשעבר, על הֹודיה ויּתן רחמים; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָויבּקׁש
הרי ּתמיד, ּולׁשּבחֹו ה' את להֹודֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹּכחֹו.

מׁשּבח. ְֶָֻזה

   
ּבהם‡. וחֹותם ,'ּב'ברּו ּבהם ּפֹותח - ּכּלן הּברכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ּוברכה ׁשמע, קרּית ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ;'ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּב'ברּו
ּוברּכת לּה, והּדֹומה הּפרֹות ּוברּכת לחברּתּה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּסמּוכה
ׁשבח ּדר ׁשהן ׁשאמרנּו הּברכֹות ואּלּו הּמצוֹות. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעׂשּית
חֹותם, ואינֹו ,'ּב'ברּו ּפֹותח ׁשהּוא מהן יׁש - ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָוהֹודיה
מעט אּלא ּפֹותח, ואינֹו ,'ּב'ברּו חֹותם ׁשהּוא מהן ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָויׁש
רֹואה ּוכגֹון ּתֹורה, ספר ּברּכת ּכגֹון הּמצוֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּברכֹות
ׁשאר אבל והֹודיה. ׁשבח ּדר ׁשהן מאּלּו - יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָקברי

'ּב'ברּו ּבהן ּפֹותח - ּכּלן הּמצוֹות חֹותם.ּברכֹות ואינֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ
.ׁשּיעׂשה עד ולרּדף להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש

הּנקראין הן ואּלּו וׁשֹופר; ולּולב וסּכה ּתפּלין ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹותּה,
מצוֹות ויׁש לעׂשֹותן. ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ'חֹובה',

ּומעקה מזּוזה ּכגֹון לרׁשּות, ּדֹומין אּלא חֹובה -[לגגו]ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּיעׂשה ּכדי ּבמזּוזה, החּיב ּבבית לׁשּכן חּיב אדם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאין
יׁשב; ּבספינה, אֹו ּבאהל ימיו ּכל לׁשּכן רצה אם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹמזּוזה,
עׂשה מצות וכל מעקה. לעׂשֹות ּכדי ּבית, לבנֹות חּיב אינֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוכן
ּבין חֹובה, ׁשהיא מצוה ּבין הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּבין

לעׂשּיתּה. קדם עליה מבר - חֹובה ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמצוה
ׁשהן‚. מצוֹות ּבין - סֹופרים מּדברי ׁשהן הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכן

מּדבריהם נר[מדרבנן]חֹובה והדלקת מגּלה מקרא ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ערּוב ּכגֹון חֹובה, ׁשאינן מצוֹות ּבין חנּכה, נר והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּבת

תבשילין] קדם[חצירות; הּכל על מבר - ידים ְְִִֵֶַַַַָָֹֹּונטילת
והיכן לעׂשֹות'. וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשּיתן,
ּתעׂשה". - ל יאמרּו "אׁשר ּבּה: ׁשּכתּוב ּבּתֹורה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹצּונּו?
קּדׁשנּו אׁשר - הּוא ּכ והּצען, הּדברים ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנמצא

ׁשּצּונ מאּלּו, לׁשמע ּבהן ׁשּצּוה ׁשלּבמצוֹותיו, נר להדליק ּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּמצוֹות ּכל ׁשאר וכן הּמגּלה; את לקרֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחנּכה,

סֹופרים. ְְִִִֵֶׁשּמּדברי
ּבאחרֹונה„. ידים נטילת על מברכין אין [מיםולּמה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

הּסּכנה,אחרונים] מּפני אּלא זה ּבדבר חּיבּו ׁשּלא מּפני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למה הא עׂשּיתן. על מברכין אין סּכנה, מּׁשּום ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּודברים
מּפני ּבּלילה, ׁשתה ּכ ואחר הּמים את ׁשּסּנן למי ּדֹומה? ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

עלּוקה מסוכנת]סּכנת מים לסּנן[תולעת 'וצּונּו מבר ׁשאינֹו , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמים'; ְִֵֵֶֶַַַָֹאת

עׂשּיתּה‰. ׁשעדין מצוה אם - ּבר ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה
.מבר אינֹו הּוא, ׁשעבר ּדבר ואם עׂשּיה; אחר מבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּימת,
ׁשּיׁשב אֹו ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצית, ׁשּנתעּטף הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
'אׁשר ׁשּנתעּטף, אחר ּומבר חֹוזר - ּתחּלה ּבר ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבסּכה,
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נג            
      

ׁשהם בטן, לעמּוסי ּתפארת עטרת להיֹות ׁשּתתחּדׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמר
מלכּותֹו; ּכבֹוד על ליֹוצרם ּולפאר ּכמֹותּה, להתחּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָעתידין

חדׁשים'. מחּדׁש ה', אּתה ְֳִֵַַָָָּברּו
.ÊÈהחדׁש על המבר ׁשּכל מעּמד; זֹו ּברכה לבר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻוצרי

ּבּלילה עליו ּבר לא ואם ׁשכינה. ּפני הקּביל ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבזמּנֹו,
עד ּבחדׁש, יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד עליו לבר לֹו יׁש - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּפגימתֹו עיגולה]ׁשּתּמלא .[יתמלא ְִִֵֶָָ
.ÁÈּתחּלת ׁשל ניסן ּתקּופת ּביֹום החּמה את ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהרֹואה

ׁשמ ׁשל רביעיהּמחזֹור ליל ּבתחּלת ׁשהּתקּופה ועׂשרים, ֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
'עֹוׂשה מבר ּבּבקר, רביעי ּביֹום אֹותּה ּכׁשרֹואה -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ּבתחּלת טלה מּזל לתחּלת הּלבנה ּכׁשּתחזר וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבראׁשית'.
וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ּתהיה ולא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהחדׁש,
הּנׁשארים הּכֹוכבים מחמׁשת וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכׁשּיחזרּו
לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה יהיה ולא טלה, מּזל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלתחּלת
על - הּמזרח מקצה עֹולה טלה מּזל ׁשּיראה עת ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה מבר מאּלּו, אחד ְְִֵֵֵֵֶֶָָָּכל
.ËÈ,ּגאים "ּבית אֹומר: ּביּׁשּובן, העֹולם אּמֹות ּבּתי ְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻהרֹואה

נקמֹות, אל ה', נקמֹות, "אל אֹומר: ּבחרּבנן, ה'"; ְְְְִֵֵֵַָָָָֻיּסח
"ּבֹוׁשה אֹומר: העֹולם, אּמֹות קברי ראה אם וכן ְְִִִֵֵֵַָָָָָֻהֹופיע".

יֹולדּתכם". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹאּמכם
.Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּמרחץ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכנס

ּומּכּיֹוצא מּזה ותּצילני לׁשלֹום; ותֹוציאני לׁשלֹום, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
אני 'מֹודה אֹומר: הּמרחץ, מן ּוכׁשּיצא לבֹוא'. לעתיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבזה,

האּור'. מן ׁשהּצלּתני אלהי, ה' ְְֱִִִֶֶַַַָָֹלפני
.‡Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ּדם להּקיז ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּנכנס

אּתה' חּנם ׁשל רֹופא ּכי לרפּואה, לי זה עסק ;ׁשּיהא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
חֹולים'. רֹופא ּברּו' אֹומר: ְִֵֵֶָָָּוכׁשּיצא,

.Îּגרנֹו את למד פירותיו]ההֹול כמות אֹומר:[למדוד - ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; ּבמעׂשה ּברכה ׁשּתׁשלח אלהי, ה' מּלפני רצֹון ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
הּזה' ּבּכרי ּברכה הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

ׁשוא;[ערימה] ּתפּלת זֹו הרי רחמים, ּבּקׁש ּכ ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשוא. ּתפּלת זֹו הרי לׁשעבר, הּצֹועק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס
טהֹור, טמא על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי,
אּכׁשל ואל מּתר; אסּור ועל אסּור, מּתר על טמא, טהֹור ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻועל

חברי ּבי ויׂשמחּו הלכה, כשלוני]ּבדבר יּכׁשלּו[על ואל ; ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
ּבהם'. ואׂשמח ְְֲֵֶֶַַָחברי,

.„Î'ה לפני אני 'מֹודה אֹומר: הּמדרׁש, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו
חלקי ׂשמּת ולא הּמדרׁש, ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
מׁשּכים אני - מׁשּכימין והם מׁשּכים, ׁשאני קרנֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּיֹוׁשבי
והם עמל, אני ּבטלים; לדברים מׁשּכימין והם תֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָלדברי
מקּבלין ואינן עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל עמל אני - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָעמלין
והם הּבא, העֹולם לחּיי רץ אני - רצים והם רץ, אני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָׂשכר;

ׁשחת'. לבאר ְִִֵַַָרצין
.‰Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּכר ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹהּנכנס

נכנ ואם לׁשלֹום'; זה לכר אֹומר:ׁשּתכניסני - ּבׁשלֹום ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּוכׁשּיבּקׁש לׁשלֹום'. ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מֹודה
מּכר ׁשּתֹוציאני אלהי, ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלצאת

ה' לפני אני 'מֹודה אֹומר: - ּבׁשלֹום יצא לׁשלֹום'; ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָזה
ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום; זה מּכר ׁשהֹוצאתני ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאלהי,
ותצעידני לׁשלֹום, ותסמכני לׁשלֹום, ּתֹוליכני ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבׁשלֹום,

.'ּבּדר ואֹורב אֹויב ּכל מּכף ותּצילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלׁשלֹום,
.ÂÎ,לבֹוא העתיד על אדם יצעק לעֹולם ּדבר: ׁשל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָּכללֹו

ּכפי ויׁשּבח ויֹודה ׁשעבר, על הֹודיה ויּתן רחמים; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָויבּקׁש
הרי ּתמיד, ּולׁשּבחֹו ה' את להֹודֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹּכחֹו.

מׁשּבח. ְֶָֻזה

   
ּבהם‡. וחֹותם ,'ּב'ברּו ּבהם ּפֹותח - ּכּלן הּברכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ּוברכה ׁשמע, קרּית ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ;'ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּב'ברּו
ּוברּכת לּה, והּדֹומה הּפרֹות ּוברּכת לחברּתּה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּסמּוכה
ׁשבח ּדר ׁשהן ׁשאמרנּו הּברכֹות ואּלּו הּמצוֹות. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעׂשּית
חֹותם, ואינֹו ,'ּב'ברּו ּפֹותח ׁשהּוא מהן יׁש - ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָוהֹודיה
מעט אּלא ּפֹותח, ואינֹו ,'ּב'ברּו חֹותם ׁשהּוא מהן ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָויׁש
רֹואה ּוכגֹון ּתֹורה, ספר ּברּכת ּכגֹון הּמצוֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּברכֹות
ׁשאר אבל והֹודיה. ׁשבח ּדר ׁשהן מאּלּו - יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָקברי

'ּב'ברּו ּבהן ּפֹותח - ּכּלן הּמצוֹות חֹותם.ּברכֹות ואינֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ
.ׁשּיעׂשה עד ולרּדף להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש

הּנקראין הן ואּלּו וׁשֹופר; ולּולב וסּכה ּתפּלין ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹותּה,
מצוֹות ויׁש לעׂשֹותן. ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ'חֹובה',

ּומעקה מזּוזה ּכגֹון לרׁשּות, ּדֹומין אּלא חֹובה -[לגגו]ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּיעׂשה ּכדי ּבמזּוזה, החּיב ּבבית לׁשּכן חּיב אדם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאין
יׁשב; ּבספינה, אֹו ּבאהל ימיו ּכל לׁשּכן רצה אם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹמזּוזה,
עׂשה מצות וכל מעקה. לעׂשֹות ּכדי ּבית, לבנֹות חּיב אינֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוכן
ּבין חֹובה, ׁשהיא מצוה ּבין הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּבין

לעׂשּיתּה. קדם עליה מבר - חֹובה ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמצוה
ׁשהן‚. מצוֹות ּבין - סֹופרים מּדברי ׁשהן הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכן

מּדבריהם נר[מדרבנן]חֹובה והדלקת מגּלה מקרא ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ערּוב ּכגֹון חֹובה, ׁשאינן מצוֹות ּבין חנּכה, נר והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּבת

תבשילין] קדם[חצירות; הּכל על מבר - ידים ְְִִֵֶַַַַָָֹֹּונטילת
והיכן לעׂשֹות'. וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשּיתן,
ּתעׂשה". - ל יאמרּו "אׁשר ּבּה: ׁשּכתּוב ּבּתֹורה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹצּונּו?
קּדׁשנּו אׁשר - הּוא ּכ והּצען, הּדברים ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנמצא

ׁשּצּונ מאּלּו, לׁשמע ּבהן ׁשּצּוה ׁשלּבמצוֹותיו, נר להדליק ּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּמצוֹות ּכל ׁשאר וכן הּמגּלה; את לקרֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחנּכה,

סֹופרים. ְְִִִֵֶׁשּמּדברי
ּבאחרֹונה„. ידים נטילת על מברכין אין [מיםולּמה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

הּסּכנה,אחרונים] מּפני אּלא זה ּבדבר חּיבּו ׁשּלא מּפני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למה הא עׂשּיתן. על מברכין אין סּכנה, מּׁשּום ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּודברים
מּפני ּבּלילה, ׁשתה ּכ ואחר הּמים את ׁשּסּנן למי ּדֹומה? ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

עלּוקה מסוכנת]סּכנת מים לסּנן[תולעת 'וצּונּו מבר ׁשאינֹו , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמים'; ְִֵֵֶֶַַַָֹאת

עׂשּיתּה‰. ׁשעדין מצוה אם - ּבר ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה
.מבר אינֹו הּוא, ׁשעבר ּדבר ואם עׂשּיה; אחר מבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּימת,
ׁשּיׁשב אֹו ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצית, ׁשּנתעּטף הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
'אׁשר ׁשּנתעּטף, אחר ּומבר חֹוזר - ּתחּלה ּבר ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבסּכה,
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נד           
      

אחר מבר וכן ּבציצית'; להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָקּדׁשנּו
'ליׁשב ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ואחר ּתפּלין', 'להניח ּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּלבׁש

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵַַָָֹֻּבּסּכה'.
.Âׁשחיטה אחר חֹוזר אינֹו ּברכה, ּבלא ׁשחט אם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

וכן הּׁשחיטה'; על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּומבר
אֹו ּומעׂשרֹות, ּתרּומה הפריׁש אֹו ּברכה, ּבלא הּדם ּכּסה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹאם
ּכל וכן עׂשּיה. אחר ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר ולא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּטבל,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Êטבילת אּלא לעֹולם, עׂשּיתּה אחר ׁשּמברכין מצוה ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר לֹומר יכֹול ׁשאינֹו - ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּגר
,לפיכ ׁשּיטּבל; עד נצטּוה, ולא נתקּדׁש לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹוצּונּו',
מעּקרֹו ּדחּוי ׁשהיה מּפני הּטבילה, על מבר ׁשּיטּבל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחר

הטבילה] לברכה.[מלפני ראּוי היה ולא ,ְְִָָָָָֹ
.Áּבׁשעת מבר חּיּובּה, ּגמר היא ׁשעׂשּיתּה מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל

מבר אינֹו אחר, צּוּוי עׂשּיתּה אחר ׁשּיׁש מצוה וכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעׂשּיתּה;
אֹו סּכה, העֹוׂשה ּכיצד? האחרֹון. הּצּוּוי ׁשעֹוׂשה ּבׁשעה ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
אינֹו - מזּוזה אֹו ּתפּלין, אֹו ציצית, אֹו ׁשֹופר, אֹו ְְִִִִֵָָָלּולב,
לעׂשֹות וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה ּבׁשעת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָמבר
עׂשּיתן אחר ׁשּיׁש מּפני ּתפּלין'; 'לכּתב אֹו 'לּולב', אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻסּכה',
ּכׁשּינענע אֹו ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ּבׁשעה ?מבר ואימתי אחר. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻצּוּוי
ּבּציצית, ּכׁשּיתעּטף אֹו הּׁשֹופר, קֹול ּכׁשּיׁשמע אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּלּולב,
עׂשה אם אבל מזּוזה. קביעת ּובׁשעת ּתפּלין, לביׁשת ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָּובׁשעת
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה: ּבׁשעת מבר - ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָמעקה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעקה'; ְֲֲֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹות
.Ëולּולב וסּכה ׁשֹופר ּכגֹון לזמן, מּזמן ׁשהיא מצוה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻּכל

ּכגֹון לֹו, קנין ׁשהיא מצוה ּכל וכן חנּכה, ונר מגּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻּומקרא
ּתדירה ׁשאינּה מצוה וכן ּומעקה, ּומזּוזה ּותפּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית
מּזמן ׁשהיא למצוה ּדֹומה היא ׁשהרי עת, ּבכל מצּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואינּה
עׂשּיה ּבׁשעת עליה מבר - הּבן ּופדיֹון ּבנֹו מילת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלזמן,
ּבהן וכּיֹוצא ולּולב סּכה על ּבר לא ואם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ'ׁשהחינּו'.
ׁשּיצא ּבׁשעה 'ׁשהחינּו' עליהן מבר עׂשּיה, ּבׁשעת ְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ'ׁשהחינּו'

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן; חֹובתֹו ְְֵֵֵֶֶַָָָֹידי
.Èלאחרים אֹותּה העֹוׂשה ואחד לעצמֹו, מצוה העֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיתּה, קדם מבר -ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׁשעׂשה מצוה על אּלא 'ׁשהחינּו', מבר אינֹו אבל ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלעׂשֹות';
קּדׁשנּו 'אׁשר מבר אינֹו הרּבה, מצוֹות לפניו היּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָלעצמֹו.
אחת ּכל על מבר אּלא - הּמצוֹות' על וצּונּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמצוֹותיו

עצמּה. ּבפני ְְְִֵַַַָואחת
.‡Èׁשאינּה ּבין עליו חֹובה ׁשהיתה ּבין מצוה, העֹוׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּכל

אֹותּה עׂשה 'לעׂשֹות'; מבר לעצמֹו, אֹותּה עׂשה אם -ְְְֲִֵַַָָָָָָָ
העׂשּיה'. 'על מבר ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרים,

.È'ּתפּלין 'להניח מבר ּתפּלין, לבׁש נתעּטףּכיצד? ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבר ּבּסּכה, יׁשב ּבּציצית'; 'להתעּטף מבר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּבּציצית,
ׁשּבת', ׁשל נר 'להדליק מבר הּוא וכן ּבּסּכה'. ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ'ליׁשב
'לקּבע מבר לביתֹו, מזּוזה קבע אם וכן הּלל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לגּגֹו, מעקה עׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמזּוזה'.

לעצמֹו, ּומעׂשרֹות ּתרּומה הפריׁש מעקה'; לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצּונּו
ׁשחט הּבן'; את 'למּול מבר ּבנֹו, את מל 'להפריׁש'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמבר

'לׁשחט'. מבר וחגיגתֹו, ְְְֲִִִֵַָָֹּפסחֹו
.‚Èקביעת 'על מבר לאחרים, מזּוזה קבע אם ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל

הפריׁש מעקה'; עׂשּית 'על מבר מעקה, להן עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמזּוזה';
את מל ּתרּומה'; הפרׁשת 'על מבר ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָלהם

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמילה'. 'על מבר חברֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבן
.„Èמצוה היתה אם - ּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשה

'על מבר הּוא לפיכ העׂשּיה'; 'על מבר חֹובה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינּה
חֹובה, מידי עצמֹו להֹוציא ונתּכּון חֹובה היתה ערּוב'. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמצות
מבר הּוא לפיכ 'לעׂשֹות'; מבר - אחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָּולהֹוציא

ׁשֹופר'. קֹול ְִַָֹ'לׁשמע
.ÂËׁשּכיון לּולב'; נטילת 'על מבר - הּלּולב את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטל

קדם ּבר אם אבל חֹובתֹו. ידי יצא -ׁשהגּביהֹו, ׁשּיּטל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
למד, אּתה ּומּכאן ּבּסּכה'. 'ליׁשב ּכמֹו לּולב', 'לּטל ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻמבר
נטילת אבל העׂשּיה'. 'על מבר ׁשעׂשה, אחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהמבר
ׁשחט אפּלּו - הן הרׁשּות ּוכדברי הֹואיל ּוׁשחיטה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָידים
נטילת ו'על הּדם', ּכּסּוי ו'על הּׁשחיטה' 'על מבר - ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָלעצמֹו
לעצמֹו ׁשּבדק ּבין חמץ', ּבעּור 'על מבר הּוא וכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָידים'.
נעׂשת לבּטל, ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּמעת - לאחרים ׁשּבדק ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּיבּדק, קדם הּבעּור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹמצות
.ÊË,הּוא נביאים ׁשּמנהג ּפי על אף - מנהג ׁשהּוא ּדבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

מנהג לֹומר צרי ואין חג, ׁשל ּבּׁשביעי ערבה נטילת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּכגֹון
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי ההּלל קריאת ּכגֹון ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָֻחכמים,
אם ל ׁשּיסּתּפק ּדבר ּכל וכן עליו. מברכין אין - ּפסח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יּזהר ּולעֹולם ּברכה. ּבלא אֹותֹו עֹוׂשין לאו, אם ּברכה ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹטעּון
וכן הּצריכֹות; ּבּברכֹות וירּבה צריכה, ׁשאינּה מּברכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאדם

אברכּך". יֹום "ּבכל אֹומר: ְְֲִֵֶָָָָּדוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
הּׁשמיני. ּבּיֹום הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

   
"וערל‡. ׁשּנאמר: ּכרת, עליה ׁשחּיבין עׂשה מצות - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמילה

ההיא הּנפׁש ונכרתה - ערלתֹו ּבׂשר את יּמֹול לא אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכר,
הרב ועל ּבנֹו, את למּול האב על ּומצוה [האדון]מעּמיה". ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

עבדיו ּכל את ּכסף".[הכנענים]למּול ּומקנת ּבית, "יליד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
ואינֹו עׂשה; מצות ּבּטל אֹותן, מל ולא האדֹון אֹו האב ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעבר
ּדין ּובית עצמֹו. ּבערל אּלא ּתלּוי הּכרת ׁשאין ּכרת, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
ערל, יּניחּו ולא ּבזמּנֹו; העבד, אֹו הּבן אֹותֹו למּול ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצּוין

ּבעבדיהן. ולא ּביׂשראל, ְְְְְִֵֵֶַָֹֹלא
.עבר ּכן אם אּלא מּדעּתֹו, ׁשּלא אדם ׁשל ּבנֹו מלין ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאין

מּבית נתעּלם ּכרחֹו. על אֹותֹו מלין ּדין ׁשּבית למּולֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָונמנע
עצמֹו; את למּול חּיב הּוא ּכׁשּיגּדל, - אֹותֹו מלּו ולא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדין,
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עצמֹו, את ימּול ולא מּׁשּיגּדל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
ע מצות מבּטל הּוא ׁשּימּותהרי עד ּכרת, חּיב אינֹו אבל ׂשה; ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבמזיד. ערל, ְְִֵֵָוהּוא
מן‚. הּנלקח עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

נּמֹול ּבית, ׁשּיליד אּלא למּולן; הרב חּיב הּכל, - ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּגֹוים
לקחֹו אפּלּו - ׁשּנלקח ּבּיֹום נּמֹול ּכסף, ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָלׁשמֹונה;

ּביֹומֹו. נּמֹול ׁשּנֹולד, ְִֶַַּבּיֹום
ּכסף„. מקנת שנקנה]יׁש יליד[עבד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

לשפחתו]ּבית לקח[שנולד ּכיצד? ׁשּנֹולד. ּבּיֹום ׁשּנּמֹול ִִֵֶֶַַַַַָ
ואף לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי וילדה, עּמּה עּברּה ולקח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻׁשפחה
מקנת עצמֹו העּבר והרי עצמֹו, ּבפני העּבר ׁשּלקח ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻעל

לׁשמֹונה. נּמֹול ׁשּתלד, קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּכסף
לעּבריה‰. ׁשפחה שתוליד]לקח העוברים רק אֹו[קנה , ְְִֶַָָָָֻ

עבדּות לׁשם להטּבילּה ׁשּלא מנת על ׁשפחה [שתקבלׁשּלקח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
כאשה] מצוות עצמה נּמֹולעל ּברׁשּותֹו, ׁשּנֹולד ּפי על אף -ְִִִֶַַַ

לבּדֹו, ּכסף מקנת הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד; ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּיֹום
ׁשפחּות ּבכלל אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום יׂשראל,[של]ּוכאּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
אּמֹו טבלה ואם ּבית. יליד הּבן ׁשּיהיה עבדות]ּכדי [לשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לׁשמֹונה. נּמֹול זה הרי ׁשּילדה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָאחר
.Â- לּמֹול העבד רצה ולא הּגֹוים, מן ּגדֹול עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח

עּמֹו אותו]מגלּגלין על[משכנעים יתר חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ואם לּגֹוים. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ּכׁשהּוא לקּימֹו אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן,
אֹותֹו ימּול ׁשּלא הּגֹוי, רּבֹו אצל והּוא מּתחּלה, עליו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהתנה
מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל; והּוא לקּימֹו מּתר -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב ּכגר ויהיה נח, ּבני מצוות]ׁשּנצטּוּו ז' שקיבל ;[כגוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
מקּבלין ואין מּיד. יהרג מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל לא אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ְִֵֵֵֶֶַַָָּגר
.Êמל ואם ּתחּלה; מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּגֹוי

קטן וכן ּכׁשּיתּגּיר. ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי ּגֹוי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ּבּיֹום ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד
ּכזכר זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמיני.
ּדפן יֹוצא וכן ּבּׁשמיני; אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקבּות

קיסרי] בניתוח את[נולד מלין ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי .ְְִִֵֵֶֶָָ
ּבּׁשמיני. ְְִִֵֶַׁשּתיהן

.Áּבין - הּׁשמׁש עלֹות אחר ּבּיֹום, אּלא לעֹולם מלין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
מּתׁשיעי ׁשהּוא ּבזמּנּה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום", - הּׁשמיני" "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָֹוהלאה,
ּכׁשר הּיֹום וכל ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה מל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואם
- הּיֹום ּבתחּלת להקּדים מצוה כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָלּמילה;

למצוֹות. מקּדימין ְְְְִִִִִַזריזין,
.Ëאינּה - ּבזמּנּה וׁשּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמילה

ּובין ּבזמּנּה ּובין טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה
ּבהרת היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלא

צרעת] ּפי[נגע על אף הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָּבעֹור
את וידחה עׂשה, יבֹוא - תעׂשה ּבלא הּצרעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּקציצת

תעׂשה. ֲֶַֹלא
.Èהעבדים מילת ּכ - הּׁשּבת את ּדֹוחה הּבנים ׁשּמילת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשם

ׁשּלהן ׁשמיני חל אם הּׁשּבת, את ּדֹוחה לׁשמֹונה נּמֹולין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהן
ׁשאף - ׁשּילדה עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית מיליד חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת;

הּׁשּבת. את ּדֹוחה אינֹו לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
.‡Èהּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ּומי מהּול, ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹקטן

חי, ׁשאינֹו מּפני ּכנפל ׁשהּוא ּברּיתֹו ׁשּתּגמר קדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלעּבּורֹו
אינן - ערלֹות ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ואנּדרֹוגינֹוס, ּדפן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹויֹוצא
יֹום ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּבאחד נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

להן. ְִִֶָּתׁשיעי
.Èמֹונין - ּבּלילה ספק ּבּיֹום ספק הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי

נֹולד ואם ׁשמיני. ספק ׁשהּוא ּבּתׁשיעי ונּמֹול הּלילה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָמן
נּמֹול אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָערב

מּספק. הּׁשּבת את ּדֹוחין ׁשאין ּבׁשּבת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד
.‚Èּבׂשערֹו ׁשלם היה אם - הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי

אּלא הּוא, ׁשבעה ּובן ׁשלם ולד זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּובצּפרניו
אֹותֹו ּומלין ּכאבן, ואינֹו ּבׁשּבת לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתהה;
ׁשלמין צּפרניו ואין לקּוי, ּוׂשערֹו נֹולד אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּבׁשּבת.
להּולד ראּוי היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבברּיתן
ּכאבן, חׁשּוב הּוא ,לפיכ ׁשּיּגמר; קדם ויצא ּבתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּלא
יֹום ׁשלׁשים ׁשהה אם כן, ּפי על ואף ּבׁשּבת. לטלטלֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואסּור
לכל הּנֹולדין ּכׁשאר הּוא והרי קימא, ׁשל ולד הּוא הרי -ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נפל.ּד אינֹו ּבאדם, יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשהה ׁשּכל בר; ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
.„È- ׁשלם נֹולד אם - לעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי

ׁשבעה, ּבן ספק ּבׁשּבת. אֹותֹו ּומלין קימא, ׁשל ולד זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי
הּוא ׁשבעה ּבן אם ּפנים: מּכל ּבׁשּבת נּמֹול - ׁשמֹונה ּבן ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
זה הרי הּוא, ׁשמֹונה ּבן ואם ׁשּבת; ׁשּידחה ּבדין הּוא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוׁשלם
ׁשמֹונה. ּבן הּוא אם נפל, ׁשּזה לפי הּוא, ּבׂשר ּכמחּת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמל

.ÂËאף - הּׁשמׁשֹות ּבין אּמֹו למעי חּוץ ראׁשֹו העּבר ְְִִִֵֵַַָָָֹֻהֹוציא
אֹותֹו מלין אין ׁשּבת, ּבלילי אּלא ּכּלֹו יצא ׁשּלא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעל
יֹום את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשּבת את ּדֹוחה ׁשאינֹו מי וכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת.
טֹובים ימים ּובׁשני ׁשני. טֹוב יֹום את ודֹוחה ראׁשֹון; ְְִִִִִֵֵֶֶָטֹוב
הּׁשני; את ולא הראׁשֹון את לא ּדֹוחה אינֹו הּׁשנה, ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשל
הּׁשנה. ראׁש ׁשל ׁשני ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה, ׁשּלא מילה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוכן

.ÊËמעת לֹו ּומֹונין ׁשּיבריא; עד אֹותֹו מלין אין ְִִִֵֵֵֶֶַַָחֹולה,
אֹותֹו. מלין ּכ ואחר לעת, מעת ימים ׁשבעת מחליֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיחיה

חּמה ּבׁשחלצּתּו אמּורים? ּדברים הקדחת]ּבּמה ממנו ,[יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זה ּבחלי הגוף]וכּיֹוצא כל -[של עיניו לֹו ּכאבּו אם אבל ; ְֲֲֳִִֵֵֶַָָָָ

ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אֹותֹו מלין וירפאּו, עיניו ׁשּיתּפּתחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעת
מסויים]ּבזה באבר הוא .[שהחולי ֶָ

.ÊÈ,אֹותֹו מלין אין - ּביֹותר ירק ׁשּלֹו ּבּׁשמיני ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקטן
ׁשּיּפל הּקטּנים[יתווסף]עד ּכמראה מראיו ויחזרּו ּדם ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּצבעּו ּכמי ּביֹותר אדם היה אם וכן -[אותו]הּבריאים. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ּכׁשאר מראיו ויחזרּו ּדמֹו ּבֹו ׁשּיּבלע עד אֹותֹו, מלין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאין
אּלּו ּבדברים להּזהר וצרי הּוא. חלי ׁשּזה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּקטּנים;

ׁשם ּבֹו ׁשאין ולד אּלא מלין ואין ׁשּסּכנת[שום]הרּבה, חלי; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אפׁשר ואי זמן; לאחר למּול ואפׁשר הּכל, את ּדֹוחה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹנפׁשֹות

לעֹולם. מּיׂשראל אחת נפׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָלהחזיר
.ÁÈׁשּמלה את]אּׁשה למול מחמת[נתנה ּומת ראׁשֹון ּבנּה ְֲִִֵֵֶַָָָָ
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נה            
      

עצמֹו, את ימּול ולא מּׁשּיגּדל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
ע מצות מבּטל הּוא ׁשּימּותהרי עד ּכרת, חּיב אינֹו אבל ׂשה; ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבמזיד. ערל, ְְִֵֵָוהּוא
מן‚. הּנלקח עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

נּמֹול ּבית, ׁשּיליד אּלא למּולן; הרב חּיב הּכל, - ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּגֹוים
לקחֹו אפּלּו - ׁשּנלקח ּבּיֹום נּמֹול ּכסף, ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָלׁשמֹונה;

ּביֹומֹו. נּמֹול ׁשּנֹולד, ְִֶַַּבּיֹום
ּכסף„. מקנת שנקנה]יׁש יליד[עבד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

לשפחתו]ּבית לקח[שנולד ּכיצד? ׁשּנֹולד. ּבּיֹום ׁשּנּמֹול ִִֵֶֶַַַַַָ
ואף לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי וילדה, עּמּה עּברּה ולקח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻׁשפחה
מקנת עצמֹו העּבר והרי עצמֹו, ּבפני העּבר ׁשּלקח ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻעל

לׁשמֹונה. נּמֹול ׁשּתלד, קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּכסף
לעּבריה‰. ׁשפחה שתוליד]לקח העוברים רק אֹו[קנה , ְְִֶַָָָָֻ

עבדּות לׁשם להטּבילּה ׁשּלא מנת על ׁשפחה [שתקבלׁשּלקח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
כאשה] מצוות עצמה נּמֹולעל ּברׁשּותֹו, ׁשּנֹולד ּפי על אף -ְִִִֶַַַ

לבּדֹו, ּכסף מקנת הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד; ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּיֹום
ׁשפחּות ּבכלל אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום יׂשראל,[של]ּוכאּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
אּמֹו טבלה ואם ּבית. יליד הּבן ׁשּיהיה עבדות]ּכדי [לשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לׁשמֹונה. נּמֹול זה הרי ׁשּילדה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָאחר
.Â- לּמֹול העבד רצה ולא הּגֹוים, מן ּגדֹול עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח

עּמֹו אותו]מגלּגלין על[משכנעים יתר חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ואם לּגֹוים. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ּכׁשהּוא לקּימֹו אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן,
אֹותֹו ימּול ׁשּלא הּגֹוי, רּבֹו אצל והּוא מּתחּלה, עליו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהתנה
מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל; והּוא לקּימֹו מּתר -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב ּכגר ויהיה נח, ּבני מצוות]ׁשּנצטּוּו ז' שקיבל ;[כגוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
מקּבלין ואין מּיד. יהרג מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל לא אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ְִֵֵֵֶֶַַָָּגר
.Êמל ואם ּתחּלה; מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּגֹוי

קטן וכן ּכׁשּיתּגּיר. ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי ּגֹוי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ּבּיֹום ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד
ּכזכר זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמיני.
ּדפן יֹוצא וכן ּבּׁשמיני; אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקבּות

קיסרי] בניתוח את[נולד מלין ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי .ְְִִֵֵֶֶָָ
ּבּׁשמיני. ְְִִֵֶַׁשּתיהן

.Áּבין - הּׁשמׁש עלֹות אחר ּבּיֹום, אּלא לעֹולם מלין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
מּתׁשיעי ׁשהּוא ּבזמּנּה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום", - הּׁשמיני" "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָֹוהלאה,
ּכׁשר הּיֹום וכל ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה מל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואם
- הּיֹום ּבתחּלת להקּדים מצוה כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָלּמילה;

למצוֹות. מקּדימין ְְְְִִִִִַזריזין,
.Ëאינּה - ּבזמּנּה וׁשּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמילה

ּובין ּבזמּנּה ּובין טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה
ּבהרת היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלא

צרעת] ּפי[נגע על אף הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָּבעֹור
את וידחה עׂשה, יבֹוא - תעׂשה ּבלא הּצרעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּקציצת

תעׂשה. ֲֶַֹלא
.Èהעבדים מילת ּכ - הּׁשּבת את ּדֹוחה הּבנים ׁשּמילת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשם

ׁשּלהן ׁשמיני חל אם הּׁשּבת, את ּדֹוחה לׁשמֹונה נּמֹולין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהן
ׁשאף - ׁשּילדה עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית מיליד חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת;

הּׁשּבת. את ּדֹוחה אינֹו לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
.‡Èהּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ּומי מהּול, ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹקטן

חי, ׁשאינֹו מּפני ּכנפל ׁשהּוא ּברּיתֹו ׁשּתּגמר קדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלעּבּורֹו
אינן - ערלֹות ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ואנּדרֹוגינֹוס, ּדפן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹויֹוצא
יֹום ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּבאחד נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

להן. ְִִֶָּתׁשיעי
.Èמֹונין - ּבּלילה ספק ּבּיֹום ספק הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי

נֹולד ואם ׁשמיני. ספק ׁשהּוא ּבּתׁשיעי ונּמֹול הּלילה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָמן
נּמֹול אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָערב

מּספק. הּׁשּבת את ּדֹוחין ׁשאין ּבׁשּבת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד
.‚Èּבׂשערֹו ׁשלם היה אם - הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי

אּלא הּוא, ׁשבעה ּובן ׁשלם ולד זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּובצּפרניו
אֹותֹו ּומלין ּכאבן, ואינֹו ּבׁשּבת לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתהה;
ׁשלמין צּפרניו ואין לקּוי, ּוׂשערֹו נֹולד אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּבׁשּבת.
להּולד ראּוי היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבברּיתן
ּכאבן, חׁשּוב הּוא ,לפיכ ׁשּיּגמר; קדם ויצא ּבתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּלא
יֹום ׁשלׁשים ׁשהה אם כן, ּפי על ואף ּבׁשּבת. לטלטלֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואסּור
לכל הּנֹולדין ּכׁשאר הּוא והרי קימא, ׁשל ולד הּוא הרי -ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נפל.ּד אינֹו ּבאדם, יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשהה ׁשּכל בר; ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
.„È- ׁשלם נֹולד אם - לעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי

ׁשבעה, ּבן ספק ּבׁשּבת. אֹותֹו ּומלין קימא, ׁשל ולד זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי
הּוא ׁשבעה ּבן אם ּפנים: מּכל ּבׁשּבת נּמֹול - ׁשמֹונה ּבן ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
זה הרי הּוא, ׁשמֹונה ּבן ואם ׁשּבת; ׁשּידחה ּבדין הּוא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוׁשלם
ׁשמֹונה. ּבן הּוא אם נפל, ׁשּזה לפי הּוא, ּבׂשר ּכמחּת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמל

.ÂËאף - הּׁשמׁשֹות ּבין אּמֹו למעי חּוץ ראׁשֹו העּבר ְְִִִֵֵַַָָָֹֻהֹוציא
אֹותֹו מלין אין ׁשּבת, ּבלילי אּלא ּכּלֹו יצא ׁשּלא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעל
יֹום את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשּבת את ּדֹוחה ׁשאינֹו מי וכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת.
טֹובים ימים ּובׁשני ׁשני. טֹוב יֹום את ודֹוחה ראׁשֹון; ְְִִִִִֵֵֶֶָטֹוב
הּׁשני; את ולא הראׁשֹון את לא ּדֹוחה אינֹו הּׁשנה, ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשל
הּׁשנה. ראׁש ׁשל ׁשני ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה, ׁשּלא מילה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוכן

.ÊËמעת לֹו ּומֹונין ׁשּיבריא; עד אֹותֹו מלין אין ְִִִֵֵֵֶֶַַָחֹולה,
אֹותֹו. מלין ּכ ואחר לעת, מעת ימים ׁשבעת מחליֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיחיה

חּמה ּבׁשחלצּתּו אמּורים? ּדברים הקדחת]ּבּמה ממנו ,[יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זה ּבחלי הגוף]וכּיֹוצא כל -[של עיניו לֹו ּכאבּו אם אבל ; ְֲֲֳִִֵֵֶַָָָָ

ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אֹותֹו מלין וירפאּו, עיניו ׁשּיתּפּתחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעת
מסויים]ּבזה באבר הוא .[שהחולי ֶָ

.ÊÈ,אֹותֹו מלין אין - ּביֹותר ירק ׁשּלֹו ּבּׁשמיני ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקטן
ׁשּיּפל הּקטּנים[יתווסף]עד ּכמראה מראיו ויחזרּו ּדם ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּצבעּו ּכמי ּביֹותר אדם היה אם וכן -[אותו]הּבריאים. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ּכׁשאר מראיו ויחזרּו ּדמֹו ּבֹו ׁשּיּבלע עד אֹותֹו, מלין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאין
אּלּו ּבדברים להּזהר וצרי הּוא. חלי ׁשּזה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּקטּנים;

ׁשם ּבֹו ׁשאין ולד אּלא מלין ואין ׁשּסּכנת[שום]הרּבה, חלי; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אפׁשר ואי זמן; לאחר למּול ואפׁשר הּכל, את ּדֹוחה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹנפׁשֹות

לעֹולם. מּיׂשראל אחת נפׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָלהחזיר
.ÁÈׁשּמלה את]אּׁשה למול מחמת[נתנה ּומת ראׁשֹון ּבנּה ְֲִִֵֵֶַָָָָ
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נו            
      

ּכן ּומת הּׁשני את מלה וכן ּכחֹו, את ׁשהכׁשילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמילה
לא זֹו הרי - אחר מּבעל ּבין זה, מּבעל ּבין הּמילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
ׁשּיגּדיל עד לֹו ממּתינין אּלא ּבזמּנֹו, הּׁשליׁשי את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּתמּול

ּכחֹו. ויתחּזק ְְְִֵַַֹמעט

ה'תש"ע סיון ט"ז קודש שבת יום

   
מלין,‡. ואּׁשה וקטן ועבד הערל ואפּלּו למּול; ּכׁשרין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּכל

מל, ואם ּכלל; ימּול לא ּגֹוי, אבל איׁש. ׁשם ׁשאין ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹּבמקֹום
ּבצר אפּלּו מלין, ּובּכל ׁשנּיה. ּולמּולֹו לחזר צרי [אבןאינֹו ְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֹֹ

ּבקרּומיתחדה] ימּול ולא ׁשּכֹורת; ּדבר ּובכל [חוד]ּובזכּוכית, ְְְְִִִִֵֶָָָָֹ
ּבין ּבברזל, למּול הּמבחר מן מצוה הּסּכנה. מּפני קנה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשל

ּבסּכין. יׂשראל ּכל ונהגּו ּבמסּפרים; ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּבסּכין
.,העטרה את החֹופה העֹור ּכל את חֹותכין מֹוהלין? ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיצד

הר הּקרּום את ּפֹורעין ּכ ואחר העטרה; ּכל ׁשּתתּגּלה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָעד
ׁשּיראה עד ּולכאן, לכאן ּומחזירֹו ּבצּפרן, העֹור מן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמּטה
הּדם ׁשּיצא עד הּמילה, את מֹוצץ ּכ ואחר העטרה. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
מל וכל סּכנה; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי רחֹוקים, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמּמקֹומֹות

אֹותֹו מעבירין מֹוצץ, מוהל]ׁשאינֹו מהיות אותו .[מפטרים ֲִִֵֵֶַ
רטּיה אֹו אסּפלנית עליה נֹותן ׁשּמֹוצץ, [מיניואחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבהן.תחבושות] ְֵֶַָוכּיֹוצא
ציצין‚. העטרה]יׁש עור ויׁש[שאריות הּמילה, את מעּכבין ְְְִִִִֵֵֶַַָ

עֹור הערלה, מעֹור נׁשאר אם ּכיצד? מעּכבין. ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָציצין
ׁשהיה; ּכמֹות ערל זה הרי - עטרה ׁשל ּגבהּה רב את ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהחֹופה
לא ואם המעּכב. ציץ הּוא הּנֹותר, החֹופה העֹור ְְְִִֵֶַַַַָָֹואֹותֹו
עטרה ׁשל ּגבהּה רב חֹופה ׁשאינֹו מעט, אּלא מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנׁשאר

מעּכב. ׁשאינֹו ציץ הּוא זה -ְִֵֵֶֶַ
ציצין„. על ּבין חֹוזר - ּבּמילה ׁשעֹוסק זמן ּכל - ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמל

ּפרׁש מעּכבין. ׁשאינן ציצין על ּבין ידיו]המעּכבין, -[סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אינֹו מעּכבין, ׁשאינן ציצין על חֹוזר; המעּכבין, ציצין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָעל

מל. לא ּכאּלּו הּמילה, את ּפרע ולא מל ְְִִֵֶַַָָָָֹֹחֹוזר.
ּומדלּדל‰. ר ׁשּבׂשרֹו עד[רפוי]קטן ּבׂשר ּבעל ׁשהיה אֹו , ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

אם ׁשּיתקּׁשה: ּבעת אֹותֹו רֹואין - מהּול אינֹו ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיראה
לתּקן וצרי ּכלּום; צרי אינֹו נּמֹול, ׁשהּוא [לדחוק]נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּיתקּׁשה ּבעת ואם העין. מראית מּפני ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבׂשר
המדלּדל הּבׂשר מן וקֹוצצין חֹוזרין - נּמֹול ׁשהּוא יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלא
ודבר קּׁשּוי. ּבׁשעת ּגלּויה העטרה ׁשּתראה עד ּומּכאן, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמּכאן
נראה ׁשהּוא ּפי על אף הּתֹורה, מן אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָזה,

ׁשנּיה. ּפעם למּול צרי אינֹו ּומל, הֹואיל ְְִִִֵֵַַָָָָָּכערל,
.Â,ּומֹוצצין ּופֹורעין מלין ּבׁשּבת, מילה צרכי ּכל ְְְְִִִִִֵַָָָָָעֹוׂשין

ציצין ועל ׁשּפרׁש; ּפי על אף המעּכבין, ציצין על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוחֹוזר
אסּפלנית. עליה ונֹותן ּפרׁש; ׁשּלא זמן ּכל מעּכבין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינן
הרי ּכיצד? הּׁשּבת. את ּדֹוחין אינן מילה, מכׁשירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאין ולא ּבׁשּבת, סּכין עֹוׂשין אין - סּכין מצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

ּבמבֹוי ואפּלּו למקֹום; מּמקֹום משלושהאֹותֹו סתום [רחוב ְְֲִִַָָָ
מערבצדדים] עירוב]ׁשאינֹו בו עשו אֹותֹו[שלא מביאין אין , ְְִִֵֵֶָֹ

הבאת מּפני נדחה ּדדבריהם ערּוב ואין לחצר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמחצר
ׁשּבת. מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהּסּכין,

.Êלּה ׁשֹוחקין אין רפואה]סממנין[למילה]וכן ואין[מיני , ְְְֲִִֵֵֵַָָ
טֹורפין ואין אסּפלֹונית, לּה עֹוׂשין ואין חּמין, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמחּמין

ּכּמֹון[מערבים] ׁשחק לא וׁשמן. זרע]יין ׁשּבת,[מין מערב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לעצמֹו זה נֹותן וׁשמן, יין טרף לא ואם ונֹותן; ּבׁשּניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹועס
ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּכל הּכלל: זה לעצמֹו. ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
הכינּו ולא ׁשכחּו אם אבל הּׁשּבת; את ּדֹוחה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאינֹו

לּתׁשיעי. הּמילה ּתּדחה ְְִִִִִִֶַַַַָָהּמכׁשירין,
.Áאֹו החּמין נׁשּפכּו ּכ ואחר ּבׁשּבת, הּקטן את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמלּו

היא ׁשּסּכנה מּפני ּבׁשּבת, הּכל לֹו עֹוׂשין - הּסממנין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתּפּזרּו
ּבׁשּבת: אֹותֹו מרחיצין הּקטן, את להרחיץ ׁשּדרּכן מקֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו.
אֹו הּמילה, לאחר ּבין הּמילה לפני ּבין הּמילה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּביֹום
ּגּופֹו ּכל רחיצת ּבין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל מילה ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשליׁשי
ּבין ׁשּבת מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ּבין מילה, רחיצת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבין

לֹו. היא ׁשּסּכנה מּפני - ּבׁשּבת לֹו ׁשּמחמין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחּמין
.Ëלהביא לגֹוי אֹומרין ׁשּבת, מערב סּכין הביאּו ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשכחּו

הרּבים. רׁשּות ּדר אֹותֹו יביא ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹסּכין
עלינּו אסּורה ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכללֹו

ׁשבּות בשבת]מּׁשּום השביתה להרבות מדרבנן, מּתר[איסור , ְִָֻ
ּבזמּנּה; מצוה לעׂשֹות ּכדי אֹותן לעׂשֹות לגֹוי לֹומר ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָלנּו
לֹומר לנּו אסּור מלאכה, מּׁשּום עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָודבר

ּבׁשּבת. לעׂשֹותֹו ְְֲַַָלגֹוי
.Èמילה למילה]מכׁשירי המסייעים -[דברים ּבזמּנּה אפּלּו , ְְֲִִִִֵַַָָ

יֹום מערב לעׂשֹותן ואפׁשר הֹואיל טֹוב, יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאינן
ׁשבּות מילה מכׁשירי ּדחּו לא אם הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹטֹוב;
אבל ּתֹורה? ׁשל תעׂשה לא ידחּו היא מּדבריהם, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהיא

לקדרה ּוראּויין הֹואיל טֹוב, ּביֹום סממנין לּה [לתבלׁשֹוחקין ְְְְֲִִִִִֵַָָָ
תבשיל] וׁשמן.בהם יין לּה וטֹורפין ,ְְְִִֶֶַָ

   
וצּונּו‡. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ׁשּימּול קדם מבר - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמל

מבר ּבנֹו, מל ואם חברֹו; ּבן מל היה אם הּמילה', ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
אּתה ּברּו' אחרת: ּברכה מבר הּבן ואבי הּבן'. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'למּול
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹה'
למּול האב על ׁשּמצוה אבינּו'; אברהם ׁשל ּבבריתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהכניסֹו
ערל ּכל ׁשּימּולּו יׂשראל ּכל ׁשּמצּוין הּמצוה על יתר ּבנֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאת
אחרים מברכין אין אביו, ׁשם אין אם ,לפיכ ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּביניהן;
אחד אֹו ּדין ּבית אֹותּה ׁשּיברכּו ׁשהֹורה מי ויׁש זֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּברכה

ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין העם; ְֲִֵֵַָָָמן
.,לּברית ׁשהכנסּתֹו 'ּכׁשם אֹומרין: - עֹומדין ׁשם היּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָואם

טֹובים'. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻּכן
העם‚. מן אחד אֹו הּמל, אֹו הּבן, אבי מבר ּכ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר

אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ׁשם: ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹומדין
ּבאֹות חתם וצאצאיו ׂשם, ּבׁשארֹו וחק מּבטן, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹקּדׁש
צּורנּו, לעד חלקנּו חי אל זאת ּבׂשכר ּכן על קדׁש; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּברית
ּברּו מּׁשחת; ׁשארנּו ידידּות להּציל קדֹוׁשים ּבצּואת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָצּוה

'ׁשהחינּו'. מבר הּבן ואבי הּברית'. ּכֹורת ה', ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּתה
.„מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - הּגרים את ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמל

הּגרים את למּול וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם,
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נתקּימּו לא ּברית, ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּולהּטיף
חּקֹות - ולילה יֹומם בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשמים

ׂשמּתי"'. לא וארץ ְִִֶַָָָָֹׁשמים
וצּונּו‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר - עבּדֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמל

ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהן ּולהּטיף העבדים את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּול
בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּברית,
עבד מל ואם ׂשמּתי"'. לא וארץ ׁשמים חּקֹות - ולילה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻיֹומם
- ּגדֹול אדם והּמל העבדים'. מילת 'על מבר אחרים, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשל
אֹותֹו. ּומל מגּלהּו ּכ ואחר ,ׁשּיבר עד ערותֹו לכּסֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָצרי

.Â- מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
וכן ּברכה. צריכין אינן ּברית, ּדם מהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמּטיפין

ונקבות]אנּדרֹוגינֹוס זכרות סימני לו על[שיש מברכין אין - ְְְְִִֵַַָ
וּדאי. ׁשאינֹו מּפני ְִִֵֵֶַַָמילתֹו,

.Êּבּה ׁשּנֹולד ׁשחין אֹו מּכה מּפני ערלתֹו לחּת ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּגֹוי
מעלין לא - ׁשהּגֹוים אֹותּה; לֹו לחּת ליׂשראל אסּור -ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ואף[מצילין] אליה, אֹותן מֹורידין ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאֹותן
למצוה. נתּכּון לא ׁשהרי זֹו, ּברפּואה מצוה ׁשּנעׂשית ּפי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
אֹותֹו. למּול ליׂשראל מּתר למילה, הּגֹוי נתּכּון אם ,ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻלפיכ

.Áּבּה ׁשּנתּגּנּו הערלה היא (הּגֹוים),הרׁשעיםמאּוסה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשּלא הּמילה, היא ּוגדֹולה ערלים". הּגֹוים כל "ּכי ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
לפני, התהּל" ׁשּנאמר: ׁשּמל, עד ׁשלם, אבינּו אברהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנקרא
ׁשל ּבריתֹו הּמפר וכל ."ּובינ ּביני בריתי ואּתנה תמים, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהיה

ערלתֹו והּניח אבינּו, נימול]אברהם מׁשכּה[שלא אֹו [כיסה, ְְְְִִִַַָָָָָָָ
של מהול]העטרה נראה יהא ּתֹורהא ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף -ִֵֶַַָ

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין הרּבה, טֹובים ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומעׂשים
.Ëנתלה ׁשּלא מילה: חמּורה ּכּמה ּוראה, [המתיןּבֹוא ְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ּפיהמלאך] על אף אחת, ׁשעה אפּלּו עליה רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמׁשה
ּבּדר מל]ׁשהיה שלא על להורגו המלאך מצוֹות[וביקש וכל . ְְִֶֶֶַָָָ

"אּלה ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבריתֹות ׁשלׁש עליהן נכרתּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה
יׂשראל ּבני את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּדברי
וׁשם ּבחרב"; אּתם ּכרת אׁשר הּברית מּלבד מֹואב, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבארץ
ה' ּבברית לעבר . . הּיֹום נּצבים "אּתם אֹומר: ְְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשלׁש נכרתּו הּמילה, ועל ּבריתֹות. ׁשלׁש הרי ."ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹֹאלהי
ּביני בריתי "ואּתנה אבינּו: אברהם עם ּבריתֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשרה
ּביני ּבריתי את "והקמתי ,"אּת בריתי הּנה "אני, ,"ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּובינ
"זאת תׁשמר", ּבריתי את "ואּתה עֹולם", "לברית ,"ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּובינ
בריתי "והיתה ּברית", לאֹות "והיה ּתׁשמרּו", אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶָָָָּבריתי
את "והקמתי הפר", ּבריתי "את עֹולם", "לברית ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבבׂשרכם",
יצחק". את אקים ּבריתי "ואת עֹולם", "לברית אּתֹו", ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָּבריתי
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשמע, קרּית הלכֹות וארּבעים: ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפרקים
עׂשר חמּׁשה ּכהנים, ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹארּבעה
ּפרקים; עׂשרה ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָּפרקים;
עׂשר אחד ּברכֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה מילה, הלכֹות ְְְְִִִִָָָָֹּפרקים;
ּדסּיען( רחמנא ּברי( ְְְֲִַַַָָ
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צו ּפרׁשת ׁשּקֹורין אחר ּבּׁשחר, יֹום ּבכל לקרֹות העם ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהגּו
להם ׁשאין ּדברים אּלּו זֹו: מׁשנה קֹוראין ּכהנים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוברּכת
אּלּו חסדים; ּוגמילּות והראיֹון, והּבּכּורים, הּפאה, - ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשעּור
לֹו קּימת והּקרן הּזה, ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשאדם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדברים
ׁשלֹום והבאת חסדים, ּוגמילּות ואם, אב ּכּבּוד - הּבא ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָלעֹולם
זירא, רּבי אמר ּכּלם. ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד לחברֹו, אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבין
טּפה ּדם רֹואֹות ׁשאפּלּו עצמן, על החמירּו הם יׂשראל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבנֹות
אלּיהּו, ּדבי ּתנא נקּיים. ימים ׁשבעת עליה יֹוׁשבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכחרּדל,
הּבא, העֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח הלכֹות, הּׁשֹונה ְֲֶֶֶַַָָָָָָֻּכל
אּלא 'הליכֹות', ּתקרא אל - לֹו" עֹולם "הליכֹות ְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
חכמים ּתלמידי חנינא, רּבי אמר אלעזר רּבי אמר ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ'הלכֹות'.
ורב ה', לּמּודי ּבני "וכל ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָמרּבים
על ּומֹודה ּבּסתר, ׁשמים ירא אדם יהא לעֹולם ."ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּכל רּבֹון ויאמר: יׁשּכים ּבלבבֹו; אמת ודֹובר ְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָֹהאמת,
,לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהעֹולמים!
מה חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה הרּבים. רחמי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּכי
הלא אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּצדקנּו,
- וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּגּבֹורים
וימי ּתהּו, מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכבלי
האדם "ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו ,לפני הבל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחּיינּו
ּבני ,עּמ אנחנּו אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמן
זרע הּמֹורּיה; ּבהר לֹו ׁשּנׁשּבעּת ,אֹוהב אברהם ּבני ,ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָברית
ּבנ יעקב עדת ;מזּבח ּגּבי על ׁשּנעקד ,עקיד ְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹיצחק
ּבֹו, ׁשּׂשמחּת וׂשמחת אֹותֹו ׁשאהבּת ׁשּמאהבת ,ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבכֹור
,ל להֹודֹות חּיבין אנּו ,לפיכ ויׁשרּון. יׂשראל אֹותֹו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻקראת
.לׁשמ ּוׁשבח הֹודיה ולּתן ,ּולרֹוממ ,ּולפאר ,ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּולׁשּבח
יׂשראל; "ׁשמע, ובקר: ערב יֹום, ּבכל לפני לֹומר אנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּיבין
ּנעים מה חלקנּו, ּטֹוב מה אׁשרנּו, אחד". ה' אלהינּו, ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָֹה'
מׁשּכימין ׁשאנּו אׁשרנּו, ירּׁשתנּו. מאד ּיפה מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּגֹורלנּו,
אחד". ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; "ׁשמע, ואֹומרין: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומעריבין
ׁשּנברא אחר הּוא ואּתה העֹולם, ׁשּנברא קדם הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
הּבא; לעֹולם הּוא ואּתה הּזה, ּבעֹולם הּוא אּתה ְֶַַַַָָָָָָָָָהעֹולם;
הּגדֹול ׁשמ את קּדׁש אחרֹון. הּוא ואּתה ראׁשֹון, הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָָָָאּתה
ּברּו קרננּו. ותגּביּה ּתרים ּוביׁשּועת ,ּבעֹולמ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
את עׂשית אּתה .לבּד ה' הּוא אּתה ברּבים. ׁשמֹו את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמקּדׁש
עליה, אׁשר וכל הארץ צבאם, וכל הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּׁשמים
הּׁשמים ּוצבא ּכּלם, את מחּיה ואּתה ּבהם, אׁשר וכל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּיּמים
ה' ,מל ה' יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא, אּתה מׁשּתחוים. ְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹל
ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָֹמל

הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברכה
אֹומר ּברּו הּוא. ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ּברּו ְְֵֶַָָָָָָָָָֻנסחּה:
ּברּו הארץ, על מרחם ּברּו ּומקּים; ּגֹוזר ּברּו ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָועֹוׂשה,
ּברּו אֹורה, ּומביא אפלה מעביר ּברּו הּברּיֹות; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרחם
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נז             
      

נתקּימּו לא ּברית, ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּולהּטיף
חּקֹות - ולילה יֹומם בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשמים

ׂשמּתי"'. לא וארץ ְִִֶַָָָָֹׁשמים
וצּונּו‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר - עבּדֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמל

ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהן ּולהּטיף העבדים את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּול
בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּברית,
עבד מל ואם ׂשמּתי"'. לא וארץ ׁשמים חּקֹות - ולילה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻיֹומם
- ּגדֹול אדם והּמל העבדים'. מילת 'על מבר אחרים, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשל
אֹותֹו. ּומל מגּלהּו ּכ ואחר ,ׁשּיבר עד ערותֹו לכּסֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָצרי

.Â- מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
וכן ּברכה. צריכין אינן ּברית, ּדם מהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמּטיפין

ונקבות]אנּדרֹוגינֹוס זכרות סימני לו על[שיש מברכין אין - ְְְְִִֵַַָ
וּדאי. ׁשאינֹו מּפני ְִִֵֵֶַַָמילתֹו,

.Êּבּה ׁשּנֹולד ׁשחין אֹו מּכה מּפני ערלתֹו לחּת ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּגֹוי
מעלין לא - ׁשהּגֹוים אֹותּה; לֹו לחּת ליׂשראל אסּור -ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ואף[מצילין] אליה, אֹותן מֹורידין ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאֹותן
למצוה. נתּכּון לא ׁשהרי זֹו, ּברפּואה מצוה ׁשּנעׂשית ּפי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
אֹותֹו. למּול ליׂשראל מּתר למילה, הּגֹוי נתּכּון אם ,ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻלפיכ

.Áּבּה ׁשּנתּגּנּו הערלה היא (הּגֹוים),הרׁשעיםמאּוסה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשּלא הּמילה, היא ּוגדֹולה ערלים". הּגֹוים כל "ּכי ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
לפני, התהּל" ׁשּנאמר: ׁשּמל, עד ׁשלם, אבינּו אברהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנקרא
ׁשל ּבריתֹו הּמפר וכל ."ּובינ ּביני בריתי ואּתנה תמים, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהיה

ערלתֹו והּניח אבינּו, נימול]אברהם מׁשכּה[שלא אֹו [כיסה, ְְְְִִִַַָָָָָָָ
של מהול]העטרה נראה יהא ּתֹורהא ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף -ִֵֶַַָ

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין הרּבה, טֹובים ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומעׂשים
.Ëנתלה ׁשּלא מילה: חמּורה ּכּמה ּוראה, [המתיןּבֹוא ְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ּפיהמלאך] על אף אחת, ׁשעה אפּלּו עליה רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמׁשה
ּבּדר מל]ׁשהיה שלא על להורגו המלאך מצוֹות[וביקש וכל . ְְִֶֶֶַָָָ

"אּלה ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבריתֹות ׁשלׁש עליהן נכרתּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה
יׂשראל ּבני את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּדברי
וׁשם ּבחרב"; אּתם ּכרת אׁשר הּברית מּלבד מֹואב, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבארץ
ה' ּבברית לעבר . . הּיֹום נּצבים "אּתם אֹומר: ְְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשלׁש נכרתּו הּמילה, ועל ּבריתֹות. ׁשלׁש הרי ."ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹֹאלהי
ּביני בריתי "ואּתנה אבינּו: אברהם עם ּבריתֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשרה
ּביני ּבריתי את "והקמתי ,"אּת בריתי הּנה "אני, ,"ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּובינ
"זאת תׁשמר", ּבריתי את "ואּתה עֹולם", "לברית ,"ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּובינ
בריתי "והיתה ּברית", לאֹות "והיה ּתׁשמרּו", אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶָָָָּבריתי
את "והקמתי הפר", ּבריתי "את עֹולם", "לברית ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבבׂשרכם",
יצחק". את אקים ּבריתי "ואת עֹולם", "לברית אּתֹו", ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָּבריתי
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשמע, קרּית הלכֹות וארּבעים: ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפרקים
עׂשר חמּׁשה ּכהנים, ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹארּבעה
ּפרקים; עׂשרה ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָּפרקים;
עׂשר אחד ּברכֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה מילה, הלכֹות ְְְְִִִִָָָָֹּפרקים;
ּדסּיען( רחמנא ּברי( ְְְֲִַַַָָ
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צו ּפרׁשת ׁשּקֹורין אחר ּבּׁשחר, יֹום ּבכל לקרֹות העם ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהגּו
להם ׁשאין ּדברים אּלּו זֹו: מׁשנה קֹוראין ּכהנים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוברּכת
אּלּו חסדים; ּוגמילּות והראיֹון, והּבּכּורים, הּפאה, - ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשעּור
לֹו קּימת והּקרן הּזה, ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשאדם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדברים
ׁשלֹום והבאת חסדים, ּוגמילּות ואם, אב ּכּבּוד - הּבא ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָלעֹולם
זירא, רּבי אמר ּכּלם. ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד לחברֹו, אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבין
טּפה ּדם רֹואֹות ׁשאפּלּו עצמן, על החמירּו הם יׂשראל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבנֹות
אלּיהּו, ּדבי ּתנא נקּיים. ימים ׁשבעת עליה יֹוׁשבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכחרּדל,
הּבא, העֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח הלכֹות, הּׁשֹונה ְֲֶֶֶַַָָָָָָֻּכל
אּלא 'הליכֹות', ּתקרא אל - לֹו" עֹולם "הליכֹות ְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
חכמים ּתלמידי חנינא, רּבי אמר אלעזר רּבי אמר ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ'הלכֹות'.
ורב ה', לּמּודי ּבני "וכל ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָמרּבים
על ּומֹודה ּבּסתר, ׁשמים ירא אדם יהא לעֹולם ."ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּכל רּבֹון ויאמר: יׁשּכים ּבלבבֹו; אמת ודֹובר ְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָֹהאמת,
,לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהעֹולמים!
מה חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה הרּבים. רחמי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּכי
הלא אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּצדקנּו,
- וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּגּבֹורים
וימי ּתהּו, מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכבלי
האדם "ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו ,לפני הבל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחּיינּו
ּבני ,עּמ אנחנּו אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמן
זרע הּמֹורּיה; ּבהר לֹו ׁשּנׁשּבעּת ,אֹוהב אברהם ּבני ,ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָברית
ּבנ יעקב עדת ;מזּבח ּגּבי על ׁשּנעקד ,עקיד ְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹיצחק
ּבֹו, ׁשּׂשמחּת וׂשמחת אֹותֹו ׁשאהבּת ׁשּמאהבת ,ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבכֹור
,ל להֹודֹות חּיבין אנּו ,לפיכ ויׁשרּון. יׂשראל אֹותֹו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻקראת
.לׁשמ ּוׁשבח הֹודיה ולּתן ,ּולרֹוממ ,ּולפאר ,ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּולׁשּבח
יׂשראל; "ׁשמע, ובקר: ערב יֹום, ּבכל לפני לֹומר אנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּיבין
ּנעים מה חלקנּו, ּטֹוב מה אׁשרנּו, אחד". ה' אלהינּו, ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָֹה'
מׁשּכימין ׁשאנּו אׁשרנּו, ירּׁשתנּו. מאד ּיפה מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּגֹורלנּו,
אחד". ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; "ׁשמע, ואֹומרין: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומעריבין
ׁשּנברא אחר הּוא ואּתה העֹולם, ׁשּנברא קדם הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
הּבא; לעֹולם הּוא ואּתה הּזה, ּבעֹולם הּוא אּתה ְֶַַַַָָָָָָָָָהעֹולם;
הּגדֹול ׁשמ את קּדׁש אחרֹון. הּוא ואּתה ראׁשֹון, הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָָָָאּתה
ּברּו קרננּו. ותגּביּה ּתרים ּוביׁשּועת ,ּבעֹולמ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
את עׂשית אּתה .לבּד ה' הּוא אּתה ברּבים. ׁשמֹו את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמקּדׁש
עליה, אׁשר וכל הארץ צבאם, וכל הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּׁשמים
הּׁשמים ּוצבא ּכּלם, את מחּיה ואּתה ּבהם, אׁשר וכל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּיּמים
ה' ,מל ה' יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא, אּתה מׁשּתחוים. ְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹל
ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָֹמל

הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברכה
אֹומר ּברּו הּוא. ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ּברּו ְְֵֶַָָָָָָָָָֻנסחּה:
ּברּו הארץ, על מרחם ּברּו ּומקּים; ּגֹוזר ּברּו ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָועֹוׂשה,
ּברּו אֹורה, ּומביא אפלה מעביר ּברּו הּברּיֹות; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרחם
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ולא עולה לא לפניו ׁשאין ּברּו ליראיו. טֹוב ׂשכר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמׁשּלם
ׁשחד. מּקח ולא פנים מּׂשֹוא לא מרמה, ולא כזב לא ְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשכחה,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד, חי אל ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּברּו
ּכל ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו, ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולם,
נהּלל ,מׁשיח עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּובׁשירי ועבדיו; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחסידיו
,נרֹוממ ,נפאר ,נׁשּבח ,נֹוד ּובזמרֹו. ּבׁשבחֹו אלהינּו ְְְְְְְְֱֲִִֵַָָָָָָֹה'
העֹולמים, חי יחיד, יחד. אלהינּו מלּכנּו ׁשמ נזּכיר ,ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹנמליכ
מהּלל מל ה', אּתה ּברּו ׁשמֹו. עד עדי ּומפאר, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמׁשּבח

ְִַָּבּתׁשּבחֹות.
ה' יׂשמח לעֹולם, ה' כבֹוד יהי אּלּו: ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵַָוקֹורא
מּמזרח עֹולם. ועד מעּתה ,מבר ה' ׁשם יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבמעׂשיו.
על ה'; ּגֹוים, ּכל על רם ה'. ׁשם מהּלל מבֹואֹו, עד ְְִֵֶֶַַַָָָֻׁשמׁש,
ה', ודר. לדר זכר ה', לעֹולם; ׁשמ ה', ּכבֹודֹו. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹהּׁשמים
הּׁשמים, יׂשמחּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו, ּכסאֹו; הכין ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹּבּׁשמים
ועד. לעֹולם ימל ה' .מל ה' בּגֹוים, ויאמרּו הארץ; ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹותגל
ּגֹוים, עצת הפיר ה' מארצֹו. גֹוים אבדּו ועד; עֹולם מל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָה'
ולא ּדבר ּדּברּו ותפר; עצה, עצּו עּמים. מחׁשבֹות ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֻֻהניא
- ה' ועצת איׁש, ּבלב מחׁשבֹות רּבֹות אל. עּמנּו ּכי ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָיקּום,
לדר לּבֹו, מחׁשבֹות ּתעמֹוד; לעֹולם ה', עצת תקּום. ְְְְֲֲִִַַַָָֹהיא
ּבצּיֹון, ה' בחר ּכי וּיעמד. צּוה, הּוא וּיהי; אמר, הּוא ּכי ְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹודר.
ּכי לסגּלתֹו. יׂשראל, יּה; לֹו ּבחר יעקב, ּכי לֹו. למֹוׁשב ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻאּוּה
עֹון, יכּפר רחּום והּוא יעזֹוב. לא ונחלתֹו עּמֹו, ה' יּטׁש ְְְֲֲִֵַַַַַָָֹֹֹלא
ה', חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב והרּבה יׁשחית; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֹולא
עֹוד ,בית יֹוׁשבי אׁשרי קראנּו. ביֹום יעננּו הּמל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹוׁשיעה;
אלהיו. ׁשה' העם אׁשרי לֹו, ׁשּככה העם אׁשרי סלה. ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיהללּו
סֹוף עד וכּו'", הּמל אלהי ארֹוממ לדוד, מ"ּתהּלה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹוקֹורא

ּתּלים. ִִֵֶספר
ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו אּלּו: ּפסּוקים קֹורא ,ּכ ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
ּכל לעיני ה' את ּדויד ויבר ואמן. אמן לעֹולם, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹימל
אבינּו, יׂשראל אלהי ה' אּתה ּברּו ּדויד: וּיאמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּקהל,
והּנצח והּתפארת והּגבּורה הּגדּלה ה' ל עֹולם. ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמעֹולם
והּמתנּׂשא הּממלכה, ה' ל ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוההֹוד,
ּבּכ מֹוׁשל ואּתה ,מּלפני והּכבֹוד והעׁשר לראׁש. ל,לכל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

אלהינּו, ועּתה לּכל. ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה; ּכח ְְְְְְְְֱֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹּוביד
ׁשם ויברכּו .ּתפארּת לׁשם ּומהללים ,ל אנחנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמֹודים

ּותהּלה. ּברכה ּכל על ּומרֹומם ,ְְְְִֶַַָָָָֹּכבד
נסחּה: הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻּברכה
ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
וזמרה, הּלל ּוׁשבח, ׁשיר אלהינּו, ה' נאה ל ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּובארץ;
ּוממׁשלה, מלכּות עז ותפארת, ּתהּלה ּגדּלה והֹודיֹות, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻּברכֹות
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו עֹולם. ועד מעּתה ּוגבּורה, ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנצח
ּכל אדֹון ההֹודיֹות, אל הּתׁשּבחֹות, ּגדֹול מל ְְֲֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם,
הּׁשירה וקֹורא העֹולמים. חי זמרה, ּבׁשירי הּבֹוחר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמעׂשים,

הּמקֹום. ּכמנהג סֹופּה, ְְִַַַָָעד
נׁשמת זה: נסח זֹו ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
תפאר, ל ּבׂשר ּכל ורּוח אלהינּו; ה' ,ׁשמ את ּתבר חי ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
עֹולם ועד מעֹולם ודר, לדר ּתמיד מלּכנּו זכר את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּותרֹומם
ּגֹואל מל לנּו ואין אלהים; אין ּומּבלעדי האל, הּוא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה

ּומּציל ּפֹודה אּתה. אּלא וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּומֹוׁשיע
הּתֹולדֹות, אדֹון הּברּיֹות; ּכל על אלֹוּה ּומרחם, ְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָּומפרנס
ּברחמים ּוברּיֹותיו ּבחסד עֹולמֹו המנהג ּבּתׁשּבחֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהמהּלל
יׁשנים, המעֹורר ייׁשן; ולא ינּום לא אמת, אלהים וה' ְְְֱֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹרּבים.
אסּורים ּומּתיר חֹולים ורֹופא נֹופלים סֹומ רדּומים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַהּמקיץ
ּולׁשֹוננּו ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו מֹודים. אנחנּו ּול -ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ועינינּו הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרּנה
ׁשמים, ּכנׁשרי ּפרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאירֹות
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו

ׁש את ּולבר אלפיאלהינּו, מאלף אחת על מלּכנּו, מ ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות, ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים הּנה; ועד מּלפנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹאבֹותינּו,
ּומחרב ּכלּכלּתנּו, ּובּׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, עבדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּבית
ועד ּדּליתּנּו; רּבים רעים ּומחליים מּלטּתנּו, מּדבר ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצלּתנּו,
אברים ּכן, על .חסדי עזבּונּו ולא ,רחמי עזרּונּו ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנה
ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפינּו, ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּפּלגּת
נּסי רב על אלהינּו, ה' ׁשמ את ויברכּו יֹודּו הן הן - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבפינּו
עין וכל תׁשּבח, ל לׁשֹון וכל יֹודה, ל ּפה כל ּכי .ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָפלאי
תׁשּתחוה, לפני קֹומה וכל תכרע, ל ּבר וכל תצּפה, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָל
ּכּדבר ,לׁשמ יזּמרּו והּכליֹות והּקרבים ,ייראּו הּלבבֹות ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוכל
מחזק עני מּציל ,כמֹו מי ה' ּתאמרנה, עצמֹותי ּכל ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבה', צּדיקים רּננּו ונאמר: מּגֹוזלֹו; ואביֹון ועני ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָמּמּנּו,
צּדיקים ּובדברי ּתתרֹומם, יׁשרים ּבפי תהּלה. נאוה ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָליׁשרים
קדֹוׁשים ּובקרב ּתתקּדׁש, חסידים ּכל ּובלׁשֹון ,ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּתתּבר
יתּפאר יׂשראל ּבית ּכל עּמ רבבֹות ּובמקהלֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּתתהּלל,
אלהינּו, ה' לפני היצּורים ּכל חֹובת ׁשּכן אלהינּו, ה' ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשמ
ּכל על ּולהּדר לגּדל לרֹומם, לפאר, לׁשּבח, להּלל, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָלהֹודֹות,
.מׁשיח ,עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּתׁשּבחֹות ׁשירֹות זמירֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֻּדברי
ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
מזמֹור לקרֹות נהגּו וכן וכּו'. אלהינּו ה' נאה, ל ּכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹּובארץ;
ּפסּוקי ׁשּיתחילּו קדם הּמזמֹור, ּכל הּׁשּבת, ליֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשיר
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּכּפּורים. ּוביֹום הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּזמירֹות

ּבׁש ּגדֹול הּלל ויׁשלקרֹות הּזמירֹות, ּפסּוקי קדם ּבתֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכמנהגם. הּכל - הּמעלֹות ׁשירי לקרֹות ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹמקֹומֹות

נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קריאת ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּברכה
,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּברּו
עליה, ולּדרין לארץ הּמאיר הּכל; את ּובֹורא ׁשלֹום ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעׂשה
מעׂשי רּבּו מה בראׁשית. מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמחּדׁש
הּמרֹומם הּמל .קנינ הארץ מלאה עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻה',
מימֹות וטֹוב הּמתנּׂשא המפאר המׁשּבח מאז, לבּדֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֻׁשמֹו
אדֹון עלינּו, רחם הרּבים ּברחמי מלּכנּו, עֹולם אלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולם.
ּגדֹול ּברּו אל ּבעדנּו. מׂשּגב יׁשענּו מגן מׂשּגּבנּו, צּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻעּזנּו
לׁשמֹו, ּכבֹוד יצר טֹוב חּמה, זהרי ּופעל התקין ְְֳִִִֵֵַַַָָָָָָּדעה,
ׁשּדי רֹוממי קדֹוׁשים צבאֹות ּפּנֹות עּזֹו, סביבֹות נתן ְְְְְִִִִֵַַַָֻמאֹורֹות
ּבּׁשמים אלהינּו, ה' ּתתּבר קדּׁשתֹו. לאל יסּפרּו ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּתמיד
,ידי מעׂשה ׁשבח ּכל ועל מּתחת; הארץ ועל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּמעל
לעד ּתתּבר סלה. ,יפארּו הם - יצרּת אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּומאֹורֹות
לעד ׁשמ יׁשּתּבח קדֹוׁשים. ּבֹורא ּגֹואלנּו, מלּכנּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָצּורנּו,
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עֹולם, ּברּום עֹומדים מׁשרתיו אׁשר מׁשרתים, יֹוצר ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָמלּכנּו,
עֹולם. ּומל חּיים אלהים ּבדברי יחד קֹולם את ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמיעים
ּבאימה עֹוׂשים ּגּבֹורים, ּכּלם ּברּורים, ּכּלם אהּובים, ְְֲִִִִִֵָָָָֻֻֻּכּלם
מלכּות על עליהם מקּבלים וכּלם ּבאהבה. קֹוניהם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻרצֹון
ּבנחת לצּורם להקּדיׁש לזה זה רׁשּות ונֹותנים מּזה, זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמים
עֹונים ּכאחד ּכּלם טהֹורה. ּובנעימה ּברּורה, ּבׂשפה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻרּוח,
כל מלא צבאֹות; ה' קדֹוׁש, קדֹוׁש קדֹוׁש ואֹומרים: ְְְְְְִִָָָָָָֹּביראה,
מתנּׂשאים יחד הּקדׁש, וחּיֹות והאֹופּנים ּכבֹודֹו. ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהארץ
לאל מּמקֹומֹו. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים: מׁשּבחים ְְְְְְְְִִִֵַָָָֻלעּמתם,
יאמרּו זמירֹות וקּים חי אל למל יּתנּו, נעימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּברּו
עֹוׂשה ּגבּורֹות, ּפֹועל לבּדֹו הּוא ּכי יׁשמיעּו, ְְְְְִִֵֶַַָֻותׁשּבחֹות
נפלאֹות, אדֹון יׁשּועֹות, מצמיח צדקֹות, זֹורע ְְְְֲֲִִֵַַַָָָחדׁשֹות,
"לעׂשה ּכאמּור: - בראׁשית מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמחּדׁש
לׂשּמח מאֹורֹות התקנּת חסּדֹו", לעֹולם ּכי ּגדֹולים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָאֹורים

הּמאֹורֹות. יֹוצר ה', אּתה ּברּו ְֵַַָָָעֹולם.
חמלה אלהינּו; ה' אהבּתנּו, עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּברכה
,ׁשמ ּבעבּור מלּכנּו, אבינּו עלינּו. חמלּת יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּגדֹולה
ּכן חּיים, חּקי וּתלּמדנּו ,ב ּבטחּו אׁשר אבֹותינּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּובעבּור
ותן עלינּו, נא רחם המרחם, הרחמן, אב אבינּו. ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּתחּננּו,
ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע להׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹּבלּבנּו
עינינּו והאר ּבאהבה; ּתֹורת תלמּוד ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּולקּים
את לאהבה לבבנּו ויחד ,יראת ּבלּבנּו ודּבק ,ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוֹותי
ּבאמת קדׁש ׁשם ּכי ,לבּד אּתה מהרה עלינּו ּומל .ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמ
והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ,ׁשמ ּובעבּור עלינּו. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָנקרא
ּב .ׁשמ למען ותֹוׁשיענּו קרננּו ּתרים ּבאהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד נּכׁשל ולא נּכלם לא חסינּו, ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹּבטחנּו,
.ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה אּתה, מלּכנּו אבינּו ּכי עד; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעֹולמי
והבא ועד. סלה נצח יעזבּונּו אל ,וחסדי אלהינּו ה' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹרחמי
מהרה והֹוליכנּו הארץ, ּכנפֹות מארּבע וׁשלֹום ּברכה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעלינּו
וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם מּכל בחרּת בנּו ּכי לארצנּו. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָקֹוממּיּות
את ּולאהבה ,ּולרֹוממ ּוליחד ל להֹודֹות הּגדֹול, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָלׁשמ

ּבאהבה. יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו .ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָׁשמ
נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֻּברכה

ויּציב נחמדאמת וחביב, אהּוב ונאמן, יׁשר וקּים, נכֹון , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּזה הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן ואּדיר, נֹורא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻונעים,
מגן יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי אמת, ועד. לעֹולם ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינּו
ּומלכּותֹו נכֹון, וכּסאֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים הּוא ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹיׁשענּו;
ּולעֹולמי לעד ונאמנים חּיים ּודבריו קּימת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמּונתֹו
ּדֹורֹותינּו, ּכל ועל ּבנינּו על אבֹותינּו, ועל עלינּו ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָעֹולמים,
ועל הראׁשֹונים על ;עבדי יׂשראל זרע ּדֹורֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק ּבאמת, וקּים טֹוב ּדבר - ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהאחרֹונים
ּומל מלּכנּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' הּוא ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה
יׁשּועתנּו, וצּור יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאבֹותינּו,
עֹוד אלהים לנּו ואין ,ׁשמ הּוא מעֹולם ּומּצילנּו, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹּפֹודנּו
ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו עזרת .ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָזּולת
,מֹוׁשב עֹולם ּברּום ודֹור. ּדֹור ּבכל אחריהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניהם
אׁשר איׁש אׁשרי אמת, ארץ. אפסי עד וצדקת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּפטי
אּתה אמת, לּבֹו; על יׂשים ּודבר ותֹורת ,מצוֹותי ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָיׁשמע

ּובנים; לאבֹות ריבם לריב ּגּבֹור ּומל ,לעּמ אדֹון ְְִִִִֶֶַָָָָָָהּוא
אין ּומּבלעדי אחרֹון, הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו, מּמצרים אמת, מֹוׁשיע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנּו
ּובכֹור הרגּת, ּבּדבר מצרים ּבכֹורי וכל ּפדיתנּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדים
מּים, עברּו וידידים טּבעּת, וזדים ּבקעּת, סּוף וים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָּגאלּת,
ׁשּבחּו זאת ועל נֹותר. לא מהם אחד עד צריהם, מים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכּסּו
ּתׁשּבחֹות זמירֹות ׁשירֹות ידידים ונתנּו לאל, ורֹוממּו ְְְְְְְְִִִִִֵָָָֻּגאּולים,
מׁשּפיל ונֹורא, ּגּבֹור ּגדֹול ונּׂשא, רם וקּים. חי אל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלמל
אסירים, מֹוציא מרֹום, עדי ׁשפלים מגּביּה ארץ, עדי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגאים
ׁשּועם ּבעת יׂשראל לעּמֹו ועֹונה ּדּלים, ועֹוזר ענוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּופֹודה
יׂשראל ּבני וכל מׁשה הּוא. ּברּו עליֹון, לאל ּתהּלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאליו;
ּבאלם כמֹו מי כּלם: אמרּו רּבה, ּבׂשמחה - ׁשירה אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻל

מי ימלה', ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש, נאּדר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ּגאלנּו, ונאמר: ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹלעֹולם

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברכה
ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻנסחּה:
עּתים, מׁשּנה ּבתבּונה ׁשערים, ּפֹותח ּבחכמה ערבים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ּבמׁשמרֹותיהם הּכֹוכבים את מסּדר הּזמּנים, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמחליף
חׁש מּפני אֹור ּגֹולל ולילה, יֹומם ּבֹורא ּכרצֹונֹו. ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּברקיע
יֹום ּבין מבּדיל לילה, ּומביא יֹום מעביר אֹור, מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹוחׁש
ה', אּתה ּברּו יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ְְְְְִֵַַַָָָָָלּלילה,

ערבים. ֲֲִִַַָהּמעריב
ּתֹורה אהבּת, עּמ יׂשראל עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָּברכה
אלהינּו, ה' ּכן על לּמדּת. אֹותם ּומׁשּפטים וחּקים ְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָֹֻּומצוֹות
ּבדברי ונעלז ונׂשמח ,רצֹונ ּבחּקי נׂשיח ּובקּומנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשכבנּו
נהּגה ּובהם ימינּו, ואר חּיינּו הם ּכי ועד, לעֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹתֹורת
היא ּכי ועד, לעֹולם מּמּנּו תסּור לא ואהבת ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹיֹומם
לעד. יׂשראל עּמֹו את אֹוהב ה', אּתה ּברּו ראׁשנּו. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּברכה
אלהינּו ה' הּוא ּכי עלינּו, קּים זאת ּכל אמּונה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹֻנסחּה:
מּיד הּפֹודנּו - זּולתֹו ואפס מלּכנּו, אמת עּמֹו; יׂשראל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָואנחנּו
מּצרינּו, לנּו הּנפרע האל עריצים, מּכף הּגֹואלנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמלכים,
ולא ּבחּיים, נפׁשנּו הּׂשם נפׁשנּו, אֹויבי לכל ּגמּול ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהמׁשּלם
קרננּו וּירם אֹויבינּו, ּבמֹות על הּמדריכנּו רגלנּו, לּמֹוט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנתן

ּבפר נקמה ּלנּו העֹוׂשה ׂשֹונאינּו. ּכל ּומֹופתיםעל אֹותֹות עה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ
את וּיֹוצא מצרים, ּבכֹורי ּכל ּבעברתֹו הּמּכה חם, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבאדמת
סּוף, ים ּגזרי ּבין ּבניו הּמעביר עֹולם; לחרּות מּתֹוכם ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל
את בנים ראּו טּבע. ּבתהֹומֹות ׂשֹונאיהם ואת רֹודפיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָואת
עליהם, קּבלּו ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו; וׁשּבחּו והֹודּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָּגבּורתֹו,
כמֹו מי ה', ּבאלם כמֹו מי ואמרּו: רּבה ּבׂשמחה כּלם ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻוענּו
ועד. לעֹולם ימל ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹנאּדר
אּתה ּברּו יׂשראל. קדֹוׁש - ׁשמֹו צבאֹות ה' ּגֹואלנּו, ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָונאמר

יׂשראל. ּגאל ְִֵַָָה',
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּברכה
לחּיים והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו ה' הׁשּכיבנּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹֻנסחּה:
טֹובה ּבעצה ותּקננּו ,ׁשלֹומ סּכת עלינּו ּופרס ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֻּולׁשלֹום,
ּומּפחד רע ּדבר מּכל והּצילנּו וׁשמרנּו ּבעדנּו, והגן .ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּלפני
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נט             
      

עֹולם, ּברּום עֹומדים מׁשרתיו אׁשר מׁשרתים, יֹוצר ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָמלּכנּו,
עֹולם. ּומל חּיים אלהים ּבדברי יחד קֹולם את ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמיעים
ּבאימה עֹוׂשים ּגּבֹורים, ּכּלם ּברּורים, ּכּלם אהּובים, ְְֲִִִִִֵָָָָֻֻֻּכּלם
מלכּות על עליהם מקּבלים וכּלם ּבאהבה. קֹוניהם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻרצֹון
ּבנחת לצּורם להקּדיׁש לזה זה רׁשּות ונֹותנים מּזה, זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמים
עֹונים ּכאחד ּכּלם טהֹורה. ּובנעימה ּברּורה, ּבׂשפה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻרּוח,
כל מלא צבאֹות; ה' קדֹוׁש, קדֹוׁש קדֹוׁש ואֹומרים: ְְְְְְִִָָָָָָֹּביראה,
מתנּׂשאים יחד הּקדׁש, וחּיֹות והאֹופּנים ּכבֹודֹו. ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהארץ
לאל מּמקֹומֹו. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים: מׁשּבחים ְְְְְְְְִִִֵַָָָֻלעּמתם,
יאמרּו זמירֹות וקּים חי אל למל יּתנּו, נעימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּברּו
עֹוׂשה ּגבּורֹות, ּפֹועל לבּדֹו הּוא ּכי יׁשמיעּו, ְְְְְִִֵֶַַָֻותׁשּבחֹות
נפלאֹות, אדֹון יׁשּועֹות, מצמיח צדקֹות, זֹורע ְְְְֲֲִִֵַַַָָָחדׁשֹות,
"לעׂשה ּכאמּור: - בראׁשית מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמחּדׁש
לׂשּמח מאֹורֹות התקנּת חסּדֹו", לעֹולם ּכי ּגדֹולים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָאֹורים

הּמאֹורֹות. יֹוצר ה', אּתה ּברּו ְֵַַָָָעֹולם.
חמלה אלהינּו; ה' אהבּתנּו, עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּברכה
,ׁשמ ּבעבּור מלּכנּו, אבינּו עלינּו. חמלּת יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּגדֹולה
ּכן חּיים, חּקי וּתלּמדנּו ,ב ּבטחּו אׁשר אבֹותינּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּובעבּור
ותן עלינּו, נא רחם המרחם, הרחמן, אב אבינּו. ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּתחּננּו,
ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע להׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹּבלּבנּו
עינינּו והאר ּבאהבה; ּתֹורת תלמּוד ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּולקּים
את לאהבה לבבנּו ויחד ,יראת ּבלּבנּו ודּבק ,ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוֹותי
ּבאמת קדׁש ׁשם ּכי ,לבּד אּתה מהרה עלינּו ּומל .ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמ
והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ,ׁשמ ּובעבּור עלינּו. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָנקרא
ּב .ׁשמ למען ותֹוׁשיענּו קרננּו ּתרים ּבאהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד נּכׁשל ולא נּכלם לא חסינּו, ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹּבטחנּו,
.ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה אּתה, מלּכנּו אבינּו ּכי עד; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעֹולמי
והבא ועד. סלה נצח יעזבּונּו אל ,וחסדי אלהינּו ה' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹרחמי
מהרה והֹוליכנּו הארץ, ּכנפֹות מארּבע וׁשלֹום ּברכה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעלינּו
וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם מּכל בחרּת בנּו ּכי לארצנּו. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָקֹוממּיּות
את ּולאהבה ,ּולרֹוממ ּוליחד ל להֹודֹות הּגדֹול, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָלׁשמ

ּבאהבה. יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו .ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָׁשמ
נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֻּברכה

ויּציב נחמדאמת וחביב, אהּוב ונאמן, יׁשר וקּים, נכֹון , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּזה הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן ואּדיר, נֹורא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻונעים,
מגן יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי אמת, ועד. לעֹולם ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינּו
ּומלכּותֹו נכֹון, וכּסאֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים הּוא ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹיׁשענּו;
ּולעֹולמי לעד ונאמנים חּיים ּודבריו קּימת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמּונתֹו
ּדֹורֹותינּו, ּכל ועל ּבנינּו על אבֹותינּו, ועל עלינּו ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָעֹולמים,
ועל הראׁשֹונים על ;עבדי יׂשראל זרע ּדֹורֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק ּבאמת, וקּים טֹוב ּדבר - ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהאחרֹונים
ּומל מלּכנּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' הּוא ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה
יׁשּועתנּו, וצּור יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאבֹותינּו,
עֹוד אלהים לנּו ואין ,ׁשמ הּוא מעֹולם ּומּצילנּו, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹּפֹודנּו
ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו עזרת .ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָזּולת
,מֹוׁשב עֹולם ּברּום ודֹור. ּדֹור ּבכל אחריהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניהם
אׁשר איׁש אׁשרי אמת, ארץ. אפסי עד וצדקת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּפטי
אּתה אמת, לּבֹו; על יׂשים ּודבר ותֹורת ,מצוֹותי ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָיׁשמע

ּובנים; לאבֹות ריבם לריב ּגּבֹור ּומל ,לעּמ אדֹון ְְִִִִֶֶַָָָָָָהּוא
אין ּומּבלעדי אחרֹון, הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו, מּמצרים אמת, מֹוׁשיע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנּו
ּובכֹור הרגּת, ּבּדבר מצרים ּבכֹורי וכל ּפדיתנּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדים
מּים, עברּו וידידים טּבעּת, וזדים ּבקעּת, סּוף וים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָּגאלּת,
ׁשּבחּו זאת ועל נֹותר. לא מהם אחד עד צריהם, מים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכּסּו
ּתׁשּבחֹות זמירֹות ׁשירֹות ידידים ונתנּו לאל, ורֹוממּו ְְְְְְְְִִִִִֵָָָֻּגאּולים,
מׁשּפיל ונֹורא, ּגּבֹור ּגדֹול ונּׂשא, רם וקּים. חי אל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלמל
אסירים, מֹוציא מרֹום, עדי ׁשפלים מגּביּה ארץ, עדי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגאים
ׁשּועם ּבעת יׂשראל לעּמֹו ועֹונה ּדּלים, ועֹוזר ענוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּופֹודה
יׂשראל ּבני וכל מׁשה הּוא. ּברּו עליֹון, לאל ּתהּלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאליו;
ּבאלם כמֹו מי כּלם: אמרּו רּבה, ּבׂשמחה - ׁשירה אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻל

מי ימלה', ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש, נאּדר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ּגאלנּו, ונאמר: ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹלעֹולם

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברכה
ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻנסחּה:
עּתים, מׁשּנה ּבתבּונה ׁשערים, ּפֹותח ּבחכמה ערבים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ּבמׁשמרֹותיהם הּכֹוכבים את מסּדר הּזמּנים, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמחליף
חׁש מּפני אֹור ּגֹולל ולילה, יֹומם ּבֹורא ּכרצֹונֹו. ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּברקיע
יֹום ּבין מבּדיל לילה, ּומביא יֹום מעביר אֹור, מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹוחׁש
ה', אּתה ּברּו יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ְְְְְִֵַַַָָָָָלּלילה,

ערבים. ֲֲִִַַָהּמעריב
ּתֹורה אהבּת, עּמ יׂשראל עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָּברכה
אלהינּו, ה' ּכן על לּמדּת. אֹותם ּומׁשּפטים וחּקים ְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָֹֻּומצוֹות
ּבדברי ונעלז ונׂשמח ,רצֹונ ּבחּקי נׂשיח ּובקּומנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשכבנּו
נהּגה ּובהם ימינּו, ואר חּיינּו הם ּכי ועד, לעֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹתֹורת
היא ּכי ועד, לעֹולם מּמּנּו תסּור לא ואהבת ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹיֹומם
לעד. יׂשראל עּמֹו את אֹוהב ה', אּתה ּברּו ראׁשנּו. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּברכה
אלהינּו ה' הּוא ּכי עלינּו, קּים זאת ּכל אמּונה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹֻנסחּה:
מּיד הּפֹודנּו - זּולתֹו ואפס מלּכנּו, אמת עּמֹו; יׂשראל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָואנחנּו
מּצרינּו, לנּו הּנפרע האל עריצים, מּכף הּגֹואלנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמלכים,
ולא ּבחּיים, נפׁשנּו הּׂשם נפׁשנּו, אֹויבי לכל ּגמּול ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהמׁשּלם
קרננּו וּירם אֹויבינּו, ּבמֹות על הּמדריכנּו רגלנּו, לּמֹוט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנתן

ּבפר נקמה ּלנּו העֹוׂשה ׂשֹונאינּו. ּכל ּומֹופתיםעל אֹותֹות עה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ
את וּיֹוצא מצרים, ּבכֹורי ּכל ּבעברתֹו הּמּכה חם, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבאדמת
סּוף, ים ּגזרי ּבין ּבניו הּמעביר עֹולם; לחרּות מּתֹוכם ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל
את בנים ראּו טּבע. ּבתהֹומֹות ׂשֹונאיהם ואת רֹודפיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָואת
עליהם, קּבלּו ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו; וׁשּבחּו והֹודּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָּגבּורתֹו,
כמֹו מי ה', ּבאלם כמֹו מי ואמרּו: רּבה ּבׂשמחה כּלם ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻוענּו
ועד. לעֹולם ימל ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹנאּדר
אּתה ּברּו יׂשראל. קדֹוׁש - ׁשמֹו צבאֹות ה' ּגֹואלנּו, ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָונאמר

יׂשראל. ּגאל ְִֵַָָה',
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּברכה
לחּיים והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו ה' הׁשּכיבנּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹֻנסחּה:
טֹובה ּבעצה ותּקננּו ,ׁשלֹומ סּכת עלינּו ּופרס ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֻּולׁשלֹום,
ּומּפחד רע ּדבר מּכל והּצילנּו וׁשמרנּו ּבעדנּו, והגן .ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּלפני
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צאתנּו ּוׁשמר ּומאחרינּו, מּלפנינּו הּׂשטן ּוׁשבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹלילה,
ּתסּתירנּו, ּכנפי ּובצל אּתה. ּומּצילנּו ׁשֹומרנּו ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּובֹואנּו,
יׂשראל. ׁשֹומר ייׁשן, ולא ינּום לא הּנה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכּדבר
אמן לעֹולם, ה' ּברּו לעד. יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר ...ְְִֵֵֵַַָָָָָָּברּו
על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא ואמן. אמן לעֹולם, ה' ימל ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹואמן;
ּברּו האלהים. הּוא ה' האלהים, הּוא ה' וּיאמרּו: ְְֱֱִִֵֶַָָָֹֹֹּפניהם
ה' ּברּו הארץ. ּכל את ה' כבֹוד ויּמלא לעֹולם, ּכבֹודֹו ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשם
ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ּבּלילה; ה' ּברּו ְֶֶַַַָָָָָָָֹּבּיֹום,
נפׁשֹות ּבידֹו אׁשר האל ּבקּומנּו. ה' ּברּו ּבׁשכבנּו, ה' ְְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָּברּו
איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר והּמתים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהחּיים
עינינּו יראּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; אפקיד ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָּביד
מל לצּיֹון, ּבאמֹור ,ּביׁשּועת נפׁשנּו ותגל לּבנּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָויׂשמח
אּתה ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,מל ה' .ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹאלהי

ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ּבכבֹודֹו הּמֹול ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה',
וקֹוראין זֹו, ּברכה ּבאמצע ּפסּוקין להֹוסיף העם מקצת ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָונהגּו
הּוא ה' וּיאמרּו: ּפניהם על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא הּזה: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּכּנסח
מן וקּבצנּו אלהינּו, ה' הֹוׁשיענּו האלהים. הּוא ה' ְְֱֱֱִִִִֵֵֵַָָֹֹֹהאלהים,

יּטׁש לא ּכי .ּבתהּלת להׁשּתּבח ,קדׁש לׁשם להֹודֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּגֹוים,
אתכם לעׂשֹות ה' הֹואיל ּכי הּגדֹול, ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו, את ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָה'
והיתה עׂשו; הר את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשיעים ועלּו לעם. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹלֹו
יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ, ּכל על למל ה' והיה הּמלּוכה. ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלה'
ּומלכּות ׁשמ קּים ׁשּבּׁשמים, אלהינּו אחד. ּוׁשמֹו אחד, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה'
נפׁש ּבידֹו אׁשר הּמתים, ונפׁש החּיים נפׁש ּביד ּתמיד. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעלינּו
ה', אֹותי ּפדית רּוחי; אפקיד ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּכל
לדֹור לעֹולם, ל נֹודה ;מרעית וצאן ,עּמ ואנחנּו אמת. ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָֹאל
מּלׁשֹון ׁשקר, מּׂשפת נפׁשי הּצילה ה', .ּתהּלת נסּפר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָודֹור
ולא תבׁשּו לא עֹולמים, ּתׁשּועת ּבה' נֹוׁשע יׂשראל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹרמּיה.
עם היה ּכאׁשר עּמנּו, אלהינּו ה' יהי עד. עֹולמי עד ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹתּכלמּו

יּטׁשנּו ואל יעזבנּו אל ללכתאבֹותינּו, אליו, לבבנּו להּטֹות ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
את צּוה אׁשר ּומׁשּפטיו, וחּקיו מצֹותיו ולׁשמר ּדרכיו, ְְְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכל
ּברּו ּבּיֹום, ה' ּברּו יּה. הללּו יּה, ּתהּלל הּנׁשמה ּכל ְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֹאבֹותינּו.
ּבׁשכבנּו, ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ּבּלילה; ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֹה'
ּברּו .ּבאמּונת ונׂשיח סלה, ,נהּלל ּתמיד ּבקּומנּו. ה' ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּו
ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ּבכבֹודֹו, הּמֹול ה', ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאּתה



       

ה'תש"ע סיון י' ראשון יום

    
חברּתּה‡. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין היּואין ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּׁשנּיה ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח
.ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים[=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּתהיה והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
זה מּצד ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה ְְְְִֵֶַַַָלעצמֹו
מפסיק‚. היה אם רחב[מפריד]וכן ׁשהּוא הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אבל אּמה. עׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָארּבע
הּי הרּביםׁשביל ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא חיד, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

החּמה ּבימֹות קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפחֹות
הּגׁשמים ּבימֹות קבּוע אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּובימֹות

אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו -ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה

ׁשהפסיק אֹו - נזרעה ולא ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה[=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ

ׁשּתי על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
אֹו הּבּור אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
רבע. ּבית רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּניר

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע ְֲִֵֶֶַַַָָָאבל
ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
.Âּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש

ּפא ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני אחתהּגבֹוּה ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף

.Êמּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות
על מאחת נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹאחת

הּׁשּורֹותהּכל ראׁשי ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו . ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׂשדה ּכל ּפני על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמערבין,
זה, מּצד ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מפסיק. אינֹו לאו, ואם ְְְִִִֵַַָמפסיק;
.Áמלּבנֹות ׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזֹורע

מרובעות]מלּבנֹות הּזרע[ערוגות ּכל ואין האילנֹות, ּבין ְְְִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּׂשדה ידּוע ׁשהּדבר הּׂשדה; לכל אחת ּפאה נֹותן - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמערב

הּזרע. נחלק האילנֹות מקֹום ּומּפני היא, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָאחת
.Ëּבתֹו עׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

סאה, מּבית ּביתר אילנֹות עׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָָָּבית
האילנֹות ׁשהרי - ּומלּבן מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
מלּבנֹות מלּבנֹות זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, .מרחקין ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
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.Èלכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
מלּבנֹות ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבצלים,

.מלּבנֹות ְְַ
.‡Èּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻׂשדה

עד ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם - מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ּומלּבן, מלּבן מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכגֹון
מין היה ואם נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָׁשהרֹואה
ּפאה נֹותן - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָׁשּזֹורעין

לּכל .אחת ַַַֹ
.Èמּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּבאמצע כלולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ
מּניחהקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן
.‚È,ּבהן וכּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׂשדה

הּׂשדה מקצת ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹוהיה
אֹותֹו ׁשּמֹוכר לזה ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיבׁש
עצמֹו; ּבפני יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלח

הן מינין ּכׁשני והּגרן, .ׁשהּׁשּוק ְְִִִֵֵֶֶַַֹ
.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
עצמֹו ּבפני זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהּוא

עצמֹו ּבפני זה למין .ּופאה ְְְִִֵֵֶַָ
.ÂËּגונ ׁשני חּטיםזרעּה מיני ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׂשעֹורים מיני ׁשני אחת;אֹו ּפאה נֹותן אחד, ּגרן עׂשין אם - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּתי

.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין
אחת ּפאה ּכנֹותנין ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּלקח וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מחלקֹו מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
ׁשּנקצר. החצי על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּקמה

.ÊÈוהתחיל הּגיע, לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה
ׁשליׁש, ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוקצר
מן מפריׁש - ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָואחר
ועל הראׁשֹון על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

האחרֹון על הראׁשֹון מן לא אבל .האחרֹון; ֲֲֲִִַַַָָָָֹ
.ÁÈאם - הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר

ׁשּלקח. מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמכר
- מקצת וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואם

הּׂשדה לקצר,ּבעל ׁשהתחיל ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מה על הּלֹוקח מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹנתחּיב

ּׁשּׁשּיר מה על הּׂשדה ּובעל .ּׁשּלקח, ִֵֶֶֶַַַַַַָָ
.ËÈּבין הּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה

והּבּדים מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָהאילנֹות;
זה הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל ּפאה ונֹותנין אחת, .ּכׂשדה ְְְִֵֶַַַָָֹ

.Îלקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים
ּפאה נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

.לעצמֹו ְְַ
.‡Îּבצד וחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחרּובין

אחת, ּכׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחרּוב
לכּלן אחת האמצעּיים,ּופאה את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

מן אחד מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָואין
הראׁשֹונים, על האמצעּיים ּומן האמצעּיים על ְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונים

האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹאבל
.Îּכגֹון העיר, מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים

ּכׂשדה הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻזיתים
לכּלן אחת ּופאה .אחת, ְֵַַַַָָֻ

.‚Îמעל להקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר
הּוא - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגפן

'מדל'הּנ מדל,קרא אינֹו אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּפי על ואף - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּולפיכ
ּפאה נֹותן אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּבצר
ׁשהּניח הּׁשאר מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלזה

לּכל. הראּויה ּפאה ,ְְִֵַָָָֹֹלדר

ה'תש"ע סיון י"א שני יום

    
הּקצירה,‡. ּבׁשעת הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאיזה

ויקצר הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל ׁשּיהיהאֹו והּוא, ; ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּכאחת, ׁשלׁש נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹהּנֹופל
מאחר אֹו הּמּגל, מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָהרי

לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד
.לקט אינֹו ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ;היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ידֹו מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאבל
ׁשּקצר ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקט.
על מּידֹו ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻמלא

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָהארץ
ּכל‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

מּגיעסביבֹותיה ראׁשּה היה אם ויכֹולה- ׁשּבצּדּה לּקמה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר„. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים
הּבית‰. ּבעל ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּוח

ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעם
אנס ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן ׁשעּורלעׂשֹות, הּוא וכּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת ְְְִֵֶַַַַָָזה?
.Âהּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט

עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
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סי            
      

.Èלכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
מלּבנֹות ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבצלים,

.מלּבנֹות ְְַ
.‡Èּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻׂשדה

עד ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם - מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ּומלּבן, מלּבן מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכגֹון
מין היה ואם נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָׁשהרֹואה
ּפאה נֹותן - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָׁשּזֹורעין

לּכל .אחת ַַַֹ
.Èמּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּבאמצע כלולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ
מּניחהקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן
.‚È,ּבהן וכּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׂשדה

הּׂשדה מקצת ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹוהיה
אֹותֹו ׁשּמֹוכר לזה ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיבׁש
עצמֹו; ּבפני יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלח

הן מינין ּכׁשני והּגרן, .ׁשהּׁשּוק ְְִִִֵֵֶֶַַֹ
.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
עצמֹו ּבפני זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהּוא

עצמֹו ּבפני זה למין .ּופאה ְְְִִֵֵֶַָ
.ÂËּגונ ׁשני חּטיםזרעּה מיני ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׂשעֹורים מיני ׁשני אחת;אֹו ּפאה נֹותן אחד, ּגרן עׂשין אם - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּתי

.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין
אחת ּפאה ּכנֹותנין ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּלקח וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מחלקֹו מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
ׁשּנקצר. החצי על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּקמה

.ÊÈוהתחיל הּגיע, לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה
ׁשליׁש, ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוקצר
מן מפריׁש - ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָואחר
ועל הראׁשֹון על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

האחרֹון על הראׁשֹון מן לא אבל .האחרֹון; ֲֲֲִִַַַָָָָֹ
.ÁÈאם - הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר

ׁשּלקח. מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמכר
- מקצת וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואם

הּׂשדה לקצר,ּבעל ׁשהתחיל ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מה על הּלֹוקח מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹנתחּיב

ּׁשּׁשּיר מה על הּׂשדה ּובעל .ּׁשּלקח, ִֵֶֶֶַַַַַַָָ
.ËÈּבין הּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה

והּבּדים מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָהאילנֹות;
זה הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל ּפאה ונֹותנין אחת, .ּכׂשדה ְְְִֵֶַַַָָֹ

.Îלקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים
ּפאה נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

.לעצמֹו ְְַ
.‡Îּבצד וחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחרּובין

אחת, ּכׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחרּוב
לכּלן אחת האמצעּיים,ּופאה את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

מן אחד מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָואין
הראׁשֹונים, על האמצעּיים ּומן האמצעּיים על ְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונים

האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹאבל
.Îּכגֹון העיר, מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים

ּכׂשדה הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻזיתים
לכּלן אחת ּופאה .אחת, ְֵַַַַָָֻ

.‚Îמעל להקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר
הּוא - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגפן

'מדל'הּנ מדל,קרא אינֹו אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּפי על ואף - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּולפיכ
ּפאה נֹותן אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּבצר
ׁשהּניח הּׁשאר מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלזה

לּכל. הראּויה ּפאה ,ְְִֵַָָָֹֹלדר

ה'תש"ע סיון י"א שני יום

    
הּקצירה,‡. ּבׁשעת הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאיזה

ויקצר הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל ׁשּיהיהאֹו והּוא, ; ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּכאחת, ׁשלׁש נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹהּנֹופל
מאחר אֹו הּמּגל, מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָהרי

לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד
.לקט אינֹו ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ;היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ידֹו מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאבל
ׁשּקצר ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקט.
על מּידֹו ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻמלא

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָהארץ
ּכל‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

מּגיעסביבֹותיה ראׁשּה היה אם ויכֹולה- ׁשּבצּדּה לּקמה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר„. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים
הּבית‰. ּבעל ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּוח

ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעם
אנס ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן ׁשעּורלעׂשֹות, הּוא וכּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת ְְְִֵֶַַַַָָזה?
.Âהּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט

עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
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סב           
      

הּנֹוגעֹות הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהן היא איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ

לקט ׁשּנאמר:ׁשהיתה - לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מּׁשּל לפניהן הּנח ."ּתעזב", ְְֲִִֵֶֶַַַֹ

.Êּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה
קנסּוהּו הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ;לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
עליו והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
הגּדיׁשּוהּו ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו ְְֲֲֲִִִִִִִִַַָָָָֹחּטים,
לענּיים. הן הרי ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחרים

.Áלרּבץ הענּיים[=להרטיב]הצר ׁשּילּקטּו קדם ׂשדהּו את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
לרּבץ; מּתר הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻלקט
קּבץ ואם לרּבץ. אסּור הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻואם
- ויּטלּנּו העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

חסידּות. מּדת זֹו ֲֲִִֵַהרי
.Ëהחרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

לענּיים ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי הּקמה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה. ּבתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּתנה

ּגררּוהּו הּלקט מן ׁשּמא ׁשחר,ענּיים; ׁשּנמצא ּפי על ואף . ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לקט. הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה 'הרי אֹומרין: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאין

.Èׁשּתי מפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
אח על ואֹומר היאׁשּבֹולֹות, הרי זֹו, היא הּלקט 'אם מהן: ת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבהן חּיבת ׁשהיא הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלענּיים;
ׁשנּיה' ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, עלׁשּבלת ּכן ּומתנה וחֹוזר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ּתהיה והאחרת לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבלת
ֲֵַמעׂשר.

.‡Èאחריו ּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ;לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ילּקט לקצר, לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאבל
ללּקט ּובניו אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבנֹו
רביעֹו אֹו ׁשליׁשֹו אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָֹאחריו,

ְִָּבׂשכרֹו.
.Èאת מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

- חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
הענּיים את ּגֹוזל זה .הרי ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚Èּכדי ׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָואסּור
ויברחּו הענּיים לּטלׁשּיראּו ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

לאו, ואם ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלקט
ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְִִֵֵַַָָמּניחן

.„Èהפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את מאחרהּמפקיר ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻ
רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ְֵֶַָֻׁשּנׁשר

.ÂËּגרּגריןא ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא הּנפרטיןיזה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבבת ּגרּגרין ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹמן

ּפרט. אינֹו ֵֶֶַַאחת,
.ÊËונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה

ּפרט אינֹו - ונפרט -לארץ לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרט; ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה

ּפרט הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול עלוכן [כמגדיש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
למעלה] שהוזכר הּגפןהלקט ּתחת הּכלּכּלה את והּמּניח .ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָ

הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבׁשעה

.ÊÈמעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
אּלא זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
- ּכתף לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָֻמפּזרֹות.

לענּיים - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא .הרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÈּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה

ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;
ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים בכלּכל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ

בנפרד] לׁשארגרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן העֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
לעצמן אֹותן ּבֹוצרין הן הּואאּלא הרי יחידי, וגרּגר ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ֵעֹוללֹות.
.Îעֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

נקרצת אם ּבעל[=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Îענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ׁשּנאמר:ּכרם - ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻ
הּפרט ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות
.Îועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ּבעלאין ׁשּיתחיל עד , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

לא ,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר: - ּכרמֹו את לבצר ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹהּכרם
אׁשּכֹולֹות ׁשלׁשה ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹתעֹולל";

רביע. עֹוׂשין ְִִֵֶַׁשהן
.‚Îאין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש

לענּיים העֹוללֹותהעֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
להקּדׁש ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו .לענּיים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

.„Îׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את זֹומרהּזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
העֹוללֹות ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם .ּכדרּכֹו; ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

.‰Îּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ;ּגֹוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל
.ÂÎנֹותנן - עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבן

האׁשּכֹול עם נקרצת ואם שלו]לעני; היא לֹו[הרי יׁש [אף]- ְְְְִִִִֵֶֶֶָָ
אחר. מקֹום על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵַַַַַָָלעׂשֹותּה

.ÊÎאם - ּביתֹו לתֹו ּובצרן ּגפנים, חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי
ענבים עראי]לאכלן הּׁשכחה[בציר ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹוללֹות וחּיב הרבעי, מותנהּומן בעוללות החיוב [שאין ְְְִִֵַָָָ
ׁשּירבבציר] ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין ּבצרן ואם ;ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ְִָָמקצתן.

ה'תש"ע סיון י"ב שלישי יום

    
ׁשכחֹו‡. הּׂשדה, ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהעמר

ּפֹועלים ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה והיּוּבעל ואּלּו אּלּו ׁשכחּוהּו , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
אינֹו - ׁשּׁשכחּוהּו ּבׁשעה אֹותֹו ורֹואין עֹוברין אחרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָׁשם
אם - הּטמּון עמר ואפּלּו אדם. ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשכחה;

ׁשכחה. זה הרי ְְֲִִֵֶַָנׁשּכח,
.ׁשהּפֹועלים אני 'יֹודע ואמר: ּבעיר, הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה

ׁשכחה; זה הרי ׁשכחּוהּו, - ּפלֹוני' ׁשּבמקֹום עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹׁשֹוכחין
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ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח

ׁשכחה זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף עמרזכּור "וׁשכחּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבעיר. לא ִֶַָָֹּבּׂשדה",

ּבקׁש‚. חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים הּקׁש,עמדּו את זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשהּניחֹו ּפי על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָׁשכחה;
הרי - ּוׁשכחֹו לּכלים, אֹו לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָסמּו

ׁשכחה. ְִֶָזה
וׁשכח„. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע[מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסהּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ

ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ
ׁשם‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו

"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ּפּזרהעמר אבל ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל
החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה הרביעי .הרי ְְֲִִִֵָָ
.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה

סביבֹותיו ּכל את ׁשּיּטל עד .ׁשכחה, ְְִִִֶֶַָָָֹ
.Áׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף

ׁשכחה להן יׁש ּבארץ, קמה,טמּונין וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
להן יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
את לּטל מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשכחה;

'הרי האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, מנתהּגס על קֹוצר ני ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
הּמתנה ׁשּכל ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב ְֵַַַָָָָעל
.Ëוכן לבהמה, להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה

הּׁשּומים וכן עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה ְְְֲֲֲֳִִִֵַָָָָָֹֻֻאם
עׂשאן ולא לּׁשּוק להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוהּבצלים

ׁשכחה להן אין - ּגרן מהן להעמיד .עמרים ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
.Èׁשּלאחריו - ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקֹוצר

ׁשכחה אינֹו וׁשּלפניו -ׁשכחה, לקחּתֹו" תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לאחריו. ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאינֹו

.‡Èלצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
ׁשּלפניהן - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;

חברֹו ׁשהתחילּוׁשל ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמן הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;
ׁשכּוח ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא .ׁשעדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.Èוהן האלּמֹות, ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
הּׁשני ּומּמקֹום אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין

ּבׁשעה העמר וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹלמקֹום
ּגמר ׁשהּוא למקֹום העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ְְְֳִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּפּנה
ּגמר ׁשהּוא מּמקֹום ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלאכה
למקֹום העמרים ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, ְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה
מּמקֹום ּוכׁשּפּנה ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו

ׁשכחה לֹו יׁש מלאכה, ּגמר .ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.‚Èׁשּדעּתֹו מקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה

מּׁשם להֹוליכן אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלקּבץ
הּוא מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
אלּמֹות מהם לעׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום

אחר למקֹום להֹוליכן ּכדי .ּגדֹולֹות ְְְְִֵֵַָָ
.„Èאינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי

-ׁשכחה ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני . ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË;ׁשכחה - מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני
ׁשכחה אינן - ּוׁשלׁשהּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני . ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשכחה. אינן -ְִֵָָ
.ÊËהאילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, זהׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ולּגר "לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעזב

.ÊÈקּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - .ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
קּבין ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ
.ÁÈׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּנאמר:העמר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּכל ּפי על אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"וׁשכחּת
ׁשּיׁש ּפי על אף - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים ְֳֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהעמרים
הרי סאתים, מהן אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשניהן
ּבׁשניהן היה אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו

מּסאתים. ִִֵַָָיתר
.ËÈּבּה אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָקמה

ּבריאֹות הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָסאתים
ראּויה היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,

ׁשכחה אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן .אחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
.Îּתב סאה אינןׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשכחה ׁשניהן אּלא ּובפרֹותמצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּובׁשניהן ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן

ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים
.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח

ׁשּסביבֹותיוׁשכחה עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
הּקמה ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹואין
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סג            
      

ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח

ׁשכחה זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף עמרזכּור "וׁשכחּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבעיר. לא ִֶַָָֹּבּׂשדה",

ּבקׁש‚. חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים הּקׁש,עמדּו את זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשהּניחֹו ּפי על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָׁשכחה;
הרי - ּוׁשכחֹו לּכלים, אֹו לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָסמּו

ׁשכחה. ְִֶָזה
וׁשכח„. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע[מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסהּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ

ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ
ׁשם‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו

"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ּפּזרהעמר אבל ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל
החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה הרביעי .הרי ְְֲִִִֵָָ
.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה

סביבֹותיו ּכל את ׁשּיּטל עד .ׁשכחה, ְְִִִֶֶַָָָֹ
.Áׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף

ׁשכחה להן יׁש ּבארץ, קמה,טמּונין וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
להן יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
את לּטל מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשכחה;

'הרי האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, מנתהּגס על קֹוצר ני ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
הּמתנה ׁשּכל ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב ְֵַַַָָָָעל
.Ëוכן לבהמה, להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה

הּׁשּומים וכן עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה ְְְֲֲֲֳִִִֵַָָָָָֹֻֻאם
עׂשאן ולא לּׁשּוק להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוהּבצלים

ׁשכחה להן אין - ּגרן מהן להעמיד .עמרים ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
.Èׁשּלאחריו - ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקֹוצר

ׁשכחה אינֹו וׁשּלפניו -ׁשכחה, לקחּתֹו" תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לאחריו. ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאינֹו

.‡Èלצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
ׁשּלפניהן - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;

חברֹו ׁשהתחילּוׁשל ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמן הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;
ׁשכּוח ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא .ׁשעדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.Èוהן האלּמֹות, ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
הּׁשני ּומּמקֹום אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין

ּבׁשעה העמר וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹלמקֹום
ּגמר ׁשהּוא למקֹום העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ְְְֳִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּפּנה
ּגמר ׁשהּוא מּמקֹום ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלאכה
למקֹום העמרים ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, ְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה
מּמקֹום ּוכׁשּפּנה ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו

ׁשכחה לֹו יׁש מלאכה, ּגמר .ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.‚Èׁשּדעּתֹו מקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה

מּׁשם להֹוליכן אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלקּבץ
הּוא מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
אלּמֹות מהם לעׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום

אחר למקֹום להֹוליכן ּכדי .ּגדֹולֹות ְְְְִֵֵַָָ
.„Èאינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי

-ׁשכחה ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני . ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË;ׁשכחה - מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני
ׁשכחה אינן - ּוׁשלׁשהּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני . ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשכחה. אינן -ְִֵָָ
.ÊËהאילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, זהׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ולּגר "לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעזב

.ÊÈקּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - .ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
קּבין ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ
.ÁÈׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּנאמר:העמר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּכל ּפי על אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"וׁשכחּת
ׁשּיׁש ּפי על אף - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים ְֳֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהעמרים
הרי סאתים, מהן אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשניהן
ּבׁשניהן היה אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו

מּסאתים. ִִֵַָָיתר
.ËÈּבּה אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָקמה

ּבריאֹות הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָסאתים
ראּויה היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,

ׁשכחה אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן .אחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
.Îּתב סאה אינןׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשכחה ׁשניהן אּלא ּובפרֹותמצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּובׁשניהן ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן

ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים
.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח

ׁשּסביבֹותיוׁשכחה עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
הּקמה ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹואין
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סד           
      

.Îסאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח
- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,

ׁשכחה .אינּה ְִֵָָ
.‚Îּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה

'הּביׁשני' אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן היהנֹוטף אם אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Îעֹומד היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

ּבֹו, וכּיֹוצא נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצד
אחת וׁשכח נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

ׁשכחה לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו ׁשּלאמהן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וׁשכח ּבֹו התחיל אם אבל המפרסם. זה ּבאילן ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻהתחיל
והּוא, מפרסם; ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻמקצתֹו
אינֹו - סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשכחה,
.‰Îׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית

ּבכל ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹזיתים
אינֹו - האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּורה

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי ּבלבד?ׁשכחה; זית אמרּו ולּמה . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה הּזמן.מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂÎאת לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ולּטלּה ויׁשּכחידֹו הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ּובפאה ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ׁשהריּובצרֹו ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ׁשּלֹו. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהּוא
מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ּפטּור זה ֲִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶַַַָהּמעׂשרֹות,

ה'תש"ע סיון י"ג רביעי יום

    
והּוא‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר
.ׁשּקֹוצר אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה

מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, מפריׁשזרע - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
החמּׁשים, מן אחד ּגדֹולה',מּמּנּו 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
וזה העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָויצהר

נאמר זה ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָהּוא
"ולבני ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּתֹורה:

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָלוי,
הּנקרא‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ועליו ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ'מעׂשר
ּגאלנאמר "ואם "עּׂשר: נאמר: ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשּכן יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת . . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּתעּׂשר
וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ְְְְְַַָָׁשמֹו

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובחמיׁשית; ּוברביעית מןּובּׁשנּיה ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

הּׁשאר מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע
ואין עני', 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעׂשר
נאמר ועליו עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי

ּתבּוא מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה תּבּתֹורה: ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
נאמר: ועליו וכּו'", הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּׁשנה
הּׁשליׁשית, ּבּׁשנה ּתבּואת מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"ּכי

וכּו'". הּמעׂשר ְְֲֵַַַׁשנת
הפקר‰. ּכּלּה - הּׁשמּטה ולאׁשנת ּתרּומה, לא ּבּה ואין ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

ּובחּוצה עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹֹמעׂשרֹות
מצרים ּבארץ מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
ׁשארצֹות מּפני עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּובעּמֹון
נסמכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלּו
מפריׁשין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
ּבׁשנער, אבל ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב עּמֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבארץ

הּׁשנים. רב ּכסדר ׁשני, מעׂשר ּבּׁשביעית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמפריׁשין
.Â,מעׂשרה אחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר

"ואל ּבּתֹורה: נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ְְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו
ּתדּבר" .הלוּים ְְִִֵַַ

.Êעני מעׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל
ׂשבעֹו ּכדי הּמעׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן ׁשּנאמר:- , ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

וׂשבעּו". ,ּבׁשערי –"ואכלּו ְְְְִֵֶָָָ
(,Á)יפחֹות לא נתן, החּטים מן אם וכּמה? ׂשבעֹו. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכדי

מן ואם מּקב; יפחֹות לא נתן, הּׂשעֹורים מן ואם קב; ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
לא הּגרֹוגרֹות, מן ואם וחצי; מּקב יפחֹות לא ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹֻהּכּסמין,
חמׁש מּמׁשקל יפחֹות לא הּדבלה, מן ואם מּקב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפחֹות
מן ואם לג; מחצי יפחֹות לא הּיין, מן ואם סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹועׂשרים

מרביעית יפחֹות לא נתן, נתןהּׁשמן הּקב. רבע הארז, מן ; ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל והּוא ליטרה, מׁשקל לֹו נֹותן ירק, ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹלֹו
מן עׂשרה; האגֹוזים, מן קּבין; ׁשלׁשת החרּובין, מן ְֱֲִִִִִִִֶֶַָָָָָֹּדינר;
ואם אחד. ואתרֹוג, ׁשּתים; הרּמֹונים, מן חמּׁשה; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָָהאפרסקין,
ויּקח ׁשּימּכרם מּכדי יפחֹות לא הּפרֹות, מּׁשאר לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹנתן

סעּודֹות. ׁשּתי מזֹון ְְְְִֵֵֶּבדמיהן
.Ëלכל לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט, ּדבר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֻהיה

ּביניהן מחּלקין והן לפניהן, נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד .אחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
.È,לּבעלים הנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּומעׂשר

ׁשּביׂשראל, עני ואפּלּו ּכרהֹו; על ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
טֹובת ּבֹו יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו ְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמֹוציאין

ׁשּירצה עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים, .הנאה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ
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.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה
עני לכל מחּלקֹו - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש -ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשאמרנּו ּכּׁשעּור .ׁשּיעבר, ְֲִֶֶַַַָֹ
.È?ׂשבעֹו ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה

הענּיים לכל מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּׂשדה;
ּכזית ּכזית ּבּׂשדהאפּלּו אּלא ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

,בׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ְֵָוׂשבעּו".

.‚Èּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו
לאיׁש נֹותנין ּכ ואחר ׁשניאֹותּה; ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב . ְְְְְִִִֵַַָָָָ

האחר לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,
ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר

.„Èמפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָׁשני
מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו עני ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָמעׂשר

לֹו ונֹותן .מחלקֹו ְְֵֵֶ
.ÂËּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל

ּכגֹון הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
ּבעל לֹו אמר אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּנתן
'רביע אֹו ,'ׁשּל היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּׂשדה:
ּובׁשעת ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹמה

הּוא עני ואסּורהּקציר ּופאה. ׁשכחה ּבלקט מּתר ,לפיכ ; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּקצר, אחר אּלא עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבמעׂשר

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה ְְֲֵֶֶַַָָָוהרי
.ÊËמּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּדמים נתן לא ׁשעדין ּפי על ּולקחּה,ואף הּדמים לוה ואפּלּו ; ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה ְְֲֲִִֵֶַָהרי
.ÊÈמּמּנּו מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמעׂשר

הּתגמּולין טובה]את ואין[החזר ׁשבּויים, ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְְִִִֵֵֶַַ
ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו הנישא]עֹוׂשין לזוג מּמּנּו[מתנה נֹותנין ואין , ְְְִִִִֵֶ

חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָּדבר
עיר לחבר אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָוצרי

כמתנה] - לחּוצה[לרב מהארץ אֹותֹו מֹוציאין ואין ְְְִִֵֵֶָָָָּבטֹובה.
"ואכלּו ואֹומר: ,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלארץ,

וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי

ה'תש"ע סיון י"ד חמישי יום

    
ּׁשראּוי‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות

מּׂשגת הּנֹותן יד היתה אם ּתפּתחלעני, "ּפתח ׁשּנאמר: - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:
.לֹו נתן ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

,לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצדקה
האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹולא

לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
מּׂשיאין אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִִִֵַַָָָָָאין

הּסּוס על לרּכב העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
לרּכב סּוס לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹועבד

לפניו לרּוץ ועבד יחסרעליו אׁשר מחסֹורֹו "ּדי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לעּׁשרֹו. מצּוה אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻֻלֹו";

לֹו„. ּומּציעין ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל .מּטה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

נֹותן‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא
ידֹו הּׂשגת ּכפי מןלֹו מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

עין מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
ּבׁשנה; הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָרעה.

הּנֹותן הּמתּפרנסוכל עני ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, ְְְִִֵֵַַַָָָָָמן

.Âאיןעני - האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
היה מּיד. אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבֹודקין

הּוא רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ואםערם, ; ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹודקין ואין מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין ְְְְְִִִִִִֵַַָָהיּו

ֲַָאחריו.
.Êּדרכימפרנסין מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ

למּתנהׁשלֹום לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
העני את להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻמרּבה;
ׁשּנאמר: אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאל

נכלם". ,ּד יׁשב ְִַַָָֹ"אל
.Áאחדאין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבפּונדיֹון ּבסלעהּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהואּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּכלככר ּבארנּו ּוכבר ;ְְֵַָָ

ּתחת לּתן וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּדֹות.
ׁשלׁש מזֹון לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹמראׁשֹותיו,
אֹותֹו, מּכירין היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָסעּודֹות,

ּכבֹודֹו. לפי לֹו ְְְִִנֹותנין
.Ëלֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ועינֹו עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
ּבֹו מׁשּגיחין אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו .צרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

.Èמּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית - לֹו ׁשּיּתןּׁשראּוי עד אֹותֹו ּומּכין , ִִִִֵֵֶֶַַָ

מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין לּתן; ּׁשאמדּוהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמה
ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ּׁשראּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמה

ַָׁשּבתֹות.
.‡Èה[=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ

אסּור - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
- מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו

לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעתיד
.Èׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ

ּכדי עליהן הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף
מּתר ׁשם, להם ּומןלׂשּום הּנׁשים מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ

המרּבה, ׁשחזקת - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהּתינֹוקֹות
לפי הּכל ׁשּלהן? מּועט הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגנבה

ענּיּותן. אֹו הּבעלים ְֲִִֶַָָֹעׁשר
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סה            
      

.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה
עני לכל מחּלקֹו - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש -ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשאמרנּו ּכּׁשעּור .ׁשּיעבר, ְֲִֶֶַַַָֹ
.È?ׂשבעֹו ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה

הענּיים לכל מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּׂשדה;
ּכזית ּכזית ּבּׂשדהאפּלּו אּלא ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

,בׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ְֵָוׂשבעּו".

.‚Èּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו
לאיׁש נֹותנין ּכ ואחר ׁשניאֹותּה; ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב . ְְְְְִִִֵַַָָָָ

האחר לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,
ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר

.„Èמפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָׁשני
מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו עני ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָמעׂשר

לֹו ונֹותן .מחלקֹו ְְֵֵֶ
.ÂËּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל

ּכגֹון הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
ּבעל לֹו אמר אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּנתן
'רביע אֹו ,'ׁשּל היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּׂשדה:
ּובׁשעת ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹמה

הּוא עני ואסּורהּקציר ּופאה. ׁשכחה ּבלקט מּתר ,לפיכ ; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּקצר, אחר אּלא עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבמעׂשר

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה ְְֲֵֶֶַַָָָוהרי
.ÊËמּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּדמים נתן לא ׁשעדין ּפי על ּולקחּה,ואף הּדמים לוה ואפּלּו ; ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה ְְֲֲִִֵֶַָהרי
.ÊÈמּמּנּו מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמעׂשר

הּתגמּולין טובה]את ואין[החזר ׁשבּויים, ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְְִִִֵֵֶַַ
ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו הנישא]עֹוׂשין לזוג מּמּנּו[מתנה נֹותנין ואין , ְְְִִִִֵֶ

חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָּדבר
עיר לחבר אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָוצרי

כמתנה] - לחּוצה[לרב מהארץ אֹותֹו מֹוציאין ואין ְְְִִֵֵֶָָָָּבטֹובה.
"ואכלּו ואֹומר: ,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלארץ,

וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי

ה'תש"ע סיון י"ד חמישי יום

    
ּׁשראּוי‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות

מּׂשגת הּנֹותן יד היתה אם ּתפּתחלעני, "ּפתח ׁשּנאמר: - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:
.לֹו נתן ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

,לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצדקה
האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹולא

לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
מּׂשיאין אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִִִֵַַָָָָָאין

הּסּוס על לרּכב העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
לרּכב סּוס לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹועבד

לפניו לרּוץ ועבד יחסרעליו אׁשר מחסֹורֹו "ּדי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לעּׁשרֹו. מצּוה אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻֻלֹו";

לֹו„. ּומּציעין ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל .מּטה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

נֹותן‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא
ידֹו הּׂשגת ּכפי מןלֹו מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

עין מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
ּבׁשנה; הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָרעה.

הּנֹותן הּמתּפרנסוכל עני ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, ְְְִִֵֵַַַָָָָָמן

.Âאיןעני - האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
היה מּיד. אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבֹודקין

הּוא רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ואםערם, ; ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹודקין ואין מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין ְְְְְִִִִִִֵַַָָהיּו

ֲַָאחריו.
.Êּדרכימפרנסין מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ

למּתנהׁשלֹום לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
העני את להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻמרּבה;
ׁשּנאמר: אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאל

נכלם". ,ּד יׁשב ְִַַָָֹ"אל
.Áאחדאין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבפּונדיֹון ּבסלעהּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהואּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּכלככר ּבארנּו ּוכבר ;ְְֵַָָ

ּתחת לּתן וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּדֹות.
ׁשלׁש מזֹון לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹמראׁשֹותיו,
אֹותֹו, מּכירין היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָסעּודֹות,

ּכבֹודֹו. לפי לֹו ְְְִִנֹותנין
.Ëלֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ועינֹו עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
ּבֹו מׁשּגיחין אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו .צרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

.Èמּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית - לֹו ׁשּיּתןּׁשראּוי עד אֹותֹו ּומּכין , ִִִִֵֵֶֶַַָ

מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין לּתן; ּׁשאמדּוהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמה
ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ּׁשראּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמה

ַָׁשּבתֹות.
.‡Èה[=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ

אסּור - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
- מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו

לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעתיד
.Èׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ

ּכדי עליהן הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף
מּתר ׁשם, להם ּומןלׂשּום הּנׁשים מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ

המרּבה, ׁשחזקת - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהּתינֹוקֹות
לפי הּכל ׁשּלהן? מּועט הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגנבה

ענּיּותן. אֹו הּבעלים ְֲִִֶַָָֹעׁשר
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סו           
      

.‚Èקֹודמיןעני ּביתֹו, וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
אחרת עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; ׁשּנאמר:לענּיי , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי"ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ
.„Èׁשםמי ׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

רּבים, היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּופסקּו

עיר חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין [תלמידעּמהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הציבור] בצרכי המתעסק והּואחכם עיר, לחבר אֹותּה יּתנּו -ְְְִִֶֶָ

לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו ְְְֵֶֶַָָמחּלקּה
.ÂË:ספרהאֹומר 'ּתנּו אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

- הּכנסת' לבית ואםּתֹורה ּבֹו; רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מאתים 'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה

העיר אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', .ּדינרין ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ

ה'תש"ע סיון ט"ו שישי יום

    
'הרי‡. האֹומר: ,לפיכ הּנדרים. ּבכלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה,

לּתנּה חּיב - צדקה' הּזֹו הּסלע 'הרי אֹו לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי
מּיד ׁשהרילענּיים - לׁשּלמֹו" תאחר ּב"לא חּיב אחר, ואם ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ענּיים, ׁשם אין אם הן. מצּויין והענּיים מּיד, לּתן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָּבידֹו
עד יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ׁשּימצא עד ּומּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפריׁש
ּבׁשעה התנה אם וכן להפריׁש; צרי אינֹו עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּימצא
רּׁשאין ּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותּה, התנּדב אֹו ּבצדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

מּתרין. אּלּו הרי - ּבזהב אֹותּה ּולצרף ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻלׁשּנֹותּה
.הרי' אמר: ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב ּבצדקה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס

זֹו 'הרי ואמר: סלע הפריׁש צדקה. זֹו הרי ּכזֹו', זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָסלע
צדקה, הּׁשנּיה הרי - 'וזֹו' ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָצדקה',

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על .ואף ְִֵֵֶַַֹ
'לא‚. ׁשּיאמר: עד יּתן נדר, ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר

נתּכּונּתי' לכ. ְְְִִַַָ
סלע„. עלי 'הרי האֹומר: אֹו לצדקה', זֹו 'סלע האֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

מּתר; ּבאחרת, לׁשּנֹותּה רצה אם - הּסלע והפריׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻלצדקה',
לׁשּנֹותּה אסּור הּגּבאי, ליד מּׁשהּגיעה הּגּבאיןואם רצּו ואם . ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָ

אין אם אּלא רּׁשאין; אינן ּדינרין, ולעׂשֹותן הּמעֹות ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלצרף
לעצמן. לא אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֹׁשם

לעּׂשֹות‰. ּכדי הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָהיה
ׁשל הּמעֹות אֹותן ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻלאחרים

ּבֹו להנֹות ׁשאסּור ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה, ּופֹורע; .ענּיים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
.Â;לׁשּנֹותּה אסּור הּכנסת, לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי

נׁשּתּקע ׁשּלא ּפי על אף לׁשּנֹותּה, מּתר מצוה, לדבר ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֻואם
ׁשל 'נר אֹו הּמנֹורה' 'זֹו אֹומרין: אּלא מעליה, ּבעליה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשם

לׁשּנֹותּהּפלֹוני' מּתר מעליה, הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הרׁשּות. לדבר ְְֲִִַָאפּלּו

.Êאם אבל יׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
ׁשּיׁשּתּקע עד מצוה, לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור - ּגֹוי ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהיה
לבית ּדבר 'הקּדׁשּתי הּגֹוי: יאמר ׁשּמא מעליה; ּבעליה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשם

לעצמן' אֹותֹו ּומכרּו יהּודים, ׁשל .הּכנסת ְְְְְִֶֶֶַַָָ
.Áואם ּתחּלה. מּמּנּו מקּבלין אין הּבית, לבדק ׁשהתנּדב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּגֹוי

ּכגֹון מסּים, ּדבר היה ואם לֹו; מחזירין אין מּמּנּו, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻלקחּו
מסּים ּדבר להן יהיה ׁשּלא ּכדי - לֹו מחזירין אבן, אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻקֹורה

לאלהינּו".ּבּמקּדׁש ּבית לבנֹות ולנּו, לכם "לא ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּיאמר: והּוא, לכּתחּלה; מהן מקּבלין הּכנסת, לבית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאבל
ׁשּמא ּגניזה, טעּון - אמר לא ואם הפרׁשּתי'; יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'ּבדעת
ולא ירּוׁשלים, לחֹומת מהן מקּבלין ואין לּׁשמים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבלּבֹו
וזּכרֹון ּוצדקה חלק אין "ולכם ׁשּנאמר: - ׁשּבּה הּמים ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאּמת

ִִַָּבירּוׁשלים".
.Ëואם ּבפרהסיה; הּגֹוים מן צדקה לּטל ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאסּור

מן לּטלּה יכֹול ואינֹו יׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינֹו
מּתר זה הרי - ּבצנעה ׁשּׁשלחהּגֹוים הּגֹוים מן ׂשר אֹו ּומל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ׁשלֹום מּׁשּום לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָממֹון
ּכדי ּבּסתר, ּגֹוים לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמלכּות;

.הּמל יׁשמע ְִֶֶֶַַֹׁשּלא
.Èל ואין ולכסּותם. ענּיים לפרנסת קֹודם ׁשבּויים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּפדיֹון

ּבכלל הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי, ׁשבּויים; ּפדיֹון ּכמֹו רּבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפׁשֹות ּבסּכנת ועֹומד הערּמים, ּובכלל והּצמאים, .הרעבים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
את תאּמץ "לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהּמעלים
,"רע ּדם על תעמד "לא ועל ,"יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלבב
ּתפּתח "ּפתח מצות ּובּטל ;"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹועל
,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ,"עּמ אחי "וחי ּומצות ,"יד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
מצוה ל ואין ּכאּלּו. ּדברים והרּבה לּמות", לקחים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻו"הּצל

ׁשבּויים. ּכפדיֹון ְְְִִַָרּבה
.‡Èלהם ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי

- וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. את ּבֹו מֹוציאין - מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָּדבר
על אף ׁשבּויים; לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר אֹותם ימּכרּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלא

האבנים את וגדרּו הּלבנים, את ׁשהביא לבניין]ּפי ,[התקינו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּכל מֹוכרין - לּבנין הּכל והתקינּו הּקֹורֹות, את ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹֹּופּצלּו
את ימּכרּו לא - וגמרּו ּבנּו אם אבל ּבלבד. ׁשבּויים ְְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹלפדיֹון

הּצּבּור. מן לפדיֹונם יגּבּו אּלא הּכנסת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבית
.Èּתּקּון מּפני ּדמיהם, על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאין

לׁשּבֹותם; אחריהם רֹודפים האֹויבים יהיּו ׁשּלא - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהעֹולם
ׁשּלא - העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואין
ּומרּבים העל, את עליהם מכּבידין האֹויבים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹיהיּו

.ּבׁשמירתם ְִִָָ
.‚Èאֹותן וׁשבּו מהן, ׁשּלוה אֹו לּגֹוים, ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי

ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם - ּבהלואתן אֹותֹו אסרּו מצוהאֹו , ְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
הּבנים את ּפֹודין אבל אֹותֹו, ּפֹודין אין ׁשליׁשית, ְְֲִִִִִִֵֶַָָלפּדֹותֹו;
מּידם אֹותֹו ּפֹודין להרגֹו, ּבּקׁשּו ואם אביהם. מיתת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָלאחר

ּפעמים ּכּמה אחר .אפּלּו ְֲִִַַַָָ
.„Èעליו וקּבל עבדּות לׁשם וטבל הֹואיל - ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד

ׁשּנׁשּתּמד וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה; ּכיׂשראל אֹותֹו ּפֹודין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצוֹות,
וכּיֹוצא להכעיס נבלה אֹוכל ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאפּלּו

לפּדֹותֹו.ּבזה אסּור - ְִֶָָ
.ÂËמּבית ּולהֹוציא ּולכּסֹות להאכיל לאיׁש, קֹודמת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָהאּׁשה

לחּזר, ּדרּכּה האּׁשה ואין לחּזר ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשבי
ׁשניהן ונתּבעּו ּבּׁשביה, ׁשניהן היּו ואם מרּבה; ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּובׁשּתּה
לכ ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש - ערוה .לדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
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.ÊËהאּׁשה את מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִִֶֶַַָָָָָָיתֹום
לּה יפחתּו ולא מרּבה; אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻקדם
יׁש ואם טהֹור; ּכסף ׁשל ּדינר ּורביע ּדינרין ׁשּׁשה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּמׁשקל

ּכבֹודּה לפי לּה נֹותנין צדקה, ׁשל .ּבּכיס ְְְְִִִֶַָָָָ
.ÊÈּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה, ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

מקּדימין - ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכדי
וחלל לחלל, ויׂשראל ליׂשראל, קֹודם ולוי לּלוי, הּכהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאת
לנתין; ּוממזר לממזר, ואסּופי לאסּופי, ּוׁשתּוקי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָלׁשתּוקי,
קֹודם וגר ּבקדּׁשה; עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻונתין

ארּור ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, וגו']לעבד עבד כנען -]. ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻ
.ÁÈאם אבל ּבחכמה; ׁשוין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָּבּמה

ּתלמיד חכמים, ּתלמיד ּוממזר הארץ עם ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
קֹודם ואםחכמים חברֹו; את קֹודם ּבחכמה, הּגדֹול וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּגדֹול ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - אביו אֹו רּבֹו מהן אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
לזה קֹודם חכמים ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו ּבחכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהן

ּבחכמה. מהן ּגדֹול ְְֵֶֶָָָׁשהּוא

ה'תש"ע סיון ט"ז קודש שבת יום

    
.‡- יׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ּגּבאיּכל מהן להעמיד חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

העם על מחּזרין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
ּׁשהּוא מה ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
מערב הּמעֹות מחּלקין והן עליו; הּקצּוב ודבר לּתן, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָראּוי
הּמסּפיקין מזֹונֹות ועני עני לכל ונֹותנין ׁשּבת, לערב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבת

הּקראת היא וזֹו ימים. צדקה.[הנקראת]לׁשבעת ׁשל קּפה ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻ
.חצר מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
לפיּפת מתנּדב ׁשהּוא מּמי מעֹות אֹו ּופרֹות, מאכל ּומיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לכל ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה;
'ּתמחּוי'. הּנקרא הּוא וזה יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

להן‚. ׁשאין מּיׂשראל, ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמעֹולם
ויׁש ּבֹו, ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֻקּפה

ּבֹו נהגּו ׁשּלא ּגּבאימקֹומֹות ׁשּיהיּו הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקּפה

ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,
ּכׁשֹופכי אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם

ועּתהּדמים - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
והּפרֹות הּפת חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹמרּצחים".
אחרּו אם אבל ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו ְְִִִֵֵַַָָָהּמעֹות
ּבׁשנים‰. אּלא נגּבית אינּה עלהּקּפה ׂשררה עֹוׂשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

על אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻהּצּבּור
ׁשהּוא מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּמעֹות
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּכדיני

קצּובוהּתמחּוי ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, לקצובנגּבה [ונדרשים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך ּבׁשלׁשה.בעצמם ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Â;ׁשּבת לערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּתמחּוי
ּבלבד העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי .והּתמחּוי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן

ׁשּגבּו ּבׁשעה ּכן ׁשהּכלהתנּו ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין
צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Áּכדי אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי
לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה עין]ׁשּיהיה קשר ,[שנשמר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ְִוגֹובין.
.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלאמצא ְְִִֵַַַַָָָֹ

הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס ארנקייחשד לתֹו נֹותנן אּלא ,ְְְִֶַָָָ
יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל

.Èיּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ארנקי לתֹו יּתנם אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו

יּטלם אחדלביתֹו, אּלא ׁשנים ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
החׁשד מּפני מטבע]אחד, מול מטבע לעצמו -[שלוקח ְֲִֵֶַָָ

ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:
.‡Èהּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי

לעצמן מצרפים ואין לאחרים, ׁשאיןּדינרין ּתמחּוי ּגּבאי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לעצמם. מֹוכרין ואין לאחרים, מֹוכרין - לחּלק ענּיים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלהם
עם ּבהקּדׁש ולא צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה מחּׁשבים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹואין
על הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א" ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגזּברין

עׂשים". הם באמּונה ּכי ֱִִֵֶָָָֹידם,
.Èצדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמי

הּמדינה ּבני עם ּכֹופיןלּקּפה חדׁשים, ׁשלׁשה ׁשם יׁשב ; ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
לּתן אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי; לּתן ְֳִִִִִֵֵַַַָָָָאֹותֹו
ּתׁשעה ׁשם יׁשב העיר; ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָצדקה
את ּבּה ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין ְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָחדׁשים,

קבּורה. צרכי ּכל להן ועֹוׂשין ְְְֲִִִֵֶָָָָָהענּיים
.‚Èמן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי

מןהּתמחּוי יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ; ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ונֹותן נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
הרי - ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבהם,
מאתים לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
לּקח. מּתר זה הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻחסר
ממׁשּכנין ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻהיּו

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו ְְֲִִִֵֶַַָֻֻלכתּבת
.„Èּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני

ּכלי ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף
לֹו לּתן ּומצוה לּקח; מּתר אּלא ּדבריםּתׁשמיׁשֹו, ּבּמה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

וכּיֹוצא ּומלּבּוׁש ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומהאמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכרפרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו
.ÂËהּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל

לקט לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
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סז             
      

.ÊËהאּׁשה את מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִִֶֶַַָָָָָָיתֹום
לּה יפחתּו ולא מרּבה; אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻקדם
יׁש ואם טהֹור; ּכסף ׁשל ּדינר ּורביע ּדינרין ׁשּׁשה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּמׁשקל

ּכבֹודּה לפי לּה נֹותנין צדקה, ׁשל .ּבּכיס ְְְְִִִֶַָָָָ
.ÊÈּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה, ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

מקּדימין - ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכדי
וחלל לחלל, ויׂשראל ליׂשראל, קֹודם ולוי לּלוי, הּכהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאת
לנתין; ּוממזר לממזר, ואסּופי לאסּופי, ּוׁשתּוקי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָלׁשתּוקי,
קֹודם וגר ּבקדּׁשה; עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻונתין

ארּור ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, וגו']לעבד עבד כנען -]. ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻ
.ÁÈאם אבל ּבחכמה; ׁשוין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָּבּמה

ּתלמיד חכמים, ּתלמיד ּוממזר הארץ עם ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
קֹודם ואםחכמים חברֹו; את קֹודם ּבחכמה, הּגדֹול וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּגדֹול ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - אביו אֹו רּבֹו מהן אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
לזה קֹודם חכמים ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו ּבחכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהן

ּבחכמה. מהן ּגדֹול ְְֵֶֶָָָׁשהּוא

ה'תש"ע סיון ט"ז קודש שבת יום

    
.‡- יׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ּגּבאיּכל מהן להעמיד חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

העם על מחּזרין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
ּׁשהּוא מה ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
מערב הּמעֹות מחּלקין והן עליו; הּקצּוב ודבר לּתן, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָראּוי
הּמסּפיקין מזֹונֹות ועני עני לכל ונֹותנין ׁשּבת, לערב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבת

הּקראת היא וזֹו ימים. צדקה.[הנקראת]לׁשבעת ׁשל קּפה ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻ
.חצר מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
לפיּפת מתנּדב ׁשהּוא מּמי מעֹות אֹו ּופרֹות, מאכל ּומיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לכל ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה;
'ּתמחּוי'. הּנקרא הּוא וזה יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

להן‚. ׁשאין מּיׂשראל, ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמעֹולם
ויׁש ּבֹו, ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֻקּפה

ּבֹו נהגּו ׁשּלא ּגּבאימקֹומֹות ׁשּיהיּו הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקּפה

ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,
ּכׁשֹופכי אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם

ועּתהּדמים - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
והּפרֹות הּפת חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹמרּצחים".
אחרּו אם אבל ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו ְְִִִֵֵַַָָָהּמעֹות
ּבׁשנים‰. אּלא נגּבית אינּה עלהּקּפה ׂשררה עֹוׂשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

על אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻהּצּבּור
ׁשהּוא מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּמעֹות
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּכדיני

קצּובוהּתמחּוי ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, לקצובנגּבה [ונדרשים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך ּבׁשלׁשה.בעצמם ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Â;ׁשּבת לערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּתמחּוי
ּבלבד העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי .והּתמחּוי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן

ׁשּגבּו ּבׁשעה ּכן ׁשהּכלהתנּו ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין
צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Áּכדי אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי
לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה עין]ׁשּיהיה קשר ,[שנשמר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ְִוגֹובין.
.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלאמצא ְְִִֵַַַַָָָֹ

הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס ארנקייחשד לתֹו נֹותנן אּלא ,ְְְִֶַָָָ
יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל

.Èיּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ארנקי לתֹו יּתנם אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו

יּטלם אחדלביתֹו, אּלא ׁשנים ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
החׁשד מּפני מטבע]אחד, מול מטבע לעצמו -[שלוקח ְֲִֵֶַָָ

ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:
.‡Èהּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי

לעצמן מצרפים ואין לאחרים, ׁשאיןּדינרין ּתמחּוי ּגּבאי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לעצמם. מֹוכרין ואין לאחרים, מֹוכרין - לחּלק ענּיים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלהם
עם ּבהקּדׁש ולא צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה מחּׁשבים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹואין
על הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א" ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגזּברין

עׂשים". הם באמּונה ּכי ֱִִֵֶָָָֹידם,
.Èצדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמי

הּמדינה ּבני עם ּכֹופיןלּקּפה חדׁשים, ׁשלׁשה ׁשם יׁשב ; ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
לּתן אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי; לּתן ְֳִִִִִֵֵַַַָָָָאֹותֹו
ּתׁשעה ׁשם יׁשב העיר; ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָצדקה
את ּבּה ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין ְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָחדׁשים,

קבּורה. צרכי ּכל להן ועֹוׂשין ְְְֲִִִֵֶָָָָָהענּיים
.‚Èמן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי

מןהּתמחּוי יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ; ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ונֹותן נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
הרי - ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבהם,
מאתים לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
לּקח. מּתר זה הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻחסר
ממׁשּכנין ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻהיּו

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו ְְֲִִִֵֶַַָֻֻלכתּבת
.„Èּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני

ּכלי ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף
לֹו לּתן ּומצוה לּקח; מּתר אּלא ּדבריםּתׁשמיׁשֹו, ּבּמה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

וכּיֹוצא ּומלּבּוׁש ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומהאמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכרפרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו
.ÂËהּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל

לקט לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
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סח          
      

ולכׁשּיּגיע הּצדקה; מן ולהנֹות עני, ּומעׂשר ּופאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכחה
הא ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי - לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָלביתֹו,

לׁשּלם חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ּדֹומה? זה .למה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
.ÊËעּתה מכרן ואם ּוכרמים, וׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי

הּגׁשמי החּמהּבימי ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכר ם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ּבׁשויהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמֹוכרן
וימּכר עצמֹו, ידחק ולא ּדמיהן; חצי עד עני מעׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאֹותֹו

מכירה ּבזמן .ׁשּלא ְְִִֶַָֹ
.ÊÈמי מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, מֹוכרין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהיּו

אין - וטרּוד ּדחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול, אּלא מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּקח

עד ,והֹול עני מעׂשר אֹוכל אּלא למּכר; אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמחּיבין
למּכר ּדחּוק ׁשאינֹו הּכל וידעּו ּבׁשוה, .ׁשּימּכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

.ÁÈמה על והֹותירּו מחסֹורֹו, להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני
ׁשּלֹו הּמֹותר הרי - צרי מֹותרּׁשהּוא לענּיים. ענּיים, ּומֹותר ; ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ

מתים, מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו ׁשבּוי, ּומֹותר לׁשבּויים; ְְְִִִִֵַַָָׁשבּויים,
ליֹורׁשיו. הּמת, מֹותר ְְְִֵֵַַָלמתים;

.ËÈמקּבלין - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי, ּפרּוסה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני
ּבגדים לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
לא ואם מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁשים,

לּתן אֹותֹו מחּיבין אין .נתן, ְְִִֵֵַַָ



      

ה'תש"ע סיון י' ראשון יום
.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÈÊËÈÈ̆È̆Â̆ÂÈ

― הי"ז ׁשּכלֿמלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על אצלנּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּיֹוׁשב
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, יּפרד ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלעצמֹו
אתֿ לֹו וכתב מּמלכּתֹו ּכּסא על כׁשבּתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ"והיה

הּזאת" הּתֹורה מׁשנה  נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵַַָָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה .ּכלּֿדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תש"ע סיון י"א שני יום
.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָוהּוא

ּתכלת" ּפתיל הּכנף עלֿציצת  א . ְְִִִֵֶַַַָָ
הּוא ׁשהּכלל אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי נמנית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹאינּה

אצלנּו ֿאת מעּכבת אינּה "הּתכלת : ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
אמרּו ׁשּכן אתֿהּתכלת", מעּכב אינֹו והּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלבן

ּבּספרי  :מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְִִֵֵֵֶַָֹ
לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ― ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹלציצת

ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ּגמראאין ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבפרקקּדּוׁשין זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

מּמנחֹות ד' . ְִָ

ה'תש"ע סיון י"ב שלישי יום

ה'תש"ע סיון י"ג רביעי יום

ה'תש"ע סיון י"ד חמישי יום
.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ט לֹוהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָיתעּלה
וגֹו'" אלהי אתֿה' ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ"ואכלּת

  הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .   : ְְֶַָ
וׂשבעּת ואכלּת ׁשּנאמר: מןֿהּתֹורה, הּמזֹון ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּברּכת
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּוברכּת

ּברכֹות. ּבמּסכת ְְְֶֶַָמקֹומֹות

ה'תש"ע סיון ט"ו שישי יום
.ÂË .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.„Â‰ ÂÈ ‰„ ËÈ‰ ‰Âˆ‰««
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָאמרֹו
  הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְִֵֵַַַָָָ

"וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלמבּטל
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו אתּֿבׂשר לאֿיּמֹול אׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹזכר

  ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מּׁשּבת מיבמֹותי"ט ד' ואיןּופרק . ְִִֵֶֶַָָ
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על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּׁשה
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ. ְְְִִִֵֶָָ

ה'תש"ע סיון ט"ז קודש שבת יום
    

       
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָאמרֹו
  הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְִֵֵַַַָָָ

"וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלמבּטל
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו אתּֿבׂשר לאֿיּמֹול אׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹזכר

  ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מּׁשּבת מיבמֹותי"ט ד' ואיןּופרק . ְִִֵֶֶַָָ

על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּׁשה
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ. ְְְִִִֵֶָָ
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על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּׁשה
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ. ְְְִִִֵֶָָ

ה'תש"ע סיון ט"ז קודש שבת יום
    

       
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָאמרֹו
  הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְִֵֵַַַָָָ

"וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלמבּטל
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו אתּֿבׂשר לאֿיּמֹול אׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹזכר

  ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מּׁשּבת מיבמֹותי"ט ד' ואיןּופרק . ְִִֵֶֶַָָ

על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּׁשה
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ. ְְְִִִֵֶָָ
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' ב
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(„È).Ì˙‡ Ì‚ Ì˙È‰Âלאורך ותתקיימו
המלך: גם אתם גם È„(ÂË)ימים ‰˙È‰Â

.ÌÈ˙Â‡Â Ì בכם‰' והיתה כלומר
אמרו ורבותינו באבותיכם. שהיתה אחר

ב) סג שכבי,(יבמות חטוטי ובאבותיכם, בכם :
המתים: על בזיון מכת ‰˙ÂÈ(ÊË)והיא

.'Â‚Â Â‡Âיכול אני תפלתי ידי שעל וכשם
בכם פגעה אם כך העתים, את לשנות

האויב, על לעמוד בתפלתי כח היה מלחמה,
ואף בחיי, מלך לשאול צריכים הייתם ולא

זקן: שאני פי ÌÈËÁ(ÊÈ)על È ‡Ï‰
.ÌÂÈ‰בעיני וקשה קללה, סימן והגשמים

כן פי על אף חנם, פורענות להביא הקב"ה
ומטר: קולות ויתן ה' אל ואקרא כח, בי יש

.Â‡Â ÂÚ„Âלשאול צריכים הייתם לא כי
בי: לזלזל מלך

 
(‚È).ÏÓ‰ ‰‰ ‰˙ÚÂהלא כי אין, שעבר מה עתה אבל

ועומד: מולך הוא הנה Ì˙Á.המלך ˘‡:לומר רצה
ידכם על הסכים והקב"ה המלך על שאלתם אשר אחר בו, בחרתם שעשה התשועה בעבור אשר המלך זהו הלא

ימלוך: ומלוך להשיב, אין שוב זאת כל אחר כן ואם מעצמיכם, בו ובחרתם חזרתם ˙Â‡È.(È„)והמליכו, Ì‡רצה
אחריו: תלכו ואתם למלחמה, לפניכם ילך הוא כי ה', אחר תהיו כולכם אז וכו', ה' את תיראו אם אך È„(ÂË)לומר:

ה':‰'. יד לאבÌÈ˙Â‡Â.מכת וישימני ח) מה (בראשית וכן אב, בלשון נקרא ומושל שר כל כי ובמלכיכם,
Ú˙‰.(ÊË)לפרעה: Ì‚,ידינו על הסכים למה ה', בעיני היתה רעה המלך שאלת אם לומר, תשיבו ואם לומר: רצה

השואל שאלת ימלא אשר ה', דרכי לדעת תשכילו ומזה וכו', וראו התיצבו שהסכים, אחר עתה גם לכם, אשיב זה על
יחשב: לטובה לא לשואלה אם וגם ה', בעיני רעה היא אם ‰ÌÂÈ.(ÊÈ)אף ÌÈËÁ È ‡Ï‰המטר עתה כן ואם

דבר: לא על בעולם הקללה להביא ה', בעיני היא רעה ואף תחשב, ÂÂ'.לקללה ‡‡אקרא כאשר זאת כל ועם
רעה: אם היא הטובה המבקש, שאלת ימלא כן כי ומטר, רעמים קולות ויתן קולי ישמע המטר, על ה' ÂÚ„Â.אל

שעשיתם הוא האמת אבל ה', מעשה כן כי עמכם, המקום שהסכים ואף אמרתי, וכאשר רעתכם שרבה דעו ובזה
ה': בעיני רעה וגם לעצמכם, ˘Ï‡ÂÓ.(ÁÈ)הרע ‡ÈÂ:אמר כאשר המטר ‰'.על המלך:‡˙ שאלת חטא בעבור

.Ï‡ÂÓ˘ ˙‡Â:בו מאסו וכאלו בחייו, מלך שהמליכו ÂÈ˙‡ËÁ.(ËÈ)על Ï ÏÚהוספנו מאז, עשינו אשר החטאים על
המלך: בשאלת הרע לעשות עוד

 
(„È).ÂÓ˙:ומרד מרי גדולה:‰.(ÊÈ)מלשון

     

  

        §©¦«§À©«£«Ÿ¥¤Æ§©´£¥¤½£¤´¨«£½©«Ÿ̈−¡Ÿ¥´£«¥¤®©¦§¥´
        §©½̈©«£¤−©¤¬Ÿ¦«©¾̈©©§¬¨§§¤−©«£«¥¤®§©´

         ©«Ÿ̈À³Ÿ§¦§¨Æ£¤´¦§¦´§½̈§¦§Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨¬Ÿ
         ¦¤−£¬©«¦´§«§¤º©§Ÿ̈À£¥¤̧§¥¤³§©£¦Æ¦§¥´

          «¥¤½§¨−¨¨´¤©®Ÿ¦«©³§©Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«Ÿ¨¦³¨¦Æ
         ¦¤½¦¨−¥¨«©¦«§¸¨«¨¦¹«Ÿ§¦¸¥¦¨¦²§¤«¤¤§©¬¦

        §©¤−§©§ª®©¦«§Æ©§¦¦´£¥¤½©§¦¦−¨«©£¨¦²
         ¥«¨¥¬§©¤−¦§ª®¦§§½©¨−Ÿ¦«¨¨«¦©´¦«À̈¨«§¨Æ©´

          ̈«¡Ÿ¦½¨¥¬¨¤−¥´¤¨®©«£¾¦§©¬©¤²¤§©¨¦−¦§©¬§Ÿ̈«
         ©¥¨«§³§«¨©¦ ÆÆ©½̈©«£²¤©¬©©−©´Ÿ¤©¥¦®¨−̈¨¬Ÿ

       §«Ÿ©¨ª¾©¨¦ÆÆ¤©¦§§½£¤−¦«¨¨®¦§¥³¨©«§©§Æ
         ¥¦½©©§¦−§©¬©¦§«©¦§£´©¤½©§©§¨¨¬¨−̈©´Ÿ¤©¥¦®

       §©«Ÿ£¦̧§©«§¦¦³¦§§Æ©¦§©§½©¨¦¬Ÿ−¥¬§Ÿ̈«


(Ê).ÌÎÈÁ‡ÎÂ ÌÎÈ˙Â‡Î ÂÈ‰˙ Ï‡Âפתרון
מלך מעלינו שיעלה אנו בוטחים עדיין וא"ת
שהיה ודור דור כל כאבותיכם תהיו אל אשור
וימעלו ה' את כשעזבו להם אירע ומה לפניכם,
רואים: אתם כאשר לשמה ויתנם מעל בו

(Á).'ÂÂ ÌÎ Â˘˜˙ Ï‡ ‰˙עלבש ובכם
שוביה' לפני לרחמים יהיו ובניכם אחיכם ה'
שגלו קצת אותן אפילו הזאת, לארץ ולשוב
להם ויכלו ישראל עם נלחמים שהיו כבר
ואם בשביה בנותיהם ואת בניה' את ומוליכין
שוביהם לפני לרחמים יתנם אליו תשובו
ה' ורחום חנון כי הזאת לארץ לשובם

בו‰ÂË˜Ó˙.(È„)אלהיכם: שהיו מקום
ולוים: ÂÓÏÎ.(ÂË)כהנים ÌÈÂÏ‰Â ÌÈ‰Î‰Â

מלבוא כך כל עכבו ולפיכך להתקדש שעיכבו
קודם הזה בדבר להאמין יוכלו לא כי עתה עד
אומרים היו וכך מכהן אחז שהזניחן לפי לכן
ובנו כוכבים עבודת אחז עבד אתמול אפשר
בחדש מיד ראשונה בשנה לאלתר יחזקיהו
לאל לעבוד וללוים לכהנים ויאמר הראשון
ונתרשלו נתעצלו ולכך לנו ויצטרך לבדו אחד
אחז הזניח שלפניו יהודה שאר וגם מלבא
שמים לשם היה שהכל בדבר והבינו וכשחקרו

כלם: ויתקדשו באו

 
(Á).„È Â˙:התחייבות דרך כף תקעו ‡ÌÎÈÁ(Ë)ר"ל

.ÌÎÈÂלפני לרחמים המקום אות' יתן בגולה הם אשר
הזאת: להארץ לשוב רשות להם לתת שוביהם

(‡È).ÂÏÊÓÂ ‰˘ÓÂאנשים מ"מ הרצים על ששחקו אף
ובאו: נכנעו ‡Á„.(È)מהם Ï:אחת הסכמה „ר"ל

ה':‰'. מצות שהוא הקטורת:‰ÂË˜Ó˙.(È„)בדבר את לע"ג בהם להקטיר העשויות עלÂÓÏÎ.(ÂË)המזבחות
השנה: עברו ובעבורם הנה עד להתקדש שאחרו ÂÏ˙.מה Â‡ÈÈÂ:להתקדש שאחרו מה על לה' לרצות

 
(Ê).‰Ó˘Ï:לתמהון(Á).Â˘˜˙ Ï‡מליצה ענין הוא

ה' מול הפנים להחזיר שא"א עד העורף נתקשה כאלו
ה': אל פניכם והחזירו תקשו אל מעתה È„(È)ואמר

.ÌÈ‰Ï‡‰:האלהים בושה:ÂÓÏÎ.(ÂË)כח ענין



עי      

  

        §©¦«§À©«£«Ÿ¥¤Æ§©´£¥¤½£¤´¨«£½©«Ÿ̈−¡Ÿ¥´£«¥¤®©¦§¥´
        §©½̈©«£¤−©¤¬Ÿ¦«©¾̈©©§¬¨§§¤−©«£«¥¤®§©´

         ©«Ÿ̈À³Ÿ§¦§¨Æ£¤´¦§¦´§½̈§¦§Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨¬Ÿ
         ¦¤−£¬©«¦´§«§¤º©§Ÿ̈À£¥¤̧§¥¤³§©£¦Æ¦§¥´

          «¥¤½§¨−¨¨´¤©®Ÿ¦«©³§©Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«Ÿ¨¦³¨¦Æ
         ¦¤½¦¨−¥¨«©¦«§¸¨«¨¦¹«Ÿ§¦¸¥¦¨¦²§¤«¤¤§©¬¦

        §©¤−§©§ª®©¦«§Æ©§¦¦´£¥¤½©§¦¦−¨«©£¨¦²
         ¥«¨¥¬§©¤−¦§ª®¦§§½©¨−Ÿ¦«¨¨«¦©´¦«À̈¨«§¨Æ©´

          ̈«¡Ÿ¦½¨¥¬¨¤−¥´¤¨®©«£¾¦§©¬©¤²¤§©¨¦−¦§©¬§Ÿ̈«
         ©¥¨«§³§«¨©¦ ÆÆ©½̈©«£²¤©¬©©−©´Ÿ¤©¥¦®¨−̈¨¬Ÿ

       §«Ÿ©¨ª¾©¨¦ÆÆ¤©¦§§½£¤−¦«¨¨®¦§¥³¨©«§©§Æ
         ¥¦½©©§¦−§©¬©¦§«©¦§£´©¤½©§©§¨¨¬¨−̈©´Ÿ¤©¥¦®

       §©«Ÿ£¦̧§©«§¦¦³¦§§Æ©¦§©§½©¨¦¬Ÿ−¥¬§Ÿ̈«


(Ê).ÌÎÈÁ‡ÎÂ ÌÎÈ˙Â‡Î ÂÈ‰˙ Ï‡Âפתרון
מלך מעלינו שיעלה אנו בוטחים עדיין וא"ת
שהיה ודור דור כל כאבותיכם תהיו אל אשור
וימעלו ה' את כשעזבו להם אירע ומה לפניכם,
רואים: אתם כאשר לשמה ויתנם מעל בו

(Á).'ÂÂ ÌÎ Â˘˜˙ Ï‡ ‰˙עלבש ובכם
שוביה' לפני לרחמים יהיו ובניכם אחיכם ה'
שגלו קצת אותן אפילו הזאת, לארץ ולשוב
להם ויכלו ישראל עם נלחמים שהיו כבר
ואם בשביה בנותיהם ואת בניה' את ומוליכין
שוביהם לפני לרחמים יתנם אליו תשובו
ה' ורחום חנון כי הזאת לארץ לשובם

בו‰ÂË˜Ó˙.(È„)אלהיכם: שהיו מקום
ולוים: ÂÓÏÎ.(ÂË)כהנים ÌÈÂÏ‰Â ÌÈ‰Î‰Â

מלבוא כך כל עכבו ולפיכך להתקדש שעיכבו
קודם הזה בדבר להאמין יוכלו לא כי עתה עד
אומרים היו וכך מכהן אחז שהזניחן לפי לכן
ובנו כוכבים עבודת אחז עבד אתמול אפשר
בחדש מיד ראשונה בשנה לאלתר יחזקיהו
לאל לעבוד וללוים לכהנים ויאמר הראשון
ונתרשלו נתעצלו ולכך לנו ויצטרך לבדו אחד
אחז הזניח שלפניו יהודה שאר וגם מלבא
שמים לשם היה שהכל בדבר והבינו וכשחקרו

כלם: ויתקדשו באו

 
(Á).„È Â˙:התחייבות דרך כף תקעו ‡ÌÎÈÁ(Ë)ר"ל

.ÌÎÈÂלפני לרחמים המקום אות' יתן בגולה הם אשר
הזאת: להארץ לשוב רשות להם לתת שוביהם

(‡È).ÂÏÊÓÂ ‰˘ÓÂאנשים מ"מ הרצים על ששחקו אף
ובאו: נכנעו ‡Á„.(È)מהם Ï:אחת הסכמה „ר"ל

ה':‰'. מצות שהוא הקטורת:‰ÂË˜Ó˙.(È„)בדבר את לע"ג בהם להקטיר העשויות עלÂÓÏÎ.(ÂË)המזבחות
השנה: עברו ובעבורם הנה עד להתקדש שאחרו ÂÏ˙.מה Â‡ÈÈÂ:להתקדש שאחרו מה על לה' לרצות

 
(Ê).‰Ó˘Ï:לתמהון(Á).Â˘˜˙ Ï‡מליצה ענין הוא

ה' מול הפנים להחזיר שא"א עד העורף נתקשה כאלו
ה': אל פניכם והחזירו תקשו אל מעתה È„(È)ואמר

.ÌÈ‰Ï‡‰:האלהים בושה:ÂÓÏÎ.(ÂË)כח ענין



עב        

            
           

            
            

        
     

      
      
      
      
      

      
    

   
    

      
       

       
    

      
    

    
   

       
     
     

   
     

     
      
      

    

              
             
             
                
      

    
     

   
    
     
      

       
    

      
     

     
    

    
    

     
       
      

    
     

      
       
      

     
      

     
     

       


































































































































           
        
        
        
         
       
         
        
        
         
         
        
        
        
       
         
          
        
       
         
         
         

                     
                  

                 
                   
                     
                    
                   
                   
                     
                    
                     
                   

                     
                      

                     
                    

                  
                      
                  





















































































             

           
           

    
         

          
          

           
            

           
           

          
         
         

    
      

          
       

        
       

         
           

          
         

         
         

       
           

       
         

        
       

        
     

        
      

          
         

       
        

            
         

          
        

            
        

        
        

    
         
           

         
           

            
    

          
            

         
           

        

     
     

       
        

       
         
         

       
           

         
          

 
       

       
         

        
          

        
        

        
        

        
        

         
            


        

       
          

        
        

       
      

       
        

          
         

         
         

         
      

         
            

        
      

         
         

          
           

        
         

          
        

        
         

         
           

        
         













































































































































































































































המשך בעמוד ק
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סנהדרין. פרק אחד עשר - חלק דף ק עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י
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סנהדרין. פרק אחד עשר - חלק דף ק עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד קיק



עו        

            
           

          
            

     
     

      
      

    
     

     
       
       
      

     
      
      
     
      
      
      
      

     
       
       
       

     
       
      
      

  
      

    

           
             

        
           

    
     

     
      

     
    

       
      

     
   

     
      
      
       
       

   
    

      
      

     
       

    
     

     
   

   
    

   
 







































































































































        
         
      
         
       
       
       

         
       
        
       

        
       
         
        
        
         
        
         
      
        
        
        

                       
                   
                     

                      
                    
                    

                        
                      

                        
                      
                      
                    
                      
                    
                    
                    
                     
                    
                























































































             

           
         

   
          

         
          

      
         

         
         

         
         

           
         

       
          

        
       

        
         

      
        

         
        
       

       
           

          
         

      
        

          
          

         
           

          
          


        

         
           

           
           


          

         
        
           
        

       
        

       
      

        
        

        
       

       
        

        
       

 
         

          
        

          
         

    
          

         
          

          
           

         
          

     
        

        
  

         
         

           
         

          
         

         
        

        
 

      
       

          
          

         
    

         
        

           
            

          
        

         
         

          
         

          
          

           
        

            
         

         
        

        
            

     
         

        













































































































































































































































המשך בעמוד קא



עז         

            
           

          
            

     
     

      
      

    
     

     
       
       
      

     
      
      
     
      
      
      
      

     
       
       
       

     
       
      
      

  
      

    

           
             

        
           

    
     

     
      

     
    

       
      

     
   

     
      
      
       
       

   
    

      
      

     
       

    
     

     
   

   
    

   
 







































































































































        
         
      
         
       
       
       

         
       
        
       

        
       
         
        
        
         
        
         
      
        
        
        

                       
                   
                     

                      
                    
                    

                        
                      

                        
                      
                      
                    
                      
                    
                    
                    
                     
                    
                























































































סנהדרין. פרק אחד עשר - חלק דף קא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י
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סנהדרין. פרק אחד עשר - חלק דף קו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י
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סנהדרין. פרק אחד עשר - חלק דף קו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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המשך בעמוד קיק
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מלפני חג זמן מ"ת, בו כותב שמרגיש שחסר לו איזה דבר בתורה או ביראת 

שמים וכו', אבל אינו מזכיר מאומה בהנוגע לדבר לימודו בנגלה ולסדר לימודו בחסידות, שבודאי אינם 

כדבעי, ובמילא אין פלא על הרגש הנ"ל, וכיון שמבקש עצה, הנה לפני התפלה )בימות החול( בבקר )יפריש 

והרי  תפלתו,  שתקובל  עצה  הם  אלו  ענינים  ששני  בחסידות,  ענין  איזה  וילמוד  לצדקה(  פרוטות  איזה 

וילמוד  יהי' זהיר בטבילת עזרא  כן  התחלת בקשות צרכי האדם שהם בי"ב אמצעיות הוא חנינת דעת, 

תורה בהתמדה ושקידה, וכפירוש רש"י )מספרא( אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, וכבר ידוע פסק 

רז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין.

בטח ידוע לו משלשת השיעורים השוים לכל נפש, מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ועל כל פנים מכאן ולהבא יזהר לקיימם ותקותי חזקה שאם יעשה 

ככל הנ"ל, הנה לאט לאט יוטב במצב, ואף שתתחזק הכרתו שחסר הוא וצריך להשתלם, הנה ביחד עם זה 

בעת הלימוד וכן בקיום המצות בהידור תהי' שמחה בלבבו, וכמבואר בארוכה בתניא שאין שני הענינים 

סותרים זה את זה.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' א

             

        
           

          
        

       
       

        
         

         
       

        
           

 
        

         
         

          
          

         
        

       
      
         

        
         

          
        

          
       

           
          

     
        

          
      
         

          
        

          
          

     
         

        
          

       
          

         
         

          
   





































































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' ב

             

        
       

         
         

         
        

       
  

















המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' א
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שלישי עמ' ב

             

          
       

         
         

       
        

           
        

      
        

          
      

     
 

         
         

       
        

        
         

          
         

     
        

         
        

        
        
         
         

         
         

      
        

        
         

     
  

         
      

















































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום קמישי עמ' א

   


             

    

  ‰ Ï  Ï Ï‰  ‰ Ï‰Ï   Ï‰ Ú 
‰ÏÚnÏ: 

י סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

 
הנר,27) יטה שמא מחשש כלל לאורן להשתמש שאין ב: כשר.סעיף אחר דולק נר שישנו במקום - הדחק בשעת כן אם אלא

•

     

Âנטילת הצריך הפרק עד אלא אינה וטהרתן הידים טומאת
והשניים הפרק עד הראשונים נטל שאם לפרק חוץ ולא ידים
אם ולפיכך ראשונים שם שהם אע"פ שם נטמאו לא לפרק חוץ
בתוך שהיו הראשונים אם אבל היד את מטמאין אינן לפרק חזרו
חוץ השניים גם שנטל אע"פ לפרק חוץ יצאו ונטמאו הפרק
וטמאו חזרו לפרק חזרו אם ולפיכך שם טיהרום לא לפרק
ידיו שיגביה צריך הנוטל חכמים אמרו לכך היד את הראשונים

הפרק. לתוך לפרק שחוץ המים יחזרו שלא למעלה

כל יגביה לא זרוע של הקנה עד היד כל נוטל אם מקום ומכל
שישארו במקום הזרוע על מים ממנה יצאו שלא כדי לגמרי היד
שהוא מפני מקום אותו מנגב שאינו ידיו שינגב אחר גם שם
מהזרוע יחזרו בה לאכול ידו כשישפיל ואח"כ בבגדים מכוסה
שאר תהא זה ידי ועל אצבעותיו ראשי יגביה אלא ויטמאוה לידו

הזרוע. על שירדו לחוש אין שמהאצבעות קצת מוגבהת היד

שינגבן עד הנטילה מסוף ועומדים מוגבהים שיהיו ליזהר וצריך
ע"י לפרק חוץ שיצאו המים יחזרו וישפילן ויחזור יגביהן שאם

הפרק. לתוך וישובו הגבהתו

ואחר ויגביהנה אחת ידו יטול שאם כאחת ידיו שתי יטול לפיכך
בה. כששופך למטה מורידה נמצא השניה על בה ישפוך כך

ראשונים מים יצאו שלא הנטילה מתחילת להשפילן רוצה ואם
שיבוא שישגיח רק בידו הרשות הפרק מתוך כלל לפרק חוץ

האצבעות. ראשי על המים

ידיו ב' על רביעית או עצמה בפני יד כל על רביעית שופך ואם
ואצ"ל כלל בזה ליזהר א"צ כלל טמאים מים שם שאין כאחד

ידיו. המטביל

אינו ידיו שיגביה צריך הנוטל חכמים שאמרו מה מפרשים ויש
לבדן האצבעות בנוטל אלא זרוע של הקנה עד היד כל בנוטל
לכף האצבעות חיבור מקום עד דיה שהנטילה האומרים וכדברי
הקנה עד היא מהשניים וטהרתן לראשונים הידים וטומאת היד
למקום חוץ הראשונים הלכו שמא לחוש יש לפיכך זרוע של
מהאצבעות לשם יצאו לא אם אף שם ונטמאו האצבעות חיבור
מקום בכל הלכו לא שמא והשניים הכלי מחמת לשם הלכו אלא

היד ומטמאין בטומאתן הראשונים ונשארו הראשונים שהלכו
ראשי להגביה צריך לכן ידיו כשמשפיל לאצבעות יורדים אם
רוצה אם ואף שינגב עד הנטילה מסוף למעלה אצבעותיו
לצמצם אפשר אי כי מועיל אינו הנטילה מתחלת להשפילן
מעט לאצבעותיו חוץ המים ילכו שלא הפרק בתוך ממש ליטול
מהאצבעות לשם ירדו שלא אע"פ שם נטמאו לשם הלכו ואם
כאחד רביעית עליהם ששפך או ידיו והמטביל מהכלי אלא
שם נטמאו לא לפרק חוץ מהן ויצאו האצבעות על שפך אפילו

טהרה. מי שהם כיון כלל

שנוהגין לפי הידים בהגבהת להקל עכשיו נהגו זו סברא פי ועל
שמא לחוש אין ושוב נקיות שהן אף פעמים ג' יד כל על לשפוך
הלכו לא שאם הראשונים שהלכו מקום בכל השניים הלכו לא

השלישיים: הלכו השניים

Êבשפיכה ולשפוך ליזהר צריך היד על הראשונים כששופך
שפיכה א"צ מקום ומכל ידים נטילת הצריך פרק כל על אחת
בכל המים שיגיעו עד מלשפוך יפסיק שלא אלא ממש אחת
בכך נטילה דרך שאין לפי לחצאין טהורות ידים שאין הפרק
לו עולה זו מקצת נטילת אין היד מקצת שנטל אחר פסק ואם
טיהרו שלא כיון המים ונטמאו אחת בבת רביעית שפך (ואפי'
אלא שפך לא ואם שנטל מה על גם ולשפוך לחזור וצריך כלום)
אם (אפילו כשהיתה טמאה ידו הרי נטל שלא מידו הנשאר על

רביעית). היתה זו שפיכה גם

ש אומרים מנתויש על טופח שנטל היד מקצת על עדיין יש אם
מידו הנשאר ונטל שהוסיף מה עם זו נטילה מצטרפת להטפיח
כנטילה וה"ז לטהרה חיבור להטפיח מנת על טופח שמשקה

הראשונה. כסברא להחמיר ויש אחת

ומוסיף וחוזר ידו מקצת נוטל בשניים אבל בראשונים זה וכל
הראשון: מקצתה נתנגב ואפילו השני מקצתה על

Áאחת בבת רביעית או ידיו ב' על שניים מים נטילת אחר
בזו. זו ידיו ישפשף

יזהר היד לכף האצבעות חיבור מקום עד אלא נטל לא ואם
נפלו שלא במקום היד בכף בזו זו תיגע שלא בזו זו כשמשפשפן
השנייה ידו שעל מים מטמא זה שמקום נטהר ולא מים שם
מים שהם אע"פ היד את ומטמאין חוזרים והמים בו בנגיעתה
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  ‰ Ï  Ï Ï‰  ‰ Ï‰Ï   Ï‰ Ú 
‰ÏÚnÏ: 

י סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

 
הנר,27) יטה שמא מחשש כלל לאורן להשתמש שאין ב: כשר.סעיף אחר דולק נר שישנו במקום - הדחק בשעת כן אם אלא

•

     

Âנטילת הצריך הפרק עד אלא אינה וטהרתן הידים טומאת
והשניים הפרק עד הראשונים נטל שאם לפרק חוץ ולא ידים
אם ולפיכך ראשונים שם שהם אע"פ שם נטמאו לא לפרק חוץ
בתוך שהיו הראשונים אם אבל היד את מטמאין אינן לפרק חזרו
חוץ השניים גם שנטל אע"פ לפרק חוץ יצאו ונטמאו הפרק
וטמאו חזרו לפרק חזרו אם ולפיכך שם טיהרום לא לפרק
ידיו שיגביה צריך הנוטל חכמים אמרו לכך היד את הראשונים

הפרק. לתוך לפרק שחוץ המים יחזרו שלא למעלה

כל יגביה לא זרוע של הקנה עד היד כל נוטל אם מקום ומכל
שישארו במקום הזרוע על מים ממנה יצאו שלא כדי לגמרי היד
שהוא מפני מקום אותו מנגב שאינו ידיו שינגב אחר גם שם
מהזרוע יחזרו בה לאכול ידו כשישפיל ואח"כ בבגדים מכוסה
שאר תהא זה ידי ועל אצבעותיו ראשי יגביה אלא ויטמאוה לידו

הזרוע. על שירדו לחוש אין שמהאצבעות קצת מוגבהת היד

שינגבן עד הנטילה מסוף ועומדים מוגבהים שיהיו ליזהר וצריך
ע"י לפרק חוץ שיצאו המים יחזרו וישפילן ויחזור יגביהן שאם

הפרק. לתוך וישובו הגבהתו

ואחר ויגביהנה אחת ידו יטול שאם כאחת ידיו שתי יטול לפיכך
בה. כששופך למטה מורידה נמצא השניה על בה ישפוך כך

ראשונים מים יצאו שלא הנטילה מתחילת להשפילן רוצה ואם
שיבוא שישגיח רק בידו הרשות הפרק מתוך כלל לפרק חוץ

האצבעות. ראשי על המים

ידיו ב' על רביעית או עצמה בפני יד כל על רביעית שופך ואם
ואצ"ל כלל בזה ליזהר א"צ כלל טמאים מים שם שאין כאחד

ידיו. המטביל

אינו ידיו שיגביה צריך הנוטל חכמים שאמרו מה מפרשים ויש
לבדן האצבעות בנוטל אלא זרוע של הקנה עד היד כל בנוטל
לכף האצבעות חיבור מקום עד דיה שהנטילה האומרים וכדברי
הקנה עד היא מהשניים וטהרתן לראשונים הידים וטומאת היד
למקום חוץ הראשונים הלכו שמא לחוש יש לפיכך זרוע של
מהאצבעות לשם יצאו לא אם אף שם ונטמאו האצבעות חיבור
מקום בכל הלכו לא שמא והשניים הכלי מחמת לשם הלכו אלא

היד ומטמאין בטומאתן הראשונים ונשארו הראשונים שהלכו
ראשי להגביה צריך לכן ידיו כשמשפיל לאצבעות יורדים אם
רוצה אם ואף שינגב עד הנטילה מסוף למעלה אצבעותיו
לצמצם אפשר אי כי מועיל אינו הנטילה מתחלת להשפילן
מעט לאצבעותיו חוץ המים ילכו שלא הפרק בתוך ממש ליטול
מהאצבעות לשם ירדו שלא אע"פ שם נטמאו לשם הלכו ואם
כאחד רביעית עליהם ששפך או ידיו והמטביל מהכלי אלא
שם נטמאו לא לפרק חוץ מהן ויצאו האצבעות על שפך אפילו

טהרה. מי שהם כיון כלל

שנוהגין לפי הידים בהגבהת להקל עכשיו נהגו זו סברא פי ועל
שמא לחוש אין ושוב נקיות שהן אף פעמים ג' יד כל על לשפוך
הלכו לא שאם הראשונים שהלכו מקום בכל השניים הלכו לא

השלישיים: הלכו השניים

Êבשפיכה ולשפוך ליזהר צריך היד על הראשונים כששופך
שפיכה א"צ מקום ומכל ידים נטילת הצריך פרק כל על אחת
בכל המים שיגיעו עד מלשפוך יפסיק שלא אלא ממש אחת
בכך נטילה דרך שאין לפי לחצאין טהורות ידים שאין הפרק
לו עולה זו מקצת נטילת אין היד מקצת שנטל אחר פסק ואם
טיהרו שלא כיון המים ונטמאו אחת בבת רביעית שפך (ואפי'
אלא שפך לא ואם שנטל מה על גם ולשפוך לחזור וצריך כלום)
אם (אפילו כשהיתה טמאה ידו הרי נטל שלא מידו הנשאר על

רביעית). היתה זו שפיכה גם

ש אומרים מנתויש על טופח שנטל היד מקצת על עדיין יש אם
מידו הנשאר ונטל שהוסיף מה עם זו נטילה מצטרפת להטפיח
כנטילה וה"ז לטהרה חיבור להטפיח מנת על טופח שמשקה

הראשונה. כסברא להחמיר ויש אחת

ומוסיף וחוזר ידו מקצת נוטל בשניים אבל בראשונים זה וכל
הראשון: מקצתה נתנגב ואפילו השני מקצתה על

Áאחת בבת רביעית או ידיו ב' על שניים מים נטילת אחר
בזו. זו ידיו ישפשף

יזהר היד לכף האצבעות חיבור מקום עד אלא נטל לא ואם
נפלו שלא במקום היד בכף בזו זו תיגע שלא בזו זו כשמשפשפן
השנייה ידו שעל מים מטמא זה שמקום נטהר ולא מים שם
מים שהם אע"פ היד את ומטמאין חוזרים והמים בו בנגיעתה
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קד   

שמי בזה ליזהר א"צ אחת בבת רביעית שפך אם אבל שניים
אמרו שלא אומרים ויש מתטמאין ואינן הם טהרה מי רביעית
אינן שאז מטהרים שהם במקום אלא הם טהרה מי רביעית מי
חיבור מקום עד רביעית נטל אם כגון מקום מאותו מתטמאין
שמטהרים לפי מטמאתן הכף אין היד לכף משם ויצא האצבעות
בהם נגעה טמאה אחת יד אם אבל שמה שבאו למקום הם

סופרים): בדברי להקל (ויש רביעית מי שהם אע"פ טמאתם

Ëראשונים מים עליהם ששפך אחר בזו זו שפשפן אם
עצמה בפני אחת כל על שפך אפילו מרביעית פחותים
בנגיעתן ונטמאו חזרו בהן שנטהרו כשתים מרובה אחת שטיפה

בזו. זו

זו יד שעל שהמים לפי לטהרן מועילין אין שניים מים ואפי'
שניים מים ואין זו מי בנגיעת זו ושעל זו במי בנגיעתן נטמאו
לטהרה עליה שבאו עצמה זו מיד שנטמאו המים אלא מטהרים
לפיכך הידים את ומטמאים וחוזרים אחרת מיד שנטמאו ולא

כראוי. ויטלם ויחזור תחלה לנגבן צריך

שעליה שהמים ושניים הראשונים אחת על שפך אם ואפי'
עליה שפך שלא חברתה בה נגעה אם ונטמאה חזרה טהורים
כשתים מרובה אחת שטיפה היתה ואפילו בלבד ראשונים אלא
זו שעל המים מטמאים טמאים המים מקום מכל טהורה שהיד
כיון לטהרה מועילים אחרים שמים אומרים יש מקום ומכל

שעליה: המים עם לגמרי טהורה כבר שהיתה

Èידואפי בין ידו שהיא בין כלל נטולה שאינה יד בה נגע לו
מיד מתטמאין שעליה המים הרי ידיו נטל שלא אחר של
לא ואם אחרים שניים עליה ליתן וצריך בהם שנגעה הטמאה
או בניגוב אלא תקנה להם אין בלבד הראשונים אלא עליה נתן
אלא תקנה לה אין נטולה שאינה היד וגם מקוה למי בהשקה
מים ואין הטמאים חברתה ממי כן גם שנטמאה לפי בניגוב
מחמת הבאה טומאה מטהרים אחת בבת רביעית ואפילו שניים
אין בנגיעתם היא שטומאתן בשניים נגעה אם (אבל אחרת יד

לנגבה). צריך

שאינן ולומר להקל יש אחת בבת רביעית שבמי נתבאר וכבר
אחת בבת רביעית אחת ידו על שפך אם ולפיכך כלל מתטמאין

הראשונה ידו כלום עליה שפך שלא השניה ידו בה ונגעה
מן מים לחלוחית עליה שיש פי על אף השניה (וגם טהורה
בו אין שהרי ממנה נטמאה שעליה זה ולחלוחית הראשונים
או ושניים ראשונים מים ע"י הוא מיטהר מקום מכל רביעית
זו מיד היא שטומאתה כיון עליה שישפוך אחת בבת רביעית

עצמה).

מרביעית פחותים הראשונים מים השניה ידו על נתן אם אבל
ממימי זו יד נטמאה אחת בבת רביעית עליה שנתן בזו ונגעה
שניים מים עליה לשפוך וצריך הטמאים [השניה] (השניים)
אפילו בהם הנוגעת היד את מטמאים טמאים מים שכל לטהרה

הסעודה: באמצע ואפילו לגמרי טהורה היא

‡Èעצמה בפני אחת כל שתיהן או אחת ידו כשנוטל זה וכל
הן הרי כאחת שתיהן ונוטל לזו זו ידיו מצרף אם אבל
זו בנגיעתן זו את זו מטמאות ואינן לגמרי אחת כיד נחשבות
בזו. זו לשפשפן ויכול הראשונה משטיפה שעליהן טמאים במים

לרחוץ כדי הראשונה שטיפה אחר מיד לשפשפן הדבר ונכון
כל לפיכך לטהרן שניים מים עליהם שיתן קודם הזיעה יפה
הכלי יאחז או עליהן אחר לו ישפוך או מרביעית ידיו הנוטל
אחר מיד וישפשפם כאחת ידיו ב' שיטול כדי אצבעותיו בראשי
לחוש יש עצמה בפני אחת כל יטול שאם הראשונה שטיפה
אבל שתיהן על שניים מים שיתן קודם בחברתה יד תיגע שמא

לזה. לחוש צריך אין מרביעית יד כל נוטל אם

אחת כיד זו גבי על זו או זו בצד זו ידיהן שהניחו וה' ד' ואפי'
ק"ס: בסי' שנתבאר כמו זו את זו מטמאות ואינן חשובות

Èפחותים הראשונים מים לעצמה וזו לעצמה זו ידיו ב' נטל
זו ידיו והגיע השניים המים כשנטל ונמלך לזומרביעית

לזו זו ידיו שכשמצרף מפני טמאות ידיו כאחת שתיהן על ושפך
גב שעל מים כי לזו זו בנגיעתן ידיו נטמאו השניים מים לקבל
את וכשנוטל עצמה היד וגם חברתה גב שעל המים מטמאים זו
אלא אחרת מיד שנטמאו כיון הראשונים את טיהרו לא השניים
כראוי: וליטלן ולחזור ידיו לנגב וצריך בהם נטמאו השניים גם

סעיפים ובו בנטילה הידים ושיפשוף הגבהה דיני קסב, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: –תוכןתוכןתוכןתוכן האדם את המעורר מלמעלה העזר ענין

בת תהי' שההתעוררות אותו לנצל צריכים וכיצד

קיימא

    
יקריב כי "אדם הכתוב לשון לבאר נשוב ומעתה
יקריב" כי "אדם הכתוב שתחילת הענין, ונקודת גו'",
וההערה ההארה דלעילא", "אתערותא על מרמזת
אל להתקרב התחתון האדם את לעורר שבאו העליונה
הקב"ה על מרמז "אדם" - יקריב" כי "אדם ופירוש ה',

להלן. שיבאר כפי "אדם", בשם שנקרא

        
       
      
       
       

 
"מראה בדמות הנביא ליחזקאל נתגלה הקב"ה
המאמר). בתחילת לעיל גם שהובא (כפי אדם"
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נפש של רוחני לציור היא אדם" ב"מראה והכוונה
השכל כוחות (ג' כוחות מעשרה מורכבת שהיא האדם,
תפארת גבורה חסד – מדות ושבע דעת, בינה חכמה –
"ויברא הכתוב פירוש וזהו מלכות), יסוד הוד נצח
מורכבת האדם שנפש זה כי בצלמו", האדם את אלקים
ומקורה שרשה האדם שנפש לפי הוא כוחות, מעשרה
ספירות" "עשר שהם העליון", "אדם מבחינת
הן הנפש בחינות שעשר בתניא (וכמבואר העליונות

מהן")."כנגד שנשתלשלו עליונות ספירות עשר

כלומר:

בכבודו הקב"ה אינה העליון" "אדם בחינת
דמות ולא גוף לו אין יתברך "הוא שהרי ובעצמו,
כמו ב"ה סוף אין והיינו הוא, אדם לא כי כמ"ש הגוף
אי ובמילא הפשיטות", בתכלית פשוט בעצמותו שהוא
ספירות" "עשר לו שיש ח"ו אותו להגדיר אפשר
מדות אילן מכל "לאו זהר בתיקוני וכמ"ש (כוחות),
אינן – ספירות העשר – הללו המדות (כל כלל" איהו

עצמו); בהקב"ה

עליונות", ספירות "עשר שיש אומרים שאנו ומה
מלכות עד מחכמה אלקיים, כוחות עשרה שהם
– בינה הקב"ה, של חכמתו היא החכמה (שספירת
צמצם שהקב"ה כפי רק זה הרי – וכו') יתברך, בינתו
כוחות עשרה (רק) מאתו לגלות כביכול, עצמו את
להיות גבול בעלי שהם הנשמות שיוכלו "כדי אלקיים,
בבחינת להתצמצם צריך שלזאת ית', אורו תופסים
אפשר הי' לא זה צמצום לולא כלומר: גבולים",
אפשר איך (כי ונבראים הקב"ה בין קשר שום להיות
עם עצמו בכוחות קשר איזה ליצור מוגבל לנברא
מוגבל אלקי אור ידי על ורק סוף), לו שאין הבורא
יש הללו, כוחות עשרה של בגדרים שמוגדר זה,
וכל ישראל בנשמות תאיר יתברך שקדושתו אפשריות
מאותם מורכבת האדם נפש שגם מאחר העולמות,

הכוחות. עשרה

       
     
       

    
לה'", קרבן מכם יקריב כי "אדם פירוש וזהו
ענין דכל דהיות העליון", "אדם על קאי כאן ד"אדם"
שבא האלקי האור הוא למעלה אדם" "מראה בחינת
כן גם נמשך ממנו כן על ישראל, לנשמות להאיר

התחתון האדם את לעורר העליונה" והערה ה"הארה
לה'"). קרבן "מכם פירוש (שזהו ה' אל להתקרב

הפנים "כמים המלך שלמה אמר זה ענין ועל
שכדמות כמו "פירוש, לאדם", האדם לב כן לפנים
שם לו נראה כן במים מראה שהאדם הפנים וצורת
הנאמן האדם לב ממש ככה – עצמה צורה אותה במים
אהבה מעוררת זו האהבה הרי אחר, לאיש באהבתו
לזה זה נאמנים אוהבים להיות ג"כ, אליו חבירו בלב

אליו". חבירו אהבת כשרואה בפרט

ישראל, וכנסת הקב"ה שבין ביחס הוא כן וכמו
"אדם אדם, בחינות שתי הן לאדם" האדם ד"לב

אתהעליון מראה הקב"ה וכאשר התחתון", ו"אדם "
בהארה בהם שמאיר ידי על ישראל, לבני אהבתו
- כנ"ל) יתברך מאתו חנם חסד (שזהו עליונה והערה
אל ישראל של בלבם אהבה מעוררת זו אהבה הרי

הקב"ה.

        
  

        
         
      

        

        
  

יקריב כי "אדם שאומר הכתוב לשון מיושב ועפ"ז
קרבן יקריב כי מכם "אדם אמר ולא לה'", קרבן מכם
(א) אשר הנ"ל, פירוש על הכתוב מרמז בזה כי לה'",
והקרבן (ב) העליון", "אדם על קאי יקריב" כי "אדם
ממש", "מכם - לה'" קרבן "מכם עצמו, האדם מן בא

לה'. שלמטה האדם נפש את להקריב שצריכים

לא שאז לפי יקריב", כי מכם "אדם נאמר לא ולכן
"אדם על קאי כאן (ש"אדם" הנ"ל לפירוש מקום הי'
שהרי - לה') ("מכם") האדם נפש את המקרב העליון"
אלא – שלמטה אדם על קאי כרחך על מכם" "אדם

מכם". יקריב כי "אדם נאמר

יחיד, לשון יקריב", כי "אדם לשון כן גם ומתורץ
על קאי כי – רבים לשון "תקריבו" דקרא כסיפא לא

יחיד. שהוא העליון", "אדם הקב"ה,
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קה    

נפש של רוחני לציור היא אדם" ב"מראה והכוונה
השכל כוחות (ג' כוחות מעשרה מורכבת שהיא האדם,
תפארת גבורה חסד – מדות ושבע דעת, בינה חכמה –
"ויברא הכתוב פירוש וזהו מלכות), יסוד הוד נצח
מורכבת האדם שנפש זה כי בצלמו", האדם את אלקים
ומקורה שרשה האדם שנפש לפי הוא כוחות, מעשרה
ספירות" "עשר שהם העליון", "אדם מבחינת
הן הנפש בחינות שעשר בתניא (וכמבואר העליונות

מהן")."כנגד שנשתלשלו עליונות ספירות עשר

כלומר:

בכבודו הקב"ה אינה העליון" "אדם בחינת
דמות ולא גוף לו אין יתברך "הוא שהרי ובעצמו,
כמו ב"ה סוף אין והיינו הוא, אדם לא כי כמ"ש הגוף
אי ובמילא הפשיטות", בתכלית פשוט בעצמותו שהוא
ספירות" "עשר לו שיש ח"ו אותו להגדיר אפשר
מדות אילן מכל "לאו זהר בתיקוני וכמ"ש (כוחות),
אינן – ספירות העשר – הללו המדות (כל כלל" איהו

עצמו); בהקב"ה

עליונות", ספירות "עשר שיש אומרים שאנו ומה
מלכות עד מחכמה אלקיים, כוחות עשרה שהם
– בינה הקב"ה, של חכמתו היא החכמה (שספירת
צמצם שהקב"ה כפי רק זה הרי – וכו') יתברך, בינתו
כוחות עשרה (רק) מאתו לגלות כביכול, עצמו את
להיות גבול בעלי שהם הנשמות שיוכלו "כדי אלקיים,
בבחינת להתצמצם צריך שלזאת ית', אורו תופסים
אפשר הי' לא זה צמצום לולא כלומר: גבולים",
אפשר איך (כי ונבראים הקב"ה בין קשר שום להיות
עם עצמו בכוחות קשר איזה ליצור מוגבל לנברא
מוגבל אלקי אור ידי על ורק סוף), לו שאין הבורא
יש הללו, כוחות עשרה של בגדרים שמוגדר זה,
וכל ישראל בנשמות תאיר יתברך שקדושתו אפשריות
מאותם מורכבת האדם נפש שגם מאחר העולמות,

הכוחות. עשרה

       
     
       

    
לה'", קרבן מכם יקריב כי "אדם פירוש וזהו
ענין דכל דהיות העליון", "אדם על קאי כאן ד"אדם"
שבא האלקי האור הוא למעלה אדם" "מראה בחינת
כן גם נמשך ממנו כן על ישראל, לנשמות להאיר

התחתון האדם את לעורר העליונה" והערה ה"הארה
לה'"). קרבן "מכם פירוש (שזהו ה' אל להתקרב

הפנים "כמים המלך שלמה אמר זה ענין ועל
שכדמות כמו "פירוש, לאדם", האדם לב כן לפנים
שם לו נראה כן במים מראה שהאדם הפנים וצורת
הנאמן האדם לב ממש ככה – עצמה צורה אותה במים
אהבה מעוררת זו האהבה הרי אחר, לאיש באהבתו
לזה זה נאמנים אוהבים להיות ג"כ, אליו חבירו בלב

אליו". חבירו אהבת כשרואה בפרט

ישראל, וכנסת הקב"ה שבין ביחס הוא כן וכמו
"אדם אדם, בחינות שתי הן לאדם" האדם ד"לב

אתהעליון מראה הקב"ה וכאשר התחתון", ו"אדם "
בהארה בהם שמאיר ידי על ישראל, לבני אהבתו
- כנ"ל) יתברך מאתו חנם חסד (שזהו עליונה והערה
אל ישראל של בלבם אהבה מעוררת זו אהבה הרי

הקב"ה.

        
  

        
         
      

        

        
  

יקריב כי "אדם שאומר הכתוב לשון מיושב ועפ"ז
קרבן יקריב כי מכם "אדם אמר ולא לה'", קרבן מכם
(א) אשר הנ"ל, פירוש על הכתוב מרמז בזה כי לה'",
והקרבן (ב) העליון", "אדם על קאי יקריב" כי "אדם
ממש", "מכם - לה'" קרבן "מכם עצמו, האדם מן בא

לה'. שלמטה האדם נפש את להקריב שצריכים

לא שאז לפי יקריב", כי מכם "אדם נאמר לא ולכן
"אדם על קאי כאן (ש"אדם" הנ"ל לפירוש מקום הי'
שהרי - לה') ("מכם") האדם נפש את המקרב העליון"
אלא – שלמטה אדם על קאי כרחך על מכם" "אדם

מכם". יקריב כי "אדם נאמר

יחיד, לשון יקריב", כי "אדם לשון כן גם ומתורץ
על קאי כי – רבים לשון "תקריבו" דקרא כסיפא לא

יחיד. שהוא העליון", "אדם הקב"ה,
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קו   

       
  

גו' הבהמה "מן בקרא ממשיך שאח"כ אלא
אל מדבר כאן כי – רבים לשון - קרבנכם" את תקריבו
בכוחות לה' קרבן להקריב חייבים שהם ישראל, בני
קרבן - "קרבנכם" הוי ולכן דלתתא), (אתערותא עצמם
אליו אתכם מקרב העליון" ש"אדם מה (לא שלכם

דלעילא). אתערותא בדרך

        
      
       

   
מכם יקריב כי "אדם הכתוב המשך פירוש וזהו
שזוהי קרבנכם", את תקריבו גו' הבהמה מן לה', קרבן
שנמשכה רצון עת דבזמני יתברך, ממנו טובה עצה
לכם יהי' "לא האדם, את לעורר התעוררות מלמעלה

ע המעוררתבטחון בלבד זו דלעילא האתערותא ל
לנו מה מעתה ותאמרו להוי' נשמותיכם ומקרבת
בעוזרי לי ה' הלא בעצמינו נחשה גם כי עוד, לעשות
מיד אדרבה אלא כן תאמר אל אומר לזה מלמעלה,
ההתעוררות לנצל חייב שהאדם היינו כו'", תקריבו
"אתערותא בדרך עצמו, בכוחות להתייגע מיד להתחיל

הקב"ה. אל עצמו את לקרב דלתתא",

" נסתר, בלשון הכתוב פתח זה יקריב[ומטעם ,"כי

" – נוכח בלשון קרבנכםוסיים את תחילתתקריבו כי – "

" – רצון עת של מצב ותיאור סיפור הוא כיהכתוב אדם

לה' קרבן מכם לבני"יקריב הציווי הוא דקרא וסיפא ;

" – קרבנכםישראל את לקרב"תקריבו זו רצון עת לנצל ,

להקב עצמו דלתתא]."את אתערותא בדרך ה

      
       

   
"מן הוא שהקרבן נזכר דקרא בסיפא שרק והטעם
האתערותא של היגיעה שעיקר לפי הוא גו'", הבהמה
ידי על שבו, הבהמית הנפש את "לברר" הוא דלתתא
משא"כ ו"אתהפכא", ד"אתכפיא" השלבים שני
הנשמה את רק מעוררת מלמעלה הבאה ההתעוררות

להלן. שיבואר כפי שבאדם, הקדושה

      
     

 

הקב"ה: מאת ישראל בני בקשת גם מובנת ובזה
אם מובן, אינו דלכאורה נרוצה", אחריך "משכני
לרוץ צורך אין שוב אליו, ישראל את "מושך" הקב"ה

אחריו.

נא יתברך: מאתו ישראל בני בקשת היא כך אלא,
העולם, בהבלי מה"שינה" אותנו ולהקיץ לעורר ונא
הבאה הלזו בהתעוררות נסתפק שלא מבטיחים ואנו
אתערותא בדרך להתייגע נתחיל מיד אלא מלמעלה,

עצמם. בכוחות - נרוצה" "אחריך דלתתא,

       
     
       
       
     
       
       


להסתפק לא אלאוהנחיצות דלעילא, באתערותא

לעבוד דלתתא, באתערותא להתאמץ מיד להתחיל
כן, יעשה לא שאם לפי הוא הבהמית, נפשו בבירור
נפשו לעורר מלמעלה הבאה זו התעוררות הנה
אתערותא תהי' אם דרק קיום. לה יהי' לא האלקית,
אחרי בשר, ויגיעת נפש ביגיעת ממש, דלתתא

המתקיים". "דבר יהי' דלעילא, האתערותא

  
האדם, לעבודת שקדמה העליונה" ה"הערה תכלית
האדם, בלב מאלי' הנולדת ההתעוררות בשביל אינה
בכוחות להתייגע עליו שמיד לאדם להזכיר כדי אלא
פירוש וזהו המתקיים. דבר הוי אז רק כי עצמו,
העליונה, ההערה היא – יקריב" כי "אדם הכתוב:
שממנה העליון" "אדם בחינת על קאי כאן ד"אדם"
כי מכם "אדם נאמר לא (ולכן העליונה ההערה באה
ו"מכם התחתון), האדם על קאי בע"כ שאז יקריב"
האדם נפש זו, העליונה הערה ידי שעל – לה'" קרבן
(נעשה הקב"ה אל מתקרב – ממש "מכם" – ממש
גו' הבהמה "מן בכתוב ממשיך זה ועל לה'"). "קרבן
דכשאדם התורה, עצת שזוהי קרבנכם", את תקריבו
ה' אל להתקרב מיד חייב עליונה, להערה זוכה

קרבנכם"). את ("תקריבו עצמו בכוחות

  אברין רמ"ח – ספירות. עשר
כלל. איהו מדות אלין מכל לאו – דמלכא.
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„ÂÚÂ'בבחי נק' משפיע או עילה שכל מה שגם בכ"ז יובן
בא הוא הנה העלול דמקבל יש לגבי רוחני אין
דעו"ע ההשתל' לפ"ע דהיינו הרבה, מדרגו' בחלוקי
ממנו, הרבה הגבוהים לעו"ע זה עו"ע דומה אינו [שב]ודאי
הצומח, דכח הרוחני' לגבי ותפוח בעשב הנ"ל דוגמא ע"ד
מקור לגבי גשמי יש נק' הצומח דכח הרוחניו' גם וכמ"כ

גב ועד"ז עליוני', במזלות נק'חוצבו א' כל כו' גבוה מעל וה
בבחי' בא ה"ז וא"כ [כו'], הרוחני עילתו לגבי גשמי יש
העלול לגבי רוחני אין שנק' העילה שאותה עד ההשתלשלו'
שלא ונמצא ממנו, שלמע' עילתו לגבי גשמי יש נק' ממנו
בלבד, שלו העלול של היש גסות בערך רק רוחני אין נק'
רום עד ועד"ז גשמי, יש הוא גם נק' הימנו העליון לגבי אבל
רק באמת אין נק' אינה הראשונה עילה שגם עד המעלות,
שגם להיות בלבד ממנו המקבל העלול היש של אין בחי'
רק ממש אין בבחי' ולא עכ"פ במציאו' מה דבר מהות הוא
וגם כנ"ל, בלבד והרוחני' הדקות בחי' ע"ש רוחני אין שנק'

וד"ל. כו' בלבד הימנו שמקבל היש לפ"ע רק זה

Ê"ÎÂליש מיש שזהו דעו"ע [ה]השתלשלו' בחי' נק'
בחי' הרי דחכמה ההשתל' ראשית בבחי' וגם
מיש בבחי' השכל מן מלמעלה נתהוה והשכל החכמה
אינו זה אין, בחי' תמצא מאין והחכמה שנא' דגם ליש,
בחי' לגבי רוחני אין בחי' רק הוא אלא באמת אין בחי'
מציאו' בבחי' נחשב הוא גם אבל בלבד, דחכמה היש
דחכמה ממהות יותר רוחני מהות שהוא רק מה ודבר
שכח בחוש רואי' שאנו וכמו כו'. ממנו הנמצאת
דבר בג[י]לוי וחכמ' שכל כל שמשכיל ההיולי המשכיל
מהות בחי' הוא שהרי מה ודבר יש בבחי' הוא גם מה,
בחי' בו ויש כו' שכל כל המשכיל עכ"פ רוחני כח
בכמות הוא קטן דתינוק המשכיל כח כמו וריבוי מיעוט
המהות מן יותר רוחני כח מהות שהוא רק כו', ואיכות
וכנ"ל תמצא מאין א' ע"כ בגילוי שבאה וחכמ' דשכל
תמצא מאין שהחכמה מבואר (ובמ"א וד"ל עו"ע בכל
ממזל יונק אבא דאור א' שהרי מיש יש ולא ליש מאין

וד"ל). כו' ונוצר
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המבוארÂלד) הצמצום ענין ביאור בתוס' זה להבין
המאציל צריך שכשהי' אוצ"ח ספר בתחלת
אמצעית בנקודה ית' אורו את צמצם העולמות להאציל
ואמנם העולמות כל מעמד והוא פנוי ומקום חלל ונעשה
כו' לצדדים שנסתלק רק ח"ו בהאור מיעוט בחי' אינו
ענין יתכן איך תמוהים הם פשוטן לפי שהדברים יעו"ש,
כו' הגוף דמות לו שאין א"ס באור לצדדים וסילוק צמצום
כו' שנברא קודם הוא ואתה שניתי לא הוי' אני ג"כ וכתיב
פי' תחלה בהקדים יובן הענין אך ממש, בשוה ומשנברא
מקור הוא ב"ה א"ס אור הנה כי א"ס, אור לשון וענין
בהם אשר וכל העולמות כל חיות הנה כי פי' התענוגים
מכל שהתכלית עוה"ז בעניני בעליל כנראה התענוג הוא
וזהו דבר מאותו שיתענג התענוג הוא האדם שיפעל פעולה
יש והנה ממנו, שיצטערו מה הוא הרע ובהפוך טוב הנק'
בראיה תענוג שיש התענוג בבחי' התחלקות ריבוי
אלא אינו בכללן עוה"ז תענוגי וכל כו' ובריח ובשמיעה
ואינו שבה"כ ע"י למטה שנפל העליון תענוג מבחי' פסולת

מזיו מתענגים שהנשמות שלמעלה התענוג בחי' לגבי ערוך
דלידייני' מוטב שארז"ל עד מאד ורב עצום שהוא השכינה
ואש חדש י"ב גיהנם יסורי כל שכדאי דאתי לעלמא וליתי
והיינו בג"ע העונג שיקבל בשביל בגיהנם מס' א' שלנו
הרבה ונעלה רם הוא העליון ג"ע אבל התחתון בג"ע אפילו
עליות עוד יש וכן כו' המפסיק דינור נהר ויש ממנו
למעלה זה התענוג קבלת בבחי' קץ לאין רבות מדריגות
מזיו נהנים כמאמר ית' וזיוו אורו בבחי' הוא והכל מזה,
המאיר ית' וזיוו אורו בחי' הוא התענוגים כל מקור כי כו'
א"ס אור הנק' והוא העולמים כל חי מקור להיות ומתפשט
גם מהיות לגמרי ומובדל קדוש ית' ומהותו עצמותו אבל
והודו כו' לבדו ונשגב מרומם הוא כי התענוג לבחי' מקור
ערוך שאינו ית' ממנו והארה זיו דהיינו ושמים ארץ על
השמש, מאור עצם לגבי השמש הארת כמו כלל אליו
כל מקור בחי' והיא העולמות כל חיות מקור היא זו והארה
התענוג בחי' הוא העולמות כל חיות עיקר כי התענוגים
הוא א"ס אור לשון ופי' ביאור ולהבין כנ"ל, משם הנמשך
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„ÂÚÂ'בבחי נק' משפיע או עילה שכל מה שגם בכ"ז יובן
בא הוא הנה העלול דמקבל יש לגבי רוחני אין
דעו"ע ההשתל' לפ"ע דהיינו הרבה, מדרגו' בחלוקי
ממנו, הרבה הגבוהים לעו"ע זה עו"ע דומה אינו [שב]ודאי
הצומח, דכח הרוחני' לגבי ותפוח בעשב הנ"ל דוגמא ע"ד
מקור לגבי גשמי יש נק' הצומח דכח הרוחניו' גם וכמ"כ

גב ועד"ז עליוני', במזלות נק'חוצבו א' כל כו' גבוה מעל וה
בבחי' בא ה"ז וא"כ [כו'], הרוחני עילתו לגבי גשמי יש
העלול לגבי רוחני אין שנק' העילה שאותה עד ההשתלשלו'
שלא ונמצא ממנו, שלמע' עילתו לגבי גשמי יש נק' ממנו
בלבד, שלו העלול של היש גסות בערך רק רוחני אין נק'
רום עד ועד"ז גשמי, יש הוא גם נק' הימנו העליון לגבי אבל
רק באמת אין נק' אינה הראשונה עילה שגם עד המעלות,
שגם להיות בלבד ממנו המקבל העלול היש של אין בחי'
רק ממש אין בבחי' ולא עכ"פ במציאו' מה דבר מהות הוא
וגם כנ"ל, בלבד והרוחני' הדקות בחי' ע"ש רוחני אין שנק'

וד"ל. כו' בלבד הימנו שמקבל היש לפ"ע רק זה

Ê"ÎÂליש מיש שזהו דעו"ע [ה]השתלשלו' בחי' נק'
בחי' הרי דחכמה ההשתל' ראשית בבחי' וגם
מיש בבחי' השכל מן מלמעלה נתהוה והשכל החכמה
אינו זה אין, בחי' תמצא מאין והחכמה שנא' דגם ליש,
בחי' לגבי רוחני אין בחי' רק הוא אלא באמת אין בחי'
מציאו' בבחי' נחשב הוא גם אבל בלבד, דחכמה היש
דחכמה ממהות יותר רוחני מהות שהוא רק מה ודבר
שכח בחוש רואי' שאנו וכמו כו'. ממנו הנמצאת
דבר בג[י]לוי וחכמ' שכל כל שמשכיל ההיולי המשכיל
מהות בחי' הוא שהרי מה ודבר יש בבחי' הוא גם מה,
בחי' בו ויש כו' שכל כל המשכיל עכ"פ רוחני כח
בכמות הוא קטן דתינוק המשכיל כח כמו וריבוי מיעוט
המהות מן יותר רוחני כח מהות שהוא רק כו', ואיכות
וכנ"ל תמצא מאין א' ע"כ בגילוי שבאה וחכמ' דשכל
תמצא מאין שהחכמה מבואר (ובמ"א וד"ל עו"ע בכל
ממזל יונק אבא דאור א' שהרי מיש יש ולא ליש מאין

וד"ל). כו' ונוצר
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המבוארÂלד) הצמצום ענין ביאור בתוס' זה להבין
המאציל צריך שכשהי' אוצ"ח ספר בתחלת
אמצעית בנקודה ית' אורו את צמצם העולמות להאציל
ואמנם העולמות כל מעמד והוא פנוי ומקום חלל ונעשה
כו' לצדדים שנסתלק רק ח"ו בהאור מיעוט בחי' אינו
ענין יתכן איך תמוהים הם פשוטן לפי שהדברים יעו"ש,
כו' הגוף דמות לו שאין א"ס באור לצדדים וסילוק צמצום
כו' שנברא קודם הוא ואתה שניתי לא הוי' אני ג"כ וכתיב
פי' תחלה בהקדים יובן הענין אך ממש, בשוה ומשנברא
מקור הוא ב"ה א"ס אור הנה כי א"ס, אור לשון וענין
בהם אשר וכל העולמות כל חיות הנה כי פי' התענוגים
מכל שהתכלית עוה"ז בעניני בעליל כנראה התענוג הוא
וזהו דבר מאותו שיתענג התענוג הוא האדם שיפעל פעולה
יש והנה ממנו, שיצטערו מה הוא הרע ובהפוך טוב הנק'
בראיה תענוג שיש התענוג בבחי' התחלקות ריבוי
אלא אינו בכללן עוה"ז תענוגי וכל כו' ובריח ובשמיעה
ואינו שבה"כ ע"י למטה שנפל העליון תענוג מבחי' פסולת

מזיו מתענגים שהנשמות שלמעלה התענוג בחי' לגבי ערוך
דלידייני' מוטב שארז"ל עד מאד ורב עצום שהוא השכינה
ואש חדש י"ב גיהנם יסורי כל שכדאי דאתי לעלמא וליתי
והיינו בג"ע העונג שיקבל בשביל בגיהנם מס' א' שלנו
הרבה ונעלה רם הוא העליון ג"ע אבל התחתון בג"ע אפילו
עליות עוד יש וכן כו' המפסיק דינור נהר ויש ממנו
למעלה זה התענוג קבלת בבחי' קץ לאין רבות מדריגות
מזיו נהנים כמאמר ית' וזיוו אורו בבחי' הוא והכל מזה,
המאיר ית' וזיוו אורו בחי' הוא התענוגים כל מקור כי כו'
א"ס אור הנק' והוא העולמים כל חי מקור להיות ומתפשט
גם מהיות לגמרי ומובדל קדוש ית' ומהותו עצמותו אבל
והודו כו' לבדו ונשגב מרומם הוא כי התענוג לבחי' מקור
ערוך שאינו ית' ממנו והארה זיו דהיינו ושמים ארץ על
השמש, מאור עצם לגבי השמש הארת כמו כלל אליו
כל מקור בחי' והיא העולמות כל חיות מקור היא זו והארה
התענוג בחי' הוא העולמות כל חיות עיקר כי התענוגים
הוא א"ס אור לשון ופי' ביאור ולהבין כנ"ל, משם הנמשך
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חי שהגוף החיות שאין הגוף את שמחיה הנפש חיות עד"מ
ואזן שבעין החיות דהיינו הנפש ועצמות מהות ידה על
והרגלים מדבר והפה שומעת ואזן רואה שהעין עד"מ
הנפש, ועצמות מהות שבהם זה חיות אין הנה מהלכים,
שונים חלקים לרמ"ח מתחלק ועצמותה מהותה הי' שא"כ
כו' הגוף איברי חלקי ציור כפי מקומות ברמ"ח מתחלקים
ואינה פשוט רוחני אחד עצם היא עצמה שהנפש אינו וזה
אלא פנ"א, ח"א בלק"א וכמ"ש כלל לחלקים מתחלקת
לבד הארה בחי' רק הוא שבהאיברים שהחיות הענין
היא ועצמותה במהותה שהנפש שלפי עצמה, הנפש ממהות
נדע לא שאנחנו (שאע"פ רוחני חיות החי ומציאות מהות
חי רוחני מציאות שהיא ודאי נדע זאת עכ"ז הנפש מהו
שהן הנבדלים השכליים מן במעלתה וגדולתה נצחי חיות
כשמתלבשת והארתה התפשטותה גם כן על המלאכים),
את להחיות וחיות כח בחי' הוא זו התפשטות הנה בגוף
הארת רק הוא זה וחיות ממנה חי הגוף כן ועל הגוף
האור וכדמיון ממש מהו"ע ולא הנפש והתפשטות
מובן והרי חדרים, לחדרי מהשמש ומאיר המתפשט
הנפש, עצם לגבי כלל ערוך אינה זו והארה שהתפשטות
שהוא ב"ה א"ס אור דענין עד"מ, מזה להשכיל יכולים וכך
ממש, ית' מהו"ע על הכונה אין כנ"ל העולמים חי כל מקור
ית', ממהו"ע הארה והתפשטו' התגלות בחי' שהוא רק
העולמים לכל וחיות מקור שהיא א"ס אור נק' זו שהארה

לפי כי ומקורכולם, ויהיה והוה שהיה הוא ית' שמהו"ע
ית' ממנו והתגלות וההתפשטות ההארה גם ע"כ החיים חיי
ואפס מהאין נמצאים ולהוות להחיות החיים מקור הוא
מעין הוא האור (כי ולקיימם ולהחיותם ממש המוחלט
נוגע שאינו לומר הארה בשם נק' זו התגלות ובחי' המאור),
בגוף הנפש חיי מהתפשטות המשל כי כלל, ית' לעצמותו
שבגוף הנפש חיי התפשטות שהרי כ"כ, לנמשל דומה אין
הוא מ"מ ממש הנפש ועצמיות מהות שאינה היות עם
בבחי' (ולא ג"כ השפעה לבחי' הדומה מהנפש התפש'
אין השמש שזיו לשפע אור בין ההפרש כנודע לבד הארה
השכל שכח השכל שפע משא"כ בשמש שינוי שום פועל
וכך עמוקה, השכלה איזו לאור כשמוציא מתייגע
לא דא"כ לבד הארה דרך אינו בגוף הנפש חיי התפשטות
רק לפ"ז שאינן הגוף ממקרי כ"כ מתפעלת הנפש היתה
השפעה) לבחי' דומה שהוא לפי אלא וזיוה, בהארתה
בין במהו"ע משתנה והמשפיע המשפיע ממהות שהיא
שבגוף הנפש בחיי רואים אנו וכן ללאח"כ ההשפעה קודם
בגוף פועל החיות אין ישן כשהוא העתים לפי שינויים כמה
משנתו ובהקיצו ידברו שוא וחלומות חלומות לחלום רק
ודעת משכל מחשבות וחושב שומעת ואזן רואה עין הנה
לגבי ויחוס ערך לה ויש קרובה שההשפעה מצד והיינו
ביאור צריך זה (דבר כו' בשוה השפע יהי' לא לכך הנפש

הכלים לפי שינויים יש נמי בהארה גם דהרי עדיין
הזיו יהי' פתוח קטן א' חלון רק אפל הבית שאם המקבלים
יהי' וכן באכסדרה או חלונות הרבה כשיש משא"כ מועט
מכאן ההכרח מהו וא"כ כו' הזכוכית זיכוך לפי השינויים
שיש לפי השפעה דרך הוא בגוף הנפש שהתפשטות
כו' הגוף כלי שינוי מצד הם השינויים שהרי שינויים
יותר ראי' יש הגוף ממקרי מתפעלת שהנפש ממה ולכאורה
בלשון ג"כ זו ראי' שנת' אחרים במקומות וצ"ע וכנ"ל
לגמרי ומובדל קדוש שהוא ית' בעצמותו משא"כ הנ"ל),
אין לכן כו' שניתי לא הוי' אני וכמ"ש ההתגלות מערך
רק החיים מקור להיות ית' ממנו הנמשך הזה הגילוי לכנות
מאד רחוק הוא מהמאור המאיר האור כי דוקא אור בשם
פועל ואינו כלל אליו נוגע שאינו עד המאור וערך ממהות
שאין בבית שמאיר הנר אור כגון בהמאור, שינוי שום
הנר שלהבת ועצמות למהות כלל בדומה שבבית ההארה
מיניה לא היא שבבית ההארה משא"כ ושורפי ממשי שהוא
אינה ולדרים לארץ המאיר השמש אור וכן מקצתיה, ולא
ממשות שום בו אין שהאור השמש מאור גוף ממהות כלל
האור הרי ואעפ"כ ורב, עצום גדול כדור הוא השמש ומאור
הזך ומציאות דבר הוא שהשמש שלפי דהיינו המאור מעין
ואין כו' לארץ להאיר והארה זיו ממנו יתנוצץ לכך ובהיר
ממנה שנמשך ממה בהשמש התפעלות או שינוי שום
בלבד, זיו רק ועצמותה מהותה מערך שאינו לפי ההארה
קץ לאין הבדלות אלפים באלף להשכיל יכולים זה ועד"מ
גילוי על דהכוונה ב"ה, א"ס אור לשון וענין פי' ותכלית
רק הוא זה מקור שבחי' ית', ממנו החיות מקור והתפשטות
מרומם ית' מהו"ע כי ית' ועצמותו ממהותו בעלמא הארה
ושמים ארץ להאיר הנמשך הוא וזיוו הודו רק לבדו ונשגב
בין שינוי שום בו אין לכן ותחתונים עליונים עולמות שהם
שאין עד"מ כמו שנברא לאחר ובין העולם שנברא קודם
מן א' (וזה הזיו התפשטות מחמת בהמאור שינוי שום
בשם ית' ממנו החיות לגילוי הקבלה חכמי שכינו הטעמים
כי הפילוסופים בו שנשתמשו שפע בלשון ולא אורות
לאח"כ ההשפעה קודם בין בהמשפיע שינוי פועל השפע
אל העלול כיחס המשפיע למהות וערך שייכות לה יש כי
דזיו המשל אין מ"מ אך המאור) לגבי הזיו משא"כ העילה
מהשמש נמשך השמש זיו שהרי כלל לנמשל דומה השמש
השמש נברא שכך עצמה מהשמש ורצון בחירה בלי ממילא
ית' בו למעלה אבל ברצונה שלא אף זיו ממנה שיתפשט
להמשיך הפשוט ברצונו תלוי זו הארה התפשטות הנה
הי' כלא הי' אזי התפשטותה למנוע וברצונו זו הארה ממנו
ובריאת אצילות קודם כמו הנמצאים כל מתבטלים והי'
להאיר ובחירה ברצון פועל ית' שהוא אלא כו' העולמות
והתפשטות גילוי בבחי' והנה כו': זו הארה ממנו ולהמשיך
הנה כנ"ל, א"ס אור נק' זה גילוי שבחי' ית' שממנו החיות
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שרש והוא התענוגים כל מקור הוא זו שבחי' לומר שייך
שהחכמה לפי והיינו עדן נק' החכ' כי ההתהוות לכל ומקור
בה לכך חכמה ראשית כמ"ש ההשתלשלות ראשית היא
בעליל וכנראה עדן נק' לכך התענוג גילוי ראשית
ואילך ומחכמה כל מרוב יתענג חכמה דבר על שבהשכיל
ומקור מטה למטה עד עו"ע דרך התענוג בחי' משתלשל
ית' שממנו הראשון גילוי בחי' הוא התענוגים כל דמקור
שהי' הוא א"ס אור הנק' זו ובבחי' כו' א"ס אור הנק'
א"ס אור הי' תחלה שערים מבוא בס' וכמ"ש הצמצום
לצדדים ונסתלק אורו את צמצם ואח"כ החלל מקום ממלא
ולא בלבד בהאור הי' שהצמצום (ור"ל כו' רשימו ונשאר
אי שבמהו"ע ב"ה ממש מהו"ע שהוא הקדוש ןבהמאור
ומובדל קדוש שהוא התענוגים מקור לומר אפי' ח"ו שייך
מ"ש ד"ה שני ויכוח אמונים שומר בס' ועיין כו' לגמרי
הרמ"ע דעת שכן כו' הרצון ובעל הרצון בענין ז"ל הרמ"ע
א"ס הנק' ית' ממנו המתפשטת בבחי' רק הי' לא דהצמצום
משרז"ל וה"ע קדום רצון בחי' (והוא ורצונו שמו ג"כ ונק'
ח"ו, במהו"ע ולא כו') בלבד ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד
דמהו"ע וס"ל הרמ"ע על חולק שהרמ"ק הבין שם והמחבר
זו דבחי' ולפמ"ש כלל, קדום רצון שם ואין א"ס נק' ית'
הזיו הי' שנבה"ע וקודם ית' ממנו המאיר הזיו בחי' רק הוא

קדום דבר שום אין א"כ עליו ואפס אין ושם במאור כלול
בשמש כשכלול מהשמש הזיו וכמו להרמ"ע גם ח"ו זולתו
כלל מחלוקת כאן ואין לבדו השמש רק במציאות שאין
בחי' הוא ששמו בלבד ושמו הוא היה משרז"ל א"ש ועכ"ז
אאזמו"ר הגדול ממו"ר כי"ק וראיתי כו'. בו הכלול הזיו
כוונתו שאפשר ונלע"ד יכולת, בשם זו לבחי' שכינה נ"ע
רק הוא נבה"ע שלא עד במאור כלול כשהי' הזיו שענין
ממנו להאיר ב"ה הקדוש המאור ביכולת שיש מה ענין
הזיו ממשל הרבה יותר דק וזה להאיר, לכשירצה הארה
ממש הזיו התכללות עכ"פ יש ששם בשמש הכלול השמש
כו' להאיר שביכולתו מה הוא ית' במהו"ע למעלה משא"כ
מהשמש מאיר השמש שזיו ותדע ממש, זולתו אפס וא"כ
שלא שברצונו למעלה משא"כ השמש ורצון בטובת שלא
ועוד יכולת לקרוא ראוי א"כ ההארה הי' כלא הי' יאיר
כדלעיל כזיו קמי' בטלים הם הרי שנבה"ע לאחר דאפי'
מקור שענין אפ"ל העולם שנאצל קודם וא"כ באריכות,
והי' שנתפשט קודם ברצונו ית' ממנו המתפשט החיות
ית' במהו"ע שיש יכולת רק לקרותו שייך ית' במהו"ע כלול
כזיו ג"כ בטילה ההארה הרי שהאיר ולאחר כו' להאיר
הצמצום הי' זו הארה ובבחי' בשמש כלול כשהוא השמש
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,אסה"מ דרך לראות שיכולי' בחי' יש דהנה הוא
אסה"מ ע"י כלל להתגלות יכול שאינו בחי' ויש
זכוכי' היינו אסה"מ ענין כי דוקא, אסשא"מ בבחי' כ"א
וזהו ישר. אור מרחוק לראות יכולי' ע"י אשר בהירה
ומראה נא' שבמשה הנביאים לכל משרע"ה בין ההפרש
והוא דכר לשון שהוא בסגו"ל ומראה ונכתב בחידות ולא
מהאדם הרחוק דבר אף ידה על אשר המאירה אספקלריא
אשר המצוה מעשה כן כמו ישר, אור דרך אותו רואין
הנ"ל לבוש ע"י המצות בלבוש בג"ע הנשמה נתלבשה
מזיו ליהנות הנשמה יכולה הנ"ל מצות מעשה שע"י
באספקלריא כמו ית' מאורו וליהנות בג"ע, השכינה
ממעלה אוא"ס ונתגלה נמשך אשר ישר, אור המאירה

אספקלריא בלי רואה הי' לא ג"כ רבינו ומשה בג"ע, למטה
באספקלריא והיינו בחידות, ולא ומראה וכמ"ש הנ"ל,
בחי' להשיג יכול הי' לא אספקלרי' בלא אשר המאירה
אספקלריא בקמ"ץ במראה ראו הנביאי' שאר אכן אא"ס.
שאינה אספקלריא וענין אדמה, הנביאים וביד נהרא דלא
על וכסוי מסך שיש דהיינו שפיג"ל הנק' הוא מאירה
לגמרי מסתיר שהוא עב דבר אינו המסך אבל הזכוכית,
הידוע, כסף צפוי היינו וקלוש דק דבר רק האור, ומכסה
אבל או"ח, ממנו נמשך הנ"ל באספקלריא בו כשרואין ואז
רואין אין ולכן באו"י, הזכוכית דרך לראות יכולי' אין
המאירה, אספקלריא ע"י כמו ועצמותו הנראה הדבר מהות
מאירה. שאינה אספקלריא ע"י נראה לבד דמות רק אם כי
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שרש והוא התענוגים כל מקור הוא זו שבחי' לומר שייך
שהחכמה לפי והיינו עדן נק' החכ' כי ההתהוות לכל ומקור
בה לכך חכמה ראשית כמ"ש ההשתלשלות ראשית היא
בעליל וכנראה עדן נק' לכך התענוג גילוי ראשית
ואילך ומחכמה כל מרוב יתענג חכמה דבר על שבהשכיל
ומקור מטה למטה עד עו"ע דרך התענוג בחי' משתלשל
ית' שממנו הראשון גילוי בחי' הוא התענוגים כל דמקור
שהי' הוא א"ס אור הנק' זו ובבחי' כו' א"ס אור הנק'
א"ס אור הי' תחלה שערים מבוא בס' וכמ"ש הצמצום
לצדדים ונסתלק אורו את צמצם ואח"כ החלל מקום ממלא
ולא בלבד בהאור הי' שהצמצום (ור"ל כו' רשימו ונשאר
אי שבמהו"ע ב"ה ממש מהו"ע שהוא הקדוש ןבהמאור
ומובדל קדוש שהוא התענוגים מקור לומר אפי' ח"ו שייך
מ"ש ד"ה שני ויכוח אמונים שומר בס' ועיין כו' לגמרי
הרמ"ע דעת שכן כו' הרצון ובעל הרצון בענין ז"ל הרמ"ע
א"ס הנק' ית' ממנו המתפשטת בבחי' רק הי' לא דהצמצום
משרז"ל וה"ע קדום רצון בחי' (והוא ורצונו שמו ג"כ ונק'
ח"ו, במהו"ע ולא כו') בלבד ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד
דמהו"ע וס"ל הרמ"ע על חולק שהרמ"ק הבין שם והמחבר
זו דבחי' ולפמ"ש כלל, קדום רצון שם ואין א"ס נק' ית'
הזיו הי' שנבה"ע וקודם ית' ממנו המאיר הזיו בחי' רק הוא

קדום דבר שום אין א"כ עליו ואפס אין ושם במאור כלול
בשמש כשכלול מהשמש הזיו וכמו להרמ"ע גם ח"ו זולתו
כלל מחלוקת כאן ואין לבדו השמש רק במציאות שאין
בחי' הוא ששמו בלבד ושמו הוא היה משרז"ל א"ש ועכ"ז
אאזמו"ר הגדול ממו"ר כי"ק וראיתי כו'. בו הכלול הזיו
כוונתו שאפשר ונלע"ד יכולת, בשם זו לבחי' שכינה נ"ע
רק הוא נבה"ע שלא עד במאור כלול כשהי' הזיו שענין
ממנו להאיר ב"ה הקדוש המאור ביכולת שיש מה ענין
הזיו ממשל הרבה יותר דק וזה להאיר, לכשירצה הארה
ממש הזיו התכללות עכ"פ יש ששם בשמש הכלול השמש
כו' להאיר שביכולתו מה הוא ית' במהו"ע למעלה משא"כ
מהשמש מאיר השמש שזיו ותדע ממש, זולתו אפס וא"כ
שלא שברצונו למעלה משא"כ השמש ורצון בטובת שלא
ועוד יכולת לקרוא ראוי א"כ ההארה הי' כלא הי' יאיר
כדלעיל כזיו קמי' בטלים הם הרי שנבה"ע לאחר דאפי'
מקור שענין אפ"ל העולם שנאצל קודם וא"כ באריכות,
והי' שנתפשט קודם ברצונו ית' ממנו המתפשט החיות
ית' במהו"ע שיש יכולת רק לקרותו שייך ית' במהו"ע כלול
כזיו ג"כ בטילה ההארה הרי שהאיר ולאחר כו' להאיר
הצמצום הי' זו הארה ובבחי' בשמש כלול כשהוא השמש
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,אסה"מ דרך לראות שיכולי' בחי' יש דהנה הוא
אסה"מ ע"י כלל להתגלות יכול שאינו בחי' ויש
זכוכי' היינו אסה"מ ענין כי דוקא, אסשא"מ בבחי' כ"א
וזהו ישר. אור מרחוק לראות יכולי' ע"י אשר בהירה
ומראה נא' שבמשה הנביאים לכל משרע"ה בין ההפרש
והוא דכר לשון שהוא בסגו"ל ומראה ונכתב בחידות ולא
מהאדם הרחוק דבר אף ידה על אשר המאירה אספקלריא
אשר המצוה מעשה כן כמו ישר, אור דרך אותו רואין
הנ"ל לבוש ע"י המצות בלבוש בג"ע הנשמה נתלבשה
מזיו ליהנות הנשמה יכולה הנ"ל מצות מעשה שע"י
באספקלריא כמו ית' מאורו וליהנות בג"ע, השכינה
ממעלה אוא"ס ונתגלה נמשך אשר ישר, אור המאירה

אספקלריא בלי רואה הי' לא ג"כ רבינו ומשה בג"ע, למטה
באספקלריא והיינו בחידות, ולא ומראה וכמ"ש הנ"ל,
בחי' להשיג יכול הי' לא אספקלרי' בלא אשר המאירה
אספקלריא בקמ"ץ במראה ראו הנביאי' שאר אכן אא"ס.
שאינה אספקלריא וענין אדמה, הנביאים וביד נהרא דלא
על וכסוי מסך שיש דהיינו שפיג"ל הנק' הוא מאירה
לגמרי מסתיר שהוא עב דבר אינו המסך אבל הזכוכית,
הידוע, כסף צפוי היינו וקלוש דק דבר רק האור, ומכסה
אבל או"ח, ממנו נמשך הנ"ל באספקלריא בו כשרואין ואז
רואין אין ולכן באו"י, הזכוכית דרך לראות יכולי' אין
המאירה, אספקלריא ע"י כמו ועצמותו הנראה הדבר מהות
מאירה. שאינה אספקלריא ע"י נראה לבד דמות רק אם כי
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Âמפני הוא העיקר ההתבוננות בהתחלת הקרירות
עליו לקבל רוצה שאינו העבודה ענין עליו שתכבד
שהורגל מי ובפרט ולב, במוח ממש ביגיעה העבודה עול
מההתבוננות הדמיוני בהתפעלות הקל בלחם במקצת
היא וזאת העבודה עול ביותר עליו כבד כללות, בבחי'
התחלת שזהו להתבונן מתחיל שכאשר העקריית הסיבה
עליו כבד שהדבר מפני מאד מתקרר האמיתית העבודה
לימוד ע"י לתפלה כללי התעוררות לו שיש מי (וגם
אינה בעצם העבודה אם הנה כנ"ל התפלה קודם הדא"ח
יתקרר לא עבודתו לעבוד הוא חפץ ואדרבא עליו כבידה
בעבודתו הרבה לו מסייע הנ"ל הכללי וההתעוררות כלל,
ולהתקרב באמת ולהתעורר היטב אלקי הענין את להרגיש
הנה עליו, כבידה בעצם העבודה כאשר אבל כו'. באמת
מההתעוררות גם יתקרר האמיתית העבודה בהתחלת
שמורגל דמי הרגילות, העדר לזה סיבה וגם הקודמת)
מגיע שמיד והיינו אלקי, ענין לתפוס איך יודע בהתבוננות

אצלו ומתחיל הענין, בהשגת תיכף ונכנס עצמו הענין אל
א"א שזה שמשיג, הענין חיות (ולא ההשגה חיות מיד
מוטעה יהי' (כי ההתבוננות בהתחלת להיות וא"צ להיות
הענין וישיג שיתבונן עד לבד) הענין מכללות בהתפעלות
ההתבוננות בהתחלת הנה הרגילות בהעדר אבל היטב)
וממילא עצמו, בהענין לא הענין בזהרורית רק תופס ה"ה
הגם ההתבוננות דענין נודע וגם בזה, חיות עדיין לו אין
ענין באיזה הלימוד כמו אינה הרי שכלית השגה שהיא
צ"ל הרי בהתבוננות אבל לבד, בהשכלי היא שההתעמקות
וכמשנת"ל אלקי בענין הוא שלו שההתעסקות ההרגש
בעבודה ושוקדים שהמורגלים ברגילות תלוי ג"כ וזה פ"א,
בידיעת העצומה השתדלותם שעם בנפשם, זאת נקנה
שכל זו הרגשה ג"כ בהם יש הענין עומק והשגת
רב חיות נותן שזה אלקי בענין היא ההתעסקות
הזה הקנין עדיין יש לא בעבודה ובמתחילים בההתבוננות,
ההתבוננות. בהתחלת החיות את ממעט שכ"ז בנפשם,
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ב ב .ומ יוב נפיה יי מביה פעמי וי מ מרובה השפעה
ונוע וה יבוו ריממ עה ו ו מרבה הו י ובי נהפו הרעי ברה

השמי עוה ע ה פיר שהמשי  הנבה

החסדe‰ÊÂג) מּדת לגּבי ּדאברהם החסד מּדת ׁשּגדלה ¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּדאצילּות החסד ּׁשּמּדת מה זאת ּדלבד ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַֹּדאצילּות,
ּדמדרגת ּכח הּוא ּדאברהם החסד ּומּדת נאצל אֹור ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא
ׁשּלמעלה, מּנאצלים ּבמדרגה למעלה היא ּדנׁשמה ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָנׁשמה,
ּגם ּדכׁשהיא ּדאצילּות ּדחסד ההׁשּפעה הרי זאת לבד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנה
ּבהם ּפֹועלת אינּה ׁשההׁשּפעה ּבלבד זֹו לא הּנה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלרעים,
לּצלן רחמנא ירידה להם ּגֹורמת אּדרּבא אּלא טֹוב, ילהיֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אדם, ּבני ּבטבעי ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ּדחי, אל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּדחי
הּנה ערּכם, לפי ּברוח אפּלּו אֹו ּבצמצּום מתּפרנסים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָּדכאׁשר
להיֹות טֹובה ּבהנהגה ּומתנהגים ּומצוֹות ּתֹורה ׁשֹומרים ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָאז
להם ּוכׁשּמׁשּפיעים אלקים, יראי ּתֹורה ּבני ׁשל ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבסביבה

אז הּנה והרחבה, ּבעׁשירּות מרּבה הׁשּפעה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻמּלמעלה
ּכחלב וטפׁש אלקים, ויראי ּתֹורה ּבני ׁשל מּסביבה ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמתרחקים
יֹורדים לזמן ּומּזמן ּופֹוקרים לכֹופרים ּומתקרבים ְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָלּבם,
על רק עֹוברים ׁשּבתחּלה ּדחי, אל מּדחי לּצלן ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָרחמנא
מיני ּבכל ּומׁשּתּמׁשים והּתר ּבאּסּור ּוסיגים ּבגדרים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהּזהירּות
עד ׁשֹוגג, ּבכעין ּכמֹו ּבאּסּורים ּגם ונכׁשלים והּתרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻקּלֹות
ּגמּורים אּסּורים על ועֹוברים ּומצח ּפנים עּזי נעׂשים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָאׁשר
מעלה, ׁשל ּבעזרה ּומּכחיׁשים לּמקֹום טֹובה ּכפּויי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָונעׂשים
החיל ּכל את לי עׂשה ידי ועצם "ּכחי לֹומר ּפניהם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומעיזים
ׁשּתּו אׁשר עד החמרי ּובמּצבם ּבעׁשרם ּומתּגאים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּזה",
מּׂשג ּכל להם ׁשאין ּבענינים ּגבּה ּגבּה לדּבר ּפיהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻבּׁשמים
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ישמרנו.י. ה'

   

להם, ּבינֹות אין אׁשר מח אטּומי הּמה ּפׁשּוטים אנׁשים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכי
הם הּנה נתעּׁשרּו, העליֹונה ההׁשּגחה ּגזרת ּפי על אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָורק

ּבעי ּבכלחכמים להתעּנג לּבם ּבׁשרירּות והֹולכים ניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבעניני רק להתעּסק נדמּו ּכבהמֹות ונמׁשלּו העֹולם, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָּתענּוגי
ּכל אׁשר ּכלל ּבדעּתם עֹולה ואינֹו המדּמה, וכבֹוד הּגּוף ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻצרכי

מאפע כד)אׁשרם מא, (יׁשעיה הּפסּוק לׁשֹון(לׁשֹון מפרׁשים ויׁש , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגם"אפס") לֹו יּׁשאר מּבלי הּכל יאבד לילה ּבן אׁשר הּוא, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
עליו אבינּו ּדאברהם החסד מּדת ּכן ּׁשאין מה נעל, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשרֹו
ּכמֹו לרעים ּגם טֹוב מׁשּפיע היא ׁשּגם היֹות ּדעם ְְְֱִִִִֶַַַַַָָָהּׁשלֹום,
והחּטאים הרעים ּבעד להתּפּלל מּמׁש נפׁשֹו ונתן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָלּטֹובים,
החסד הׁשּפעת ועצם ּגּוף הרי זה עם הּנה ועמֹורה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדסדֹום
טֹובים, להיֹות יהפכּו עצמם הם אׁשר ּבהרעים ועז ּכח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנֹותן
עצמֹו את להעּתיק היתה אברהם ׁשעבֹודת לפי הּוא זה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל
וזהּו לאלקּות, מרּכבה ולעׂשֹותם הּגׁשמּיים ענינים ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּכל
ׁשעלה הּוא אברהם ּדעלּית מּמצרים", אברהם "וּיעל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּדכתיב
ּדטבע היֹות ּדעם הּזה, עֹולם ּדעניני והּגבּולים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמהּמצרים
ּׁשהּוא מה הּמסּתר אלקּות הּוא אבל אלקּות, הּוא ְְֱֱֲֶַַַָָֹֹֻעצמֹו
להּכיר הׂשּכיל ואברהם ּבּטבע, עצמֹו והסּתיר הלּביׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָיתּבר
אלקים לֹו נגלה ואז אלקּות, הּוא עצמֹו ׁשהּטבע האמת ְְְֱֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאת
ׁשהּוא הּנראה להוי' מזּבח ׁשּבנה עד לדרּגא מּדרּגא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָועלה

ּדאתּגלין לעלמין ידייאמקֹור על היא אברהם ּדעלּית וזהּו , ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הלֹו" להיֹות הּזה עֹולם ּדעניני ּוגבּולים מהּמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיציאה
הּוא ּדחסד וידּוע החסד, ספירת ׁשהּוא הּנגּבה" ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָונסֹוע

סֹוף ּדאין רזא עד ּוטמירא עמיקא עּלאה ּדעלמא ,יבׁשירּותא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָ
עם החסד ּוספירת הּבינה, ספירת היא עּלאה עלמא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּוׁש
ּבחינה היא זה עם אבל אנּפין, ּדזעיר קּוין מּׁשּׁשה ְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָהיֹותּה

"אית ּבּזהר וכדאיתא עּלאה, מעלמא ׁשּמקּבלת מלראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדאֹור רזא ּתחֹותיּה מׁשּמׁש וכהן הּקדׁשים ּדקדׁש רזא ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹלעּלא

ואֹוריגקדמאה" הּבינה, ספירת הּוא הּקדׁשים קדׁש ּפרּוׁש , ְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָֹ
היא ׁשּמדרגתֹו ׁשהּכהן ּומּפני החסד, ספירת היא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹקדמאה
ׁשירּותא "נקרא לכן הּקדׁשים ּבקדׁש מׁשּמׁש החסד ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבספירת

עּלאה" מעלמאידּדעלמא ההׁשּפעה נמׁשכת הּׁשרּות ידי ּדעל , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
,הּנמׁש אֹור מהּות ּכפי נעׂשה זֹו המׁשכה ידי ּדעל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעּלאה,
ּדלהיֹות קדׁשים", קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ּדכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹוזהּו
ּבעֹולם, אֹור ּגּלּוי מּׁשם להמׁשי הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמׁשּמׁש
נעׂשה עצמֹו אהרן הּנה וההמׁשכה הּׁשּמּוׁש ידי על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּנה
ּדעבֹודתֹו ּדלהיֹות ּבאברהם, וכן הּקדׁשים. ּדקדׁש זֹו ְְְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמדרגה
ׁשירּותא היא ּדאצילּות וחסד החסד למּדת מרּכבה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיא
הּגּלּוי ׁשהמׁשי עבֹודתֹו ידי על הּנה עּלאה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּדעלמא
נכלל עצמֹו הּוא הּזה ּבעֹולם עּלאה ּדעלמא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּדׁשירּותא
עליֹונה ּבמעלה ועֹוד ּדאצילּות, החסד ּדספירת זֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבמדרגה
ּבנינּה. מּצד ּבעצמּה החסד ספירת מעלת ׁשהּוא מּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיֹותר
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קיי    

להם, ּבינֹות אין אׁשר מח אטּומי הּמה ּפׁשּוטים אנׁשים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכי
הם הּנה נתעּׁשרּו, העליֹונה ההׁשּגחה ּגזרת ּפי על אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָורק

ּבעי ּבכלחכמים להתעּנג לּבם ּבׁשרירּות והֹולכים ניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבעניני רק להתעּסק נדמּו ּכבהמֹות ונמׁשלּו העֹולם, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָּתענּוגי
ּכל אׁשר ּכלל ּבדעּתם עֹולה ואינֹו המדּמה, וכבֹוד הּגּוף ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻצרכי

מאפע כד)אׁשרם מא, (יׁשעיה הּפסּוק לׁשֹון(לׁשֹון מפרׁשים ויׁש , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגם"אפס") לֹו יּׁשאר מּבלי הּכל יאבד לילה ּבן אׁשר הּוא, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
עליו אבינּו ּדאברהם החסד מּדת ּכן ּׁשאין מה נעל, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשרֹו
ּכמֹו לרעים ּגם טֹוב מׁשּפיע היא ׁשּגם היֹות ּדעם ְְְֱִִִִֶַַַַַָָָהּׁשלֹום,
והחּטאים הרעים ּבעד להתּפּלל מּמׁש נפׁשֹו ונתן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָלּטֹובים,
החסד הׁשּפעת ועצם ּגּוף הרי זה עם הּנה ועמֹורה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדסדֹום
טֹובים, להיֹות יהפכּו עצמם הם אׁשר ּבהרעים ועז ּכח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנֹותן
עצמֹו את להעּתיק היתה אברהם ׁשעבֹודת לפי הּוא זה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל
וזהּו לאלקּות, מרּכבה ולעׂשֹותם הּגׁשמּיים ענינים ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמּכל
ׁשעלה הּוא אברהם ּדעלּית מּמצרים", אברהם "וּיעל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּדכתיב
ּדטבע היֹות ּדעם הּזה, עֹולם ּדעניני והּגבּולים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמהּמצרים
ּׁשהּוא מה הּמסּתר אלקּות הּוא אבל אלקּות, הּוא ְְֱֱֲֶַַַָָֹֹֻעצמֹו
להּכיר הׂשּכיל ואברהם ּבּטבע, עצמֹו והסּתיר הלּביׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָיתּבר
אלקים לֹו נגלה ואז אלקּות, הּוא עצמֹו ׁשהּטבע האמת ְְְֱֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאת
ׁשהּוא הּנראה להוי' מזּבח ׁשּבנה עד לדרּגא מּדרּגא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָועלה

ּדאתּגלין לעלמין ידייאמקֹור על היא אברהם ּדעלּית וזהּו , ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הלֹו" להיֹות הּזה עֹולם ּדעניני ּוגבּולים מהּמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיציאה
הּוא ּדחסד וידּוע החסד, ספירת ׁשהּוא הּנגּבה" ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָונסֹוע

סֹוף ּדאין רזא עד ּוטמירא עמיקא עּלאה ּדעלמא ,יבׁשירּותא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָ
עם החסד ּוספירת הּבינה, ספירת היא עּלאה עלמא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּוׁש
ּבחינה היא זה עם אבל אנּפין, ּדזעיר קּוין מּׁשּׁשה ְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָהיֹותּה

"אית ּבּזהר וכדאיתא עּלאה, מעלמא ׁשּמקּבלת מלראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדאֹור רזא ּתחֹותיּה מׁשּמׁש וכהן הּקדׁשים ּדקדׁש רזא ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹלעּלא

ואֹוריגקדמאה" הּבינה, ספירת הּוא הּקדׁשים קדׁש ּפרּוׁש , ְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָֹ
היא ׁשּמדרגתֹו ׁשהּכהן ּומּפני החסד, ספירת היא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹקדמאה
ׁשירּותא "נקרא לכן הּקדׁשים ּבקדׁש מׁשּמׁש החסד ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבספירת

עּלאה" מעלמאידּדעלמא ההׁשּפעה נמׁשכת הּׁשרּות ידי ּדעל , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
,הּנמׁש אֹור מהּות ּכפי נעׂשה זֹו המׁשכה ידי ּדעל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעּלאה,
ּדלהיֹות קדׁשים", קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ּדכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹוזהּו
ּבעֹולם, אֹור ּגּלּוי מּׁשם להמׁשי הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמׁשּמׁש
נעׂשה עצמֹו אהרן הּנה וההמׁשכה הּׁשּמּוׁש ידי על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּנה
ּדעבֹודתֹו ּדלהיֹות ּבאברהם, וכן הּקדׁשים. ּדקדׁש זֹו ְְְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמדרגה
ׁשירּותא היא ּדאצילּות וחסד החסד למּדת מרּכבה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיא
הּגּלּוי ׁשהמׁשי עבֹודתֹו ידי על הּנה עּלאה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּדעלמא
נכלל עצמֹו הּוא הּזה ּבעֹולם עּלאה ּדעלמא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּדׁשירּותא
עליֹונה ּבמעלה ועֹוד ּדאצילּות, החסד ּדספירת זֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבמדרגה
ּבנינּה. מּצד ּבעצמּה החסד ספירת מעלת ׁשהּוא מּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיֹותר
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המופלגת. למדנותה אודות מכבר הננו יודעים מיוחדת. אשה הייתה הזקן, אדמו"ר של זקנתו רחל
מההולכים היה אשר בטלן, ברוך ר' אביה, נהג שבה דרך אותה אחר נהתה הגדולה, ללמדנותה פרט

תקופה. שבאותה והמקובלים הנסתרים עם קשור גם היה ולכן מזמושטש הבעלֿשם של בעקבותיו

אמא וגם היות, רבות. ממנה למדה אשר אמא גם לה הייתה אביה, בדרכי הלכה שרחל לכך בנוסף
התורה, מצוות בכל נזהרת הייתה היא גדולה. וצדקנית גדולה מלומדת - מיוחדת אשה הייתה רחל של

ליהדות. אהבה - לידתם מיום ממש - בילדיה ונטעה

עצומה. הייתה רחל על האם של השפעתה

1

2

3

4

5

6

7

   

האם את ומעיר לינוק ילד מתעורר היה וכאשר מים. עם כלי המיטה ליד מניחה הייתה בלילה
את הניקה אז ורק הילד, ידי את מכן ולאחר ידיה את בעצמה נטלה לראש לכל הרי משנתה, בבכייתו

ילדה.

בבוקר פעם - לנשקה כדי למזוזה ביום, פעמיים מקטנותם, ילדיהם את הוליכו האב והן האם הן
תרדמתם. לפני בערב, שנייה ופעם משנתם התעוררותם בזמן

מפורטוגל. שגורשו היהודים מצאצאי והיה היות פורטוגלי, - היה בטלן ברוך ר' של משפחתו שם
שזהו רב זמן סברה בתו, שרחל עד ברוך, בר' כך כל "דבק" זה שם תוספת. רק היה "בטלן" השם

לשבח. אלא לגנאי היה לא לו שנוסף "בטלן" זה שם אך משפחתם. שם אכן

אני, מודה בוקר בכל לומר אמא לימדתנו - לאה דבורה לבתה רחל מספרת - לדבר כשהתחלתי
הנהנין, דברכות הברכות את ידעתי כבר שלוש בת וכשהייתי ציווה, תורה שם, ברוך ישראל, שמע
וכשהייתי רחמנא בריך ברכת הסעודה ובסוף הלחם, ועל הנטילה על ומברכת לסעודה ידי נוטלת הייתי
האלף אותיות קריאת לו הוריתי וגם הברכות את לימדתיו אנכי הנה שלוש מבן פחות ואחי ארבע בת

כולם. וכן א אלף קמץ הנקודות עם ָבית

לכת הצנע לראש ולכל טוב, מזג ובעל מתון גדול, חכם מופלג, למדן המעלות, כליל היה אבי
ומשים בחדרו סגור היה כי לומד אבי את שהוא מי מצא לא מעולם כמוהו. מאין כימיםועניו לילות

כן ואחרי הספרים בארון ומעמידו הספר את סוגר היה פתחו על שהוא מי וכשדפק התורה בלימוד
עניין באיזה שהוא מי עם התווכח לא מעולם יפות. פנים בסבר אדם כל ומקבל הדלת את פותח היה
- הוא חידושיו את אבל אחרים של תורתם חידושי לשמוע אהב הוא גאונותו, את להראות בלימוד

נמרץ. ובקיצור לפרקים רק גילה לא - גליונות מאות אחריו שנשארו

והבדידות הבריות עם הפרישות טובה שאמר, קדמון חכם של מאמרו דאבא בפומיה היה מרגלא
לא הזהב שביל שהוא האמצעי בשביל ללכת יתחזק הישר האדם אשר אומרת זאת אדם, בני בתוך
ובין הבריות עם ובהיותו בטלות, בשיחות זמנו ומאבד צוהל יהיה ולא ומתבודד אדם מבני פרוש יהיה

ומתבודד. פרוש יהיה זה עם אבל הדרוש בכל יתעניין אדם בני

אבל זאת את הבנתי לא בנערותי גם אף בקטנותי אבי. חיי באורחות מוסד יסוד היה הזה המאמר
עם בהיותו גם אשר לדעת מראה ותנועותיו אבא פני מראה גם אשר וראיתי זה דבר על עמדתי בבחרותי
הטבעי הצחוק ובת עליהם, הנסוכה החמלה המאירות, פניו ומתבודד, פרוש היה אדם בני ובין הבריות
אותו. הרואה עין את וירהיבו מיוחד. חן הדרת לו נתנו והעמוקות השחורות ועיניו שפתיו על המרחף

והוא כסף סכום לו נתנו הוריו כי חסדים, בגמילות עוסק היה עשר בן כשהיה אשר סיפר אבא
שנתנו מהנדוניא מעשר והפריש האירוסין בברית ובא מהישיבה וכשחזר עניים מסחר לבעלי מלווה ֶַהיה
חסד גמילות קופה לו יסד אמי עם נישואיו ואחרי שבעיר חסדים גמילות לקופת ידוע חלק הפריש לו
מצוות של בורייה על - אבי לי סיפר - עמדתי כי עד הטבה שום בלי לסוחרים מלווה שהיה פרטי

הזולת. טובת בשביל לטרוח - ממונו על נוסף בגופו חסדים גמילות

הנה ועניים, עשירים המונים או התורה גדולי אם והמצב, המעמד הבדל בלי לכל, אבא היה אהוב
הנסתרים של ודרכיהם הקבלה לחכמת המנגדים גם בכבודו, ומהדרים אבא את אוהבים היו כאחד כולם
ומהעוסקים שם בעל יואל ר' הצדיק של ותיק תלמיד היה שאבא הקודמים מסיפורים שידעת שכפי -
העיר ואנשי במאד, אבא את כיבדו הם גם הנה - ומחזיקם הנסתרים את ומחבב הקבלה תורת בלימוד

בטלן. ברוך ר' בשם אבא את כינו
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האם את ומעיר לינוק ילד מתעורר היה וכאשר מים. עם כלי המיטה ליד מניחה הייתה בלילה
את הניקה אז ורק הילד, ידי את מכן ולאחר ידיה את בעצמה נטלה לראש לכל הרי משנתה, בבכייתו

ילדה.

בבוקר פעם - לנשקה כדי למזוזה ביום, פעמיים מקטנותם, ילדיהם את הוליכו האב והן האם הן
תרדמתם. לפני בערב, שנייה ופעם משנתם התעוררותם בזמן

מפורטוגל. שגורשו היהודים מצאצאי והיה היות פורטוגלי, - היה בטלן ברוך ר' של משפחתו שם
שזהו רב זמן סברה בתו, שרחל עד ברוך, בר' כך כל "דבק" זה שם תוספת. רק היה "בטלן" השם

לשבח. אלא לגנאי היה לא לו שנוסף "בטלן" זה שם אך משפחתם. שם אכן

אני, מודה בוקר בכל לומר אמא לימדתנו - לאה דבורה לבתה רחל מספרת - לדבר כשהתחלתי
הנהנין, דברכות הברכות את ידעתי כבר שלוש בת וכשהייתי ציווה, תורה שם, ברוך ישראל, שמע
וכשהייתי רחמנא בריך ברכת הסעודה ובסוף הלחם, ועל הנטילה על ומברכת לסעודה ידי נוטלת הייתי
האלף אותיות קריאת לו הוריתי וגם הברכות את לימדתיו אנכי הנה שלוש מבן פחות ואחי ארבע בת

כולם. וכן א אלף קמץ הנקודות עם ָבית

לכת הצנע לראש ולכל טוב, מזג ובעל מתון גדול, חכם מופלג, למדן המעלות, כליל היה אבי
ומשים בחדרו סגור היה כי לומד אבי את שהוא מי מצא לא מעולם כמוהו. מאין כימיםועניו לילות

כן ואחרי הספרים בארון ומעמידו הספר את סוגר היה פתחו על שהוא מי וכשדפק התורה בלימוד
עניין באיזה שהוא מי עם התווכח לא מעולם יפות. פנים בסבר אדם כל ומקבל הדלת את פותח היה
- הוא חידושיו את אבל אחרים של תורתם חידושי לשמוע אהב הוא גאונותו, את להראות בלימוד

נמרץ. ובקיצור לפרקים רק גילה לא - גליונות מאות אחריו שנשארו

והבדידות הבריות עם הפרישות טובה שאמר, קדמון חכם של מאמרו דאבא בפומיה היה מרגלא
לא הזהב שביל שהוא האמצעי בשביל ללכת יתחזק הישר האדם אשר אומרת זאת אדם, בני בתוך
ובין הבריות עם ובהיותו בטלות, בשיחות זמנו ומאבד צוהל יהיה ולא ומתבודד אדם מבני פרוש יהיה

ומתבודד. פרוש יהיה זה עם אבל הדרוש בכל יתעניין אדם בני

אבל זאת את הבנתי לא בנערותי גם אף בקטנותי אבי. חיי באורחות מוסד יסוד היה הזה המאמר
עם בהיותו גם אשר לדעת מראה ותנועותיו אבא פני מראה גם אשר וראיתי זה דבר על עמדתי בבחרותי
הטבעי הצחוק ובת עליהם, הנסוכה החמלה המאירות, פניו ומתבודד, פרוש היה אדם בני ובין הבריות
אותו. הרואה עין את וירהיבו מיוחד. חן הדרת לו נתנו והעמוקות השחורות ועיניו שפתיו על המרחף

והוא כסף סכום לו נתנו הוריו כי חסדים, בגמילות עוסק היה עשר בן כשהיה אשר סיפר אבא
שנתנו מהנדוניא מעשר והפריש האירוסין בברית ובא מהישיבה וכשחזר עניים מסחר לבעלי מלווה ֶַהיה
חסד גמילות קופה לו יסד אמי עם נישואיו ואחרי שבעיר חסדים גמילות לקופת ידוע חלק הפריש לו
מצוות של בורייה על - אבי לי סיפר - עמדתי כי עד הטבה שום בלי לסוחרים מלווה שהיה פרטי

הזולת. טובת בשביל לטרוח - ממונו על נוסף בגופו חסדים גמילות

הנה ועניים, עשירים המונים או התורה גדולי אם והמצב, המעמד הבדל בלי לכל, אבא היה אהוב
הנסתרים של ודרכיהם הקבלה לחכמת המנגדים גם בכבודו, ומהדרים אבא את אוהבים היו כאחד כולם
ומהעוסקים שם בעל יואל ר' הצדיק של ותיק תלמיד היה שאבא הקודמים מסיפורים שידעת שכפי -
העיר ואנשי במאד, אבא את כיבדו הם גם הנה - ומחזיקם הנסתרים את ומחבב הקבלה תורת בלימוד

בטלן. ברוך ר' בשם אבא את כינו
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קיד   

אחי ואת בטלן ברוך ר' בת רחל קראו אותי בטלן, ברוך ר' אבא את קוראים שמעתי ילדה בהיותי
את שקראו כמו משפחתינו כינוי הוא בטלן אשר לבבי בתום דימיתי בטלן, ברוך ר' בן בנימין קראו

ק ברנדיס בשמות הילדות שפייער.חברותי לובר

להכעיסני, ואהב צוהל איש היה הוא אמי. של רחוק קרוב והוא שמו אריה שמעון ר' לנו היה מודע
וגדולה כבוד בשם אותי קורא היה ופעם שבקטנות הקטנה הילדה רחל'ע בשמי אותי קורא היה פעם
רחל בשם אותי לקרוא מאד הכעיסני פעם ממנו. בורחת הייתי ואנכי פארטוגאלי רחל הגברת
וישאלני מחדרו יצא בכייתי את אבא כשמוע ליבי, מקירות ואבכה ויותר שלוש שתיים פעם פארטוגאלי
שם הוא בטלן הלא פארטוגאלי רחל בשם לקראני מכעיסני אריה שמעון שר' לו אמרתי בוכה אני מה
רחל שמי גם הנה בטלן ברוך ר' שמך ואם אני בתך הלא אחר, בשם אותי מכנה הוא ולמה משפחתנו

בטלן.

לי נודע מעט כשנתגדלתי אבל שפתיו, על עבר קל שחוק ורק מאומה לי אמר ולא הרגיעני אבא
והוא בטלן בשם אבא את כינו העיר אנשי אשר הוא בטלן והכינוי פארטוגאלי הוא משפחתנו שכינוי
מתבטלים - וכו' והגבירים הלמדנים - כולם הנשגבות, מעלותיו עצם מגודל אשר לאמור, כבוד אות

לפניו.

ששאל בלתי ביתו והנהגת חייו באורחות והן בעסקיו הן דבר עשה לא - רחל הרבנית אמרה - אבא
והוראתו. בעלֿשם יואל ר' הצדיק מורו עצת את

לשאול לי תספר מאשר דבר איזה אבין לא אם אשר הזהרתני את - לאה דבורה שאלה - אמי
איזה זה והנה יודעת. בלתי ולהישאר שאלתי את לשכוח שאוכל זמן לאחר על לדחות ולא תיכף אותך
ככינוי כללי תואר הוא אם בעלֿשם תואר מהו בעלֿשם יואל ר' הצדיק את בסיפורייך הזכרת פעמים

כן. נקרא ההוא האיש שרק פרטי תואר או משפחה

פרטי. וגם כללי כפול, תואר הוא - הרבנית השיבה - בעלֿשם התואר

מפורשת במשנה שנינּו וכך בעלֿשם, בתואר מּתּואר הוא גילו בבני או במינו המעולה דבר ְִָָכל
שהוא בין האילנות משאר מופלא הוא ההוא שהאילן בשדה, זיתים שם לו שיש זית כל פאה במסכת
עמידתו שמקום או הזיתים משארי יותר שמן מלאים שזיתיו או האחרים מהאילנות יתר זיתים עושה
דבר בכל הוא וכן מפורסם, שם זה לאילן יש להן והדומה כאלו סיבות עלֿידי הנה מובחר, מקום הוא
ונקרא פרסום לו עושה ההוא היתרון הנה יתרון איזה לו שיש ומדבר חי צומח דדומם הסוגים מארבעה

שם. בעל

יו ר' הצדיק אבל הסוגים, מארבעה דבר לכל כללי כינוי נוסףזהו כפול, לטעם בעלֿשם נקרא אל
תורתו ובחכמת הקבלה בתורת בקי שהיה לפי והוא אדם, בני שאר לגבי יתרונו פרסום וטעם סיבת על
נקרא ולכן החולים ורפואת ה"לאֿטובים" גירוש אודות לך שסיפרתי כמו מופתים עושה היה זאת

בעלֿשם.

אותם מזכירים ואנו לנו הגלויים שמות שבעה מהם שמות, כמה לו יש עולם אדון יתברך אלוקינו
אשר כפי אחר בשם ופעם זה בשם שבשמים לאבינו קוראים אנו פעם ובקשותינו, תפילותינו בנוסח
וכל השמות, טעמי לדור מדור להם המסורה הקבלה עלֿפי ידעו שהם הגדולה כנסת אנשי לנו קבעו
המותר במבטא קריאתו ואופן פעולתו אופן ושם שם בכל לדעת וצריכים מיוחדת, פעולה פועל ושם שם
לכווין שידע בעלֿשם בתואר נקרא זה ומשום ופעולתם קריאתם השמות תוארי את ידע יואל ר' והצדיק

מופתים. ידם על ולפעול הקב"ה של בשמותיו
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יואל הרב של ותיק תלמיד שהיה מאחר מופתים, עשה - לאה דבורה שאלה - אביך גם האם
כמוהו. מופתים לעשות ויכול השמות את ידע הוא גם בוודאי הלא בעלֿשם

וודאי אבל הקבלה, בספרי כתובים שהם כפי שמות איזה ידע אבי גם - הרבנית השיבה - בטח
או רשות לו שניתן מי רק רשאי הקב"ה של בשמותיו בהשימוש כי מופתים, לעשות בהם השתמש לא
אינו - שבשמים הגדול מביתֿדין רשות לו שניתנה מי - הוא וגם שבשמים, הגדול דין מבית שנצטווה

שמים. שם ולקידוש הרבים לטובת אלא הפרטיים לצרכיו בהם להשתמש רשאי

אשר לאה דבורה על עז רושם עשה - הקב"ה של ושמותיו בעלֿשם עניין בביאור - הזה הלקח
הקב"ה שם את מזכירה ובתפילתה מתפללת שהיא שנים כמה זה כי ואף זה. אודות שמעה לא מעולם
אבל מעלה של הגדול ביתֿדין אודות פעמים כמה שמעה כן לזה, ליבה ׂשמה לא אבל שונים ָָבכינויים
זאת ותניח ברורים בלתי דברים לה נשארו זה עם אבל היום, עד צרכו כל לה ברור היה לא העניין

בשאלתה: לאמה ותפנה לדחות יכלה לא אחד דבר אבל אחר לזמן

השמות קריאת ומבטא שמות, קריאת ידי על הפעולות פועל יתברך האֿל אשר אמא, לי, אמרת את
שאינם לאלו ופעולתה התפילה עניין מה כן אם מבטאם, את היודעים סגולה ליחידי רק הוא הלא

בהשמות. לכווין יודעים

בטוב מקבלת שאת שתיים, לי מראה זאת ושאלתך - הרבנית אמרה - בתי שאלת גדולה שאלה
קל. ספק אפילו לך המסופק דבר כל שתשאלי שהוריתיך מה מקיימת את ואשר לך מספרת שהנני מה

בבורא הפשוטה האמונה מן מעולה לך אין כי בתי מתוםדעי יותר משובח לך ואין הוא, ברוך
ברחמים ובריותיו בחסד עולמו את ומנהיג הבורא שהוא אחד באֿל לב בתום הפשוטה האמונה הלב.
תפילתו הנה שבשמים לאבינו לב בתום מתפלל שהיהודי ומכיוון היהודי, של ועצמו מהותו זהו הנה
נפשו ומזונות גופו וכלכלת במחייה לו הדרוש להספיק - בשם לכווין יודע אינו אם גם - נשמעת

הצדיקים. ידי על בכוונה בשם קריאה ידי על באים הרגיל מגדר היוצאים הדברים ורק המוסריים

היליד ואין ילידו, של והמוסרי הכלכלי מזונו המספק לאב דומה, הדבר למה משל לך ְַואמשול
היוצאת מיוחדת בקשה להיליד לו כשיש אבל החלימני. אבא פרנסני, אבא אביו, בשם לקרוא רק צריך
עד לו ולהתחנן לפניו להתרפס שמות בכמה לקרותו אביו את לשדל צריך הוא הנה אז הרגיל, מדרך
על רק ילידו בקשת ממלא האב אין הסיבות מן לסיבה הנה ולפעמים בנו, בקשת את ממלא האב אשר

עבורו. רחמים המבקש אחר אמצעות ידי

יראי ההמונים האנשים את מאוד מחבב היה שם בעל יואל ר' הצדיק של ותיק תלמיד שהיה אבי
ורק המצוות וטעמי ענייני לא דעת מבלי ובהידור בזריזות מצוות ומקיימי תמימים בפשטות, האלוקים
ר' של מפשטותו הכבוד יראת הדרת לו שיש דאבא בפומיה מרגלא והווה האֿל, מצוות שהיא באשר

מפראג. העילוי ליב שלמה ר' של חידושיו מהפלאת יותר העגלון שאול ליב

הבאה הפעולה את לחבב הנסתרים בדרכי ומתנהגים הקבלה חכמת לומדי של דרכם הוא וכך
ואבא לכולנו, אחד אב הלא הנשמות בסוד כי אשה או איש אם הפועל הוא מי הבדל מבלי הלב מתום
מסודר בסדר שלמדני מורה לי וישכור תורה ללמדני עליו כי ויבן נפשי במהלך הסתכל חכמתו בגודל

הדבר. יתפרסם שלא נזהר ורק

עם זרעים סדר ומשנה המפרשים עם בתנ"ך טובה ידיעה לי לרכוש הספקתי שנים חמש במשך
עלי העמיס זה ועם לעיונא, גמרא ללמוד התחלתי עשרה שתים בת וכשהייתי והרמב"ם, הר"ש פירוש
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קטו    

יואל הרב של ותיק תלמיד שהיה מאחר מופתים, עשה - לאה דבורה שאלה - אביך גם האם
כמוהו. מופתים לעשות ויכול השמות את ידע הוא גם בוודאי הלא בעלֿשם

וודאי אבל הקבלה, בספרי כתובים שהם כפי שמות איזה ידע אבי גם - הרבנית השיבה - בטח
או רשות לו שניתן מי רק רשאי הקב"ה של בשמותיו בהשימוש כי מופתים, לעשות בהם השתמש לא
אינו - שבשמים הגדול מביתֿדין רשות לו שניתנה מי - הוא וגם שבשמים, הגדול דין מבית שנצטווה

שמים. שם ולקידוש הרבים לטובת אלא הפרטיים לצרכיו בהם להשתמש רשאי

אשר לאה דבורה על עז רושם עשה - הקב"ה של ושמותיו בעלֿשם עניין בביאור - הזה הלקח
הקב"ה שם את מזכירה ובתפילתה מתפללת שהיא שנים כמה זה כי ואף זה. אודות שמעה לא מעולם
אבל מעלה של הגדול ביתֿדין אודות פעמים כמה שמעה כן לזה, ליבה ׂשמה לא אבל שונים ָָבכינויים
זאת ותניח ברורים בלתי דברים לה נשארו זה עם אבל היום, עד צרכו כל לה ברור היה לא העניין

בשאלתה: לאמה ותפנה לדחות יכלה לא אחד דבר אבל אחר לזמן

השמות קריאת ומבטא שמות, קריאת ידי על הפעולות פועל יתברך האֿל אשר אמא, לי, אמרת את
שאינם לאלו ופעולתה התפילה עניין מה כן אם מבטאם, את היודעים סגולה ליחידי רק הוא הלא

בהשמות. לכווין יודעים

בטוב מקבלת שאת שתיים, לי מראה זאת ושאלתך - הרבנית אמרה - בתי שאלת גדולה שאלה
קל. ספק אפילו לך המסופק דבר כל שתשאלי שהוריתיך מה מקיימת את ואשר לך מספרת שהנני מה

בבורא הפשוטה האמונה מן מעולה לך אין כי בתי מתוםדעי יותר משובח לך ואין הוא, ברוך
ברחמים ובריותיו בחסד עולמו את ומנהיג הבורא שהוא אחד באֿל לב בתום הפשוטה האמונה הלב.
תפילתו הנה שבשמים לאבינו לב בתום מתפלל שהיהודי ומכיוון היהודי, של ועצמו מהותו זהו הנה
נפשו ומזונות גופו וכלכלת במחייה לו הדרוש להספיק - בשם לכווין יודע אינו אם גם - נשמעת

הצדיקים. ידי על בכוונה בשם קריאה ידי על באים הרגיל מגדר היוצאים הדברים ורק המוסריים

היליד ואין ילידו, של והמוסרי הכלכלי מזונו המספק לאב דומה, הדבר למה משל לך ְַואמשול
היוצאת מיוחדת בקשה להיליד לו כשיש אבל החלימני. אבא פרנסני, אבא אביו, בשם לקרוא רק צריך
עד לו ולהתחנן לפניו להתרפס שמות בכמה לקרותו אביו את לשדל צריך הוא הנה אז הרגיל, מדרך
על רק ילידו בקשת ממלא האב אין הסיבות מן לסיבה הנה ולפעמים בנו, בקשת את ממלא האב אשר

עבורו. רחמים המבקש אחר אמצעות ידי

יראי ההמונים האנשים את מאוד מחבב היה שם בעל יואל ר' הצדיק של ותיק תלמיד שהיה אבי
ורק המצוות וטעמי ענייני לא דעת מבלי ובהידור בזריזות מצוות ומקיימי תמימים בפשטות, האלוקים
ר' של מפשטותו הכבוד יראת הדרת לו שיש דאבא בפומיה מרגלא והווה האֿל, מצוות שהיא באשר

מפראג. העילוי ליב שלמה ר' של חידושיו מהפלאת יותר העגלון שאול ליב

הבאה הפעולה את לחבב הנסתרים בדרכי ומתנהגים הקבלה חכמת לומדי של דרכם הוא וכך
ואבא לכולנו, אחד אב הלא הנשמות בסוד כי אשה או איש אם הפועל הוא מי הבדל מבלי הלב מתום
מסודר בסדר שלמדני מורה לי וישכור תורה ללמדני עליו כי ויבן נפשי במהלך הסתכל חכמתו בגודל

הדבר. יתפרסם שלא נזהר ורק

עם זרעים סדר ומשנה המפרשים עם בתנ"ך טובה ידיעה לי לרכוש הספקתי שנים חמש במשך
עלי העמיס זה ועם לעיונא, גמרא ללמוד התחלתי עשרה שתים בת וכשהייתי והרמב"ם, הר"ש פירוש

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



קטז   

אביך עם הנשואין בברית באתי אשר עד התנהגתי וככה וכביסה, אפייה בבישול הבית צרכי את אבי
שנים. בארבע ממני קשיש אביך כי עשרה, תשע בת אז ואני

זלמן, שניאור ר' הלמדן עם - עשרה תשע בגיל - הנישואין בברית רחל באה כאשר פנים, כל על
מ ידע לא החתן גם גדולה, למדנית הינה שהכלה אחד אף ידע כך.לא

ואפילו תורה, ללמוד צריכות הנשים שאין הסוברים אלו בין נמנה שחתנה לה התברר כאשר
את שתוכיח מלה באף התבטאה לא היא למדנותה. את רחל ממנו הסתירה התורה, בלימוד אסורות

יודעת. רגילה ישראל שבת למה מעבר למדנותה

הספיקה הסתם שמן החתונה, לאחר זלמן שניאור ר' לה העיר כאשר פניה על חיוך העלתה רחל
שלפניו דעתו על כלל עלה לא החתונה. לאחר לדעת צריכה יהודייה שאשה הדינים כל את ללמדה אמה

למדנית. אשה עומדת

למופת. בית עקרת רחל הייתה ללמדנותה מעבר

שנזהרים דינים שישנם בדיוק, ידעה שהיא כך, כדי עד הייתה ערוך בשולחן רחל של התמצאותה
לחומרא. ולפעמים לקולא לפעמים מסוימת עיר של מנהג לפי בהם

"עיין שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת הלקט" "שבלי פי על המנהג, למשל, היה, וסביבותיה בפוזנא
היו ולכן לשרוול. תפורות שאינם כפפות עם בשבת לרחוב לצאת לא ק"ז"), סימן שבת עניין שם
כאשר גם כפפות עם יצאו ולכן ערּוב היה עצמה בפוזנא אך שישי. ביום הכפפות את לתפור ֵמקפידים

לשרוול. תפורות היו לא הן

בשבת חזרה המשפחה שכל זלמן, שניאור ר' עם רחל נישואי לאחרי קצרה תקופה פעם, אירע
זלמן, שניאור ר' וחתנו בנימין בנו בטלן, ברוך ר' הגברים: צעדו בראש לביתם. הכנסת מבית

רחל. ובתוכן הנשים צעדו בעקבותיהם

הכפפות היו לא שהורגלו וכפי בפוזנא, נהוג שהיה כפי שבת, לכבוד כפפות איתן נשאו הנשים
על הכנסת מבית עימו לקח אותם ספרים מספר שחיו בית תחת נשא אפילו בנימין, לשרוול. תפורות

השבת. סעודת לאחר בהם לעיין מנת

באופן נקרע שהערוב והכריז מבוהלת בריצה השמש הגיע לפתע כאשר הדרך, באמצע כבר היו הם
עם לעשות מה ידעו ולא מלכת כולם עצרו ולכן, בעיר. לטלטל כעת שאסור אומרת זאת פתאומי.

ממקומם? לזוז מבלי לעמוד ימשיכו האם הספרים? עם בנימין יעשה ומה לזרקם? האם הכפפות?

באמרו: - ברצינות ספק בחיוך ספק - הלמדנית רחל לבתו בטלן ברוך ר' פנה אז

לנהוג"? צריך איך שאלה לפסוק יכולה ואת ערוך, בשולחן בקיאה הרי את רחל, "נו,

ואמר: ליווהו אשר לגברים ברוך ר' פנה כך כדי ותוך

הרי מסוים דין לבירור מגיעים כאשר אך אחרים, ובלימודים בגמרא מדי עסוקים הגברים "אנו
רחל". את לשאול אלא ברירה לנו נשארה לא לכן, יודעים. איננו קרובות לעתים

מ מבוגר היה אשר זלמן שניאור מהר' בתמיהה, עיניים, זוג פקח שנים, בארבע רעייתו, רחל
לצון? חומד שחותנו או מפיו? שהוציא למה באמת הוא מתכווין האם חותנו? של אלו מלים מבטאות
היא, וגם ביותר, פשוטה כאשה אותה העריך הוא הרי עתה עד ידיעות? כאלו ישנן שלאשתו זה איך

למדנית? שהיא סימן כל היום עד הראתה לא רחל,

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

   

שעבור היטב ידעה היא אודותה. להתגלות לו היה שאסור סוד גילו כאילו להסמיק, החלה רחל
מצידו רוח למורת יגרום זה אולי יודע ומי בלמדנותה. ייווכח כאשר מוחלטת הפתעה זו תהיה בעלה

תורה! ילמדו שנשים לזה מתנגד שהוא היטב, ידעה היא כלפיה.

הסוד יתגלה - חתונתה אחר מהר כך שכל - רצתה לא היא ועצורה. ביישנית רחל הייתה בכלל,
הקטנות! בנקודות אפילו בקיאה שהיא

תיכף השאלה את תפסוק שהיא רק אלא אחרת רצה לא הוא - באזיקים כאילו החזיקה אביה אך
לפסיקה. קלה מאוד שאלה באמת זו הייתה ועבורה במקום. ומיד

שמא חשש, כל כאן ואין בדיעבד, של עניין זה "הרי רחל פסקה הכפפות" את להסיר צריכים "אין
ואם בחבורה, כאן הולכים אנו הרי עבירה! ויעבור האסור באופן ויטלטלם הכפפות את מישהו יסיר
למסרם צריכים לספרים ובקשר ויזכירו. לו שיעיר מי יהיה תיכף הרי הכפפות, את להסיר ינסה מישהו
גוי יצטרך היחיד לרשות להכניסם יצטרכו וכאשר אמות, מארבע פחות של בשטח לשני, האחד

ש"ג). וסימן רס"ו סימן חיים, אורח ערוך, שולחן ראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת להכניסם

לדעתו ששמעו הגם השאלה, את נכון רחל פסקה האם לקבוע, היה יכול לא מהגברים אחד אף
פסקה. שהיא מה את וביצעו ברוך ר' של

סומכים הם אין כאילו - ערוך בשולחן לעיין ובנימין זלמן שניאור ר' מיהרו לביתם, הגיעו כאשר
תחת הספרים היו לא כאשר ברחוב בהיותם להם אמרה שרחל כמו בדיוק כתוב היה ושם - רחל על

ידה.

זלמן שניאור ר' הבעל אך אחותו. של בלמדנותה שמח בנימין גם רחל. בבתו התפאר ברוך ר'
יודע מי אשתו על כאן גילה כאילו ודוקרות, חריפות הערות להעיר והחל רצון שביעות אי סימני הראה

חיסרון. איזה

ר' אמר כאשתי" "חבר" להיות אני צריך שלי במקרה אך כחבר", חבר ש"אשת אומרת "הגמרא
ביקורתית. בנימה זלמן שניאור

בחיוך: ברוך ר' לו ענה כך על

הלכה ה פרק כתובות שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת כלסטים" לסטים ש"אשת גם אומר הירושלמי
"לסטים". אשת או "חבר" אשת תהיה היא האם בידך והברירה בידך, בתי את מסרתי אני ט).

החל הוא ולהיפך, מלהתמרמר. ופסק חותנו, של כוונתו את ומיד תיכף קלט זלמן שניאור ר'
ובצדקותה. אשתו, של בלמדנותה להתגאות

ביקשה לאה שדבורה בעת רק בתה את ללמד רחל החלה כבר יודעים שאנו כפי הרי לאה, ודבורה
ממנה. זאת

נהייתה הזמן שבמשך עד מסודר. ובסדר יסודית בצורה - בתה - לאה דבורה את ללמד החלה היא
רחל. אמה כמו למדנית לאה דבורה

זמן זאת שמרה לא היא אך בעלה. ידיעת ללא אמנם הייתה לאה דבורה בתה עם הלימוד תחילת
עניין. מזה לעשות לא כדי בסוד, רב

שיש בפניו היה ניכר זאת לעומת כלל, זלמן שניאור ר' הגיב לא זה, עניין לבעלה סיפרה כאשר
הנאה. מכך לו
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קיז    

שעבור היטב ידעה היא אודותה. להתגלות לו היה שאסור סוד גילו כאילו להסמיק, החלה רחל
מצידו רוח למורת יגרום זה אולי יודע ומי בלמדנותה. ייווכח כאשר מוחלטת הפתעה זו תהיה בעלה

תורה! ילמדו שנשים לזה מתנגד שהוא היטב, ידעה היא כלפיה.

הסוד יתגלה - חתונתה אחר מהר כך שכל - רצתה לא היא ועצורה. ביישנית רחל הייתה בכלל,
הקטנות! בנקודות אפילו בקיאה שהיא

תיכף השאלה את תפסוק שהיא רק אלא אחרת רצה לא הוא - באזיקים כאילו החזיקה אביה אך
לפסיקה. קלה מאוד שאלה באמת זו הייתה ועבורה במקום. ומיד

שמא חשש, כל כאן ואין בדיעבד, של עניין זה "הרי רחל פסקה הכפפות" את להסיר צריכים "אין
ואם בחבורה, כאן הולכים אנו הרי עבירה! ויעבור האסור באופן ויטלטלם הכפפות את מישהו יסיר
למסרם צריכים לספרים ובקשר ויזכירו. לו שיעיר מי יהיה תיכף הרי הכפפות, את להסיר ינסה מישהו
גוי יצטרך היחיד לרשות להכניסם יצטרכו וכאשר אמות, מארבע פחות של בשטח לשני, האחד

ש"ג). וסימן רס"ו סימן חיים, אורח ערוך, שולחן ראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת להכניסם

לדעתו ששמעו הגם השאלה, את נכון רחל פסקה האם לקבוע, היה יכול לא מהגברים אחד אף
פסקה. שהיא מה את וביצעו ברוך ר' של

סומכים הם אין כאילו - ערוך בשולחן לעיין ובנימין זלמן שניאור ר' מיהרו לביתם, הגיעו כאשר
תחת הספרים היו לא כאשר ברחוב בהיותם להם אמרה שרחל כמו בדיוק כתוב היה ושם - רחל על

ידה.

זלמן שניאור ר' הבעל אך אחותו. של בלמדנותה שמח בנימין גם רחל. בבתו התפאר ברוך ר'
יודע מי אשתו על כאן גילה כאילו ודוקרות, חריפות הערות להעיר והחל רצון שביעות אי סימני הראה

חיסרון. איזה

ר' אמר כאשתי" "חבר" להיות אני צריך שלי במקרה אך כחבר", חבר ש"אשת אומרת "הגמרא
ביקורתית. בנימה זלמן שניאור

בחיוך: ברוך ר' לו ענה כך על

הלכה ה פרק כתובות שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת כלסטים" לסטים ש"אשת גם אומר הירושלמי
"לסטים". אשת או "חבר" אשת תהיה היא האם בידך והברירה בידך, בתי את מסרתי אני ט).

החל הוא ולהיפך, מלהתמרמר. ופסק חותנו, של כוונתו את ומיד תיכף קלט זלמן שניאור ר'
ובצדקותה. אשתו, של בלמדנותה להתגאות

ביקשה לאה שדבורה בעת רק בתה את ללמד רחל החלה כבר יודעים שאנו כפי הרי לאה, ודבורה
ממנה. זאת

נהייתה הזמן שבמשך עד מסודר. ובסדר יסודית בצורה - בתה - לאה דבורה את ללמד החלה היא
רחל. אמה כמו למדנית לאה דבורה

זמן זאת שמרה לא היא אך בעלה. ידיעת ללא אמנם הייתה לאה דבורה בתה עם הלימוד תחילת
עניין. מזה לעשות לא כדי בסוד, רב

שיש בפניו היה ניכר זאת לעומת כלל, זלמן שניאור ר' הגיב לא זה, עניין לבעלה סיפרה כאשר
הנאה. מכך לו
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קיח   

 

תרפ"א] סיון [אמצע

שי' מר[ד]כי ומו"ה שי' חיים יואל מו"ה

וברכה. שלום

נהניתי מאד ומה זמן, באיחור הגיע העבר ניסן מי"ג מכתב

עמו, על ירחם הוא הטוב האל לימוד, אגודת יסדו ת"ל אשר

עיתים לקבוע ויוכלו ובכבוד בנקל טובה פרנסה להם ויתן

ית' ולעבדו לבבינו לטהר לזכנו באמת, חיינו זה אשר לתורה,

בעד העולם אבות זכות ויתעורר טובות, המדות בקנין באמת

בישועה להושע תלמידיהם ותלמידי ותלמידיהם זרעם בניהם

בקרן ישראל כל ויעמ[י]ד עוד, לדאבה נוסיף ולא אמיתית,

בגו"ר. אורה

יזכנו והשי"ת וידידינו אוהבינו כל בשלום גיני נא יפרשו

בגו"ר. טוב אך ולהשמיע לשמוע
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת קודש עמ' ב

  

   
                  

   

  
נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארתֿישראל צוה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש
"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת
במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל
הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -
מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת
תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,
ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על
תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה
התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את
בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :
שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם
שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה
ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה
וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש
דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר
את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר
לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'
"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך
משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[
ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי
את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה
היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר
שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים
בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה
מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1)1)1)1) לג, מיתה.2)2)2)2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)3)3)3)ועד לג, רבה הלכות4)4)4)4)שמות
ה''ו. א פרק תורה למעלה5)5)5)5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)6)6)6)מכוח משנה ו ג.7)7)7)7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)8)8)8)הלכות אכילת כדוגמת
מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או

             

           
       

 
          

       
    

 
            

       
         

   
           

         
        

       
         

       
        

        
       

         


            
        

           
          

          
       

          
          

        
          

































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' ב



קיט   

   
                  

   

  
נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארתֿישראל צוה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש
"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת
במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל
הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -
מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת
תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,
ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על
תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה
התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את
בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :
שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם
שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה
ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה
וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש
דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר
את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר
לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'
"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך
משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[
ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי
את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה
היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר
שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים
בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה
מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1)1)1)1) לג, מיתה.2)2)2)2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)3)3)3)ועד לג, רבה הלכות4)4)4)4)שמות
ה''ו. א פרק תורה למעלה5)5)5)5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)6)6)6)מכוח משנה ו ג.7)7)7)7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)8)8)8)הלכות אכילת כדוגמת
מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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ÓÈÓÏ:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
Ïב ÓÈ˙Â Ô‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈

Ï˜Ï ‡iÈBa ˙È ˙e˜Ï„‡a¿«¿»»»ƒ«»»√≈
‡ÚL ÔÈ‰Ó ÔB‰È ‡zÓ Èt‡«≈¿«¿»¿¿«¬ƒƒ¿»

:‡iÈBגÏ˜Ï Ô‰‡ Ôk „ÚÂ ƒ«»«¬«≈«¬…»√≈
‡Ók ‡‰ÈBa ˜Ï„‡ ‡zÓ Èt‡«≈¿«¿»«¿≈ƒ»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„דÔÈ„Â ƒ«ƒ¿»»…∆¿≈
„Ú ‰„ ‡„È‚ ‡zÓ „BÚ«¿«¿»¿ƒ»¿««
‡È‰ ‡„È‚ LBL „Ú „ÈLƒ««««¿ƒ»ƒ
„Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk¿≈ƒ«¬≈¿»»…∆≈¬«

:‡zÓ ˙Èה‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »¿«¿»«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏוÈa BÓ È‡ÂÏ ˙È ˜ ¿≈»»≈»≈»≈ƒ¿≈

:ÔB‰˙È Èkc˙e Ï‡NÈזÔÈ„Îe ƒ¿»≈¿«≈»¿¿≈
Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz«¿≈¿¿«≈«≈
ÔeaÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ ÔB‰ÈÏÚ¬≈«»¿«»»¿«¿¿
ÔeeÁÈÂ ÔB‰Na Ïk ÏÚ tÓ«¿««»ƒ¿¿ƒ«¿


()E˙ÏÚ‰a.הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְִַַָָָָָָ

חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי הּנׂשיאים? ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻלפרׁשת
עּמהם היה ּכׁשּלא ּדעּתֹו, אז חלׁשה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹהּנׂשיאים,
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשבטֹו. ולא הּוא לא ְְֲִַַַָָָָֹֹֻּבחנּכה
מדליק ׁשאּתה מּׁשּלהם, ּגדֹולה ׁשּל ,חּיי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא:

הּנרֹות: את ׁשהּלהב.E˙ÏÚ‰aּומיטיב ׁשם על ִֵֵֶַ¿«¬…¿ֵֶַַַַ
ׁשּצרי "עלּיה", לׁשֹון ּבהדלקתן ּכתּוב ְְְֲִִֶֶַָָָָָָעֹולה,
ועֹוד מאליה. עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהדליק
הּמנֹורה, לפני היתה ׁשּמעלה מּכאן, רּבֹותינּו: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּדרׁשּו

ּומיטיב: עֹומד הּכהן ‰B‰ׁשעליה Èt ÏeÓŒÏ‡. ִֵֵֵֶֶַָָֹ∆¿≈«¿»
ׁשל ּבגּוף אּלא ּבּקנים ׁשאינֹו האמצעי נר מּול ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאל

‰B˙מנֹורה: ˙ÚL eÈ‡È.ׁשׁשת ׁשעל ׁשּׁשה ְָ»ƒƒ¿««≈ִֵֶֶַָ
האמצעי למּול ּפֹונים הּמזרחּיים ׁשלׁשת ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹהּקנים.
ראׁשי הּמערבּיים ׁשלׁשה וכן ׁשּבהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפתילֹות
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ולּמה? האמצעי, למּול ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹהּפתילֹות

:צרי הּוא ‡‰Ô(‚)לאֹורּה Ôk NÚiÂ.(ספרי) ְִָָ«««≈«¬…
ׁשּנה: ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ÊÂ‰(„)להּגיד ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ¿∆

‰‰ ‰NÚÓ.(שם)הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהראהּו «¬≈«¿…»ְֶֶַָָָ
"וזה": נאמר לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָּבאצּבע,

‰L˜Ó.לדא "ּדא לׁשֹון געשלאגען ּבלעז בטדי"ץ ƒ¿»ְְְַַָָ
הנקׁשן" ע)(דניאל ּומּקיׁש. היתה זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

ולא ּכתּקּונן, איבריה לפּׁשט ּבכּׁשיל וחֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבקרנס
חּבּור: ידי על איברים איברים ÎÈŒ„Úנעׂשית ְֲִִִֵֵֵֵַַָָ«¿≈»

ÁtŒ„Ú.,הרגלים ׁשעל הּׁשּדה היא "ירכּה" «ƒ¿»ְְִִִֵֶַַַַָָָ
הּׂשרים: ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר ÎÈŒ„Úחלּול, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ«¿≈»

ÁtŒ„Ú.הּתלּוי וכל ּכּלּה מנֹורה ׁשל ּגּופּה ּכלֹומר «ƒ¿»ְְְֶַַָָָָָֻ
ּגדֹול:.ÎÈŒ„Úּבּה: אבר .ÁtŒ„Úׁשהּוא ָ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»

"עד" ודר מקׁשה. הּכל - ׁשּבּה ּדק מעׂשה ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
ּכמֹו זה, ּבלׁשֹון טו)לׁשּמׁש "מּגדיׁש(שופטים : ְְְִִִֵֶַָ

זית": ועדּֿכרם ‰‡‰ועדֿקמה L‡ ‰‡k ְְִֶֶַַָָָ««¿∆¬∆∆¿»
'B‚Â.ׁשּנאמר ּכמֹו ּבהר, הראהּו אׁשר (שמותּכּתבנית ¿ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'":כה) בתבניתם ועׂשה "ּוראה :Œ˙‡ ‰NÚ Ôk ְְְְֲִֵֵַַָ≈»»∆

‰‰.הּקדֹוׁש ידי על אּגדה: ּומדרׁש ׁשעׂשאּה. מי «¿…»ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
הּוא מאליה:ּברּו הנעׂשית ‡˙Œ(Â)תורה Á˜ ֲֵֵֵֶַָָ«∆

ÌiÂÏ‰.להיֹות ׁשּתזּכּו אׁשריכם ּבדברים: קחם «¿ƒƒְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
לּמקֹום: hÁ‡˙(Ê)ׁשּמׁשים ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰.ׁשל ִַַָָ«≈¬≈∆≈«»ֶ

ׁשּבהם: מתים טמאי מּפני הּפרה, eÈÚ‰Âאפר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ¿∆¡ƒ
Ú˙.ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: מׁשה רּבי ּבדברי מצאתי ««ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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‡ÏÈ ‡zÏ ˙Áe Èz a«≈ƒ¿¬≈À¿»¿ƒ»
z Èz a Èz ˙Â Áƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏטÈ‡ÂÏ ˙È ˜˙e ¿«»»¿»≈»≈»≈
Ïk ˙È ˙Â ‡Ê k Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»

:Ï‡È È ‡zkי˜˙e ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»≈
Èa eÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ‰È„È ˙È Ï‡Èƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

‡‡יא È‡ÂÏ ˙È ‰‡ ÌÈÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»
‰ÈÂ Ï‡È Èa  ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÈ„ ‡ÁÏ ˙È ÁÏÏיבÈ‡ÂÏÂ ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»¿≈»≈
‡z È ÏÚ ‰È„È ˙È eÈƒ¿¿»¿≈«≈«»
„Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«
:È‡ÂÏ ÏÚ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»¿«»»«≈»≈

‡‰e˙יג Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜¿≈»≈»≈√»«¬…
‡‡ ‰˙È Ì˙e È‰a Ì„˜Â¿»»¿ƒ¿≈»¿¬»»

:ÈÈ Ì„˜יד È‡ÂÏ ˙È ˙Â √»¿»¿«¿≈»≈»≈ƒ
È„˜ È ‰ÈÂ Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ√»«

:È‡ÂÏטוÈ‡ÂÏ eÏÚÈ k ˙e ≈»≈»«≈≈»≈»≈
Èk„˙e ‡Ê k ˙È ÁÏÏ¿ƒ¿«»«¿«ƒ¿»¿«≈
:‡‡ ‰˙È Ì˙e ‰˙È»¿¿≈»¿¬»»

‡eטז È ‡‡ È‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ
Á˙ ÏÁ Ï‡È Èa  È„√̃»«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬«¿«


והיא אלילים, עבֹודת ׁשעבדּו הּבכֹורֹות על ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָּכּפרה
קרּוי והמצרע מתים", "זבחי ְְְְִִֵֵַָָָֹקרּויה:

ּכמצרעים: ּתגלחת הזקיקם - eÁ˜ÏÂ(Á)"מת" ְְְִִִִֵַַַָָֹ¿»¿
˜aŒa .את "ועׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, והּוא «∆»»ְְֲֵֶֶַָָ

זרה: ּבעבֹודה צּבּור קרּבן והּוא עלה", eהאחד ְְֲִֶַַָָָָָָָֹ«
È.(ת"כ)מה :ל לֹומר "ׁשני"? לֹומר ּתלמּוד מה ≈ƒְְִֵַַַַָ

נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא דבריעֹולה (ע"כ ֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ואֹומרר"מ) ּכהנים, ּבתֹורת לדבריו סמ יׁש ּובזֹו ,ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ

להביא להם היה ׁשּׂשעיר היתה, ׁשעה ׁשהֹוראת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָאני
העֹולה: ּפר עם זרה עבֹודה zÏ‰˜‰Â(Ë)לחּטאת ְֲִַַָָָָָָ¿ƒ¿«¿»

˙„ÚŒÏkŒ˙‡.ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים לפי ∆»¬«ְְְְִִִִֶַַַָָָ

וי קרּבנם על ויעמדּו יבֹואּו אתּתחּתיהם, סמכּו ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
עליהם: יידיהם ‡˙Œ(È‡)תורה ‰‡ È‰Â ְֲֵֵֶֶ¿≈ƒ«¬…∆
‰ez ÌÂÏ‰.ּתנּופה טעּון מצרע ׁשאׁשם ּכדר «¿ƒƒ¿»ְְְֲֶֶֶַָָָֹ

הראׁשֹונה זֹו: ּבפרׁשה נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש ְְְֱִֶַָָָָָָֹחי.
עבדת את לעבד "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹלבני
הארֹון עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ְֲֲֳִִֵֶֶֶַַָָָֹה'",
ּבם: נאמר לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֻוהּׁשלחן
הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ּתנּופה
ּביד קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים ְְְְְְִִִִִַָָָיריעֹות
הּקדׁשים. קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹמּׂשא

מררי: לבני יבוהּׁשליׁשית ÌÈ˙.(ÊË)תורה ÌÈ˙ ְְְְִִִִֵַָ¿Àƒ¿Àƒ
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והיא אלילים, עבֹודת ׁשעבדּו הּבכֹורֹות על ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָּכּפרה
קרּוי והמצרע מתים", "זבחי ְְְְִִֵֵַָָָֹקרּויה:

ּכמצרעים: ּתגלחת הזקיקם - eÁ˜ÏÂ(Á)"מת" ְְְִִִִֵַַַָָֹ¿»¿
˜aŒa .את "ועׂשה ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, והּוא «∆»»ְְֲֵֶֶַָָ

זרה: ּבעבֹודה צּבּור קרּבן והּוא עלה", eהאחד ְְֲִֶַַָָָָָָָֹ«
È.(ת"כ)מה :ל לֹומר "ׁשני"? לֹומר ּתלמּוד מה ≈ƒְְִֵַַַַָ

נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא דבריעֹולה (ע"כ ֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ואֹומרר"מ) ּכהנים, ּבתֹורת לדבריו סמ יׁש ּובזֹו ,ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ

להביא להם היה ׁשּׂשעיר היתה, ׁשעה ׁשהֹוראת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָאני
העֹולה: ּפר עם זרה עבֹודה zÏ‰˜‰Â(Ë)לחּטאת ְֲִַַָָָָָָ¿ƒ¿«¿»

˙„ÚŒÏkŒ˙‡.ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים לפי ∆»¬«ְְְְִִִִֶַַַָָָ

וי קרּבנם על ויעמדּו יבֹואּו אתּתחּתיהם, סמכּו ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
עליהם: יידיהם ‡˙Œ(È‡)תורה ‰‡ È‰Â ְֲֵֵֶֶ¿≈ƒ«¬…∆
‰ez ÌÂÏ‰.ּתנּופה טעּון מצרע ׁשאׁשם ּכדר «¿ƒƒ¿»ְְְֲֶֶֶַָָָֹ

הראׁשֹונה זֹו: ּבפרׁשה נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש ְְְֱִֶַָָָָָָֹחי.
עבדת את לעבד "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹלבני
הארֹון עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ְֲֲֳִִֵֶֶֶַַָָָֹה'",
ּבם: נאמר לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֻוהּׁשלחן
הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ּתנּופה
ּביד קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים ְְְְְְִִִִִַָָָיריעֹות
הּקדׁשים. קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹמּׂשא

מררי: לבני יבוהּׁשליׁשית ÌÈ˙.(ÊË)תורה ÌÈ˙ ְְְְִִִִֵַָ¿Àƒ¿Àƒ



jzelrdagipyקכב meiqelwpe`

      ¦§¨¥®©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´
      ¦§¨¥½¨©¬§¦Ÿ−̈¦«¦´¦³¨§Æ

     ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®§À©Ÿ¦³
    ̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

    ¦«¨«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−
     ¦§¥¬¦§¨¥«¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´

     §©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ
    ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−
       ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤

   §¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤©©̧©
    ¤§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®

     Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥
     ¨¬¨¤−§¥¬¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À

       ©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´
     §Ÿ̈®©§©¥£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥

     ¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
       ¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨®̈©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

     ¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
        ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧

ÈaÓ ‡lÎ ‡Îea ‡cÏÂ Ïk»«¿»¿»…»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È˜ Ï‡NÈƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

Èaיז ‡Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈
‡ÓBÈa ‡ÈÚe ‡L‡a Ï‡NÈƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»¿»
‡Ú‡a ‡Îea Ïk ˙ÈÏË˜cƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

Ïkיח Ï È‡ÂÏ ˙È ˙È˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»
:Ï‡NÈ Èa ‡Îeaיט˙È‰ÈÂ ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ

È‰BÏÂ Ô‰‡Ï ÔÈÈÓ È‡ÂÏ ˙È»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
ÔÏ ˙È ÏÙÓÏ Ï‡NÈ Èa BÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«
‡ÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»
Èa È‰È ‡ÏÂ Ï‡NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈
Ï‡NÈ Èa ˜Óa ‡˙BÓ Ï‡NÈƒ¿»≈»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

:‡L„e˜ÏכÔ‰‡Â ‰LÓ „ÚÂ ¿¿»«¬«…∆¿«¬…
È‡ÂÏÏ Ï‡NÈ È„ ‡Lk ÏÎÂ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»≈
È‡ÂÏÏ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆¿≈»≈
:Ï‡NÈ Èa ÔB‰Ï e„Ú Ôk≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

ÔB‰ÈLeÏכא eeÂ È‡ÂÏ ekc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ ÔB‰˙È Ô‰‡ Ì‡Â«¬≈«¬…»¿¬»»√»¿»
:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô‰‡ ÔB‰ÈÏÚ ÎÂ¿««¬≈«¬…¿«≈

È˙כב ÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ˙e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»
Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔB‰Ï»¿«¿¿«¿«ƒ¿»√»
„ÈwÙ Èc ‡Ók È‰Ba Ì„˜Â Ô‰‡«¬…¿»»¿ƒ¿»ƒ«ƒ
e„Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ïכג‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏכדaÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c ¿≈»»ƒ¿≈»≈ƒ«


לׁשיר: נתּונים למּׂשא, ּפתיחת:.Ë˙נתּונים ְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

(ÊÈ)BÎaÏÎ ÈÏ Èk.הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו ׁשּלי ƒƒ»¿ְְִִֶַַַָ
לי אֹותם ולקחּתי מצרים ּבכֹורי ּבין עליהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהגנּתי

אתֿהלוּים": "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, ׁשּטעּו יחעד תורה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
(ËÈ)'B‚Â ‰‡Â.ּבני" נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְֱִֵֵֶַָָ

ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע זה, ּבמקרא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָיׂשראל"
ח חמּׁשה ּכמנין אחד ּבמקרא ּתֹורה.אזּכרֹותיהן מׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

רּבה: ּבבּמדּבר ראיתי וכÏ‡NÈ Èa ‰È‰È ‡ÏÂ ְְְִִִַַָָָָ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈

‚.ׁשאם הּקדׁש, אל לגׁשת יצטרכּו ׁשּלא ∆∆ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
נגף: יהיה - ÏÎÂ(Î)יּגׁשּו Ô‰‡Â ‰LÓ NÚÂ ְְִִֶֶֶ«««…∆¿«¬…¿»

'B‚Â ˙„Ú.ויׂשראל הניפם ואהרן העמידן מׁשה ¬«¿ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ידיהם: את כאסמכּו B‚Â'(Î)תורה '‰ ‰e L‡k ְְֵֶֶָ«¬∆ƒ»¿

eNÚ Ôk.ׁשאחד ּבהם, והּנעׂשה העֹוׂשין ׁשבח להּגיד ≈»ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
עּכב: לא כגמהן ÌÂÏÏ(Î„)תורה L‡ ˙‡Ê. ִֵֵֶֹ…¬∆«¿ƒƒ

ּבהם: ּפֹוסלין הּמּומין ואין ּבהם ּפֹוסלין ÔaÓׁשנים ְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆
ÌÈNÚÂ LÓ.אֹומר אחר ד)ּובמקֹום :(במדבר »≈¿∆¿ƒְֵֵַָ
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ּכיצד? הא ׁשנה". ׁשלׁשים כז)"מּבן כ"ה(חולין מּבן ְִִִֵֶֶַָָָֹ

ּובן ׁשנים, חמׁש ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹּבא
יפה סימן ראה ׁשּלא לתלמיד מּכאן עֹובד. ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁשים
רֹואה: אינֹו ׁשּׁשּוב ׁשנים, ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶָָָּבמׁשנתֹו

(‰Î)„BÚ „ÚÈ ‡ÏÂ.אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת ¿…«¬…ֲֲֵַַַָָָ
עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא ְְְְְֲִִִִִֵַָָָחֹוזר
ּכתרּגּומֹו: אחֹוהי", "עם - אתֿאחיו" "וׁשרת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָוזהּו

(ÂÎ)˙ÓLÓ ÓLÏ.ּולהקים לאהל סביב לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְֲִִֶַָָָֹ
הּמּסעֹות: ּבׁשעת ‰ÔBL‡(‡)ּולהֹוריד L„Áa. ְְִִַַַָ«…∆»ƒ

למדּת, אּיר, עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפרׁשה
ספרי) פ"ק. ּבּתֹורה.(פסחים ּומאחר מקּדם סדר ְְֵֵֶֶַָָָֻֻׁשאין

יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹולּמה

לא ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכל
ּבלבד: זה ּפסח אּלא (שם).B„ÚBÓa()הקריבּו ְְִִִֶֶֶַַָ¿¬

ּבטמאה: אף - ּבמֹועדֹו ּבׁשּבת, ŒÏÎk(‚)אף ְְְְֲַַַָָֻ¿»
ÂÈ˙wÁ.ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אּלּו À…»ְְִִֵֶֶֶָָָ
ּגּופֹו.ÂÈËtLÓŒÏÎÎeׁשנה: ׁשעל מצֹות אּלּו ָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ

ּולבעּור למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון אחר, ְְְְִִִִֵַַַָָָמּמקֹום
ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחמץ.
ּכרעיו על ראׁשֹו צליֿאׁש, ּגּופֹו: ׁשעל ׁשנה. ּבן ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹזכר,
חמץ): ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו. ְְְִִֵֶַַָָועל

(„)B‚Â ‰LÓ a„ÈÂ.(ספרי)?לֹומר ּתלמּוד מה «¿«≈…∆¿ְַַַ
נאמר ּכבר כג)והלא מֹועדי(ויקרא את מׁשה וידּבר : ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

להם, אמר מּסיני מֹועדים ּפרׁשת ּכׁשּׁשמע אּלא ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה'?
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„aÚÓÏ Ï‡È Èa ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«

:‡ÁÒtהÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„ÚÂ ƒ¿»«¬»»ƒ¿»¿ƒ«
ÔÈa ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ ‡Ú ˙Úa‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»≈
Èc ÏÎk ÈÈÒ„ ‡a„Óa ‡LÓLƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»¿…ƒ
Èa e„Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈


ּכיצד? הא ׁשנה". ׁשלׁשים כז)"מּבן כ"ה(חולין מּבן ְִִִֵֶֶַָָָֹ

ּובן ׁשנים, חמׁש ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹּבא
יפה סימן ראה ׁשּלא לתלמיד מּכאן עֹובד. ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁשים
רֹואה: אינֹו ׁשּׁשּוב ׁשנים, ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶָָָּבמׁשנתֹו

(‰Î)„BÚ „ÚÈ ‡ÏÂ.אבל ּבּכתף, מּׂשא עבֹודת ¿…«¬…ֲֲֵַַַָָָ
עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא ְְְְְֲִִִִִֵַָָָחֹוזר
ּכתרּגּומֹו: אחֹוהי", "עם - אתֿאחיו" "וׁשרת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָוזהּו

(ÂÎ)˙ÓLÓ ÓLÏ.ּולהקים לאהל סביב לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְֲִִֶַָָָֹ
הּמּסעֹות: ּבׁשעת ‰ÔBL‡(‡)ּולהֹוריד L„Áa. ְְִִַַַָ«…∆»ƒ

למדּת, אּיר, עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפרׁשה
ספרי) פ"ק. ּבּתֹורה.(פסחים ּומאחר מקּדם סדר ְְֵֵֶֶַָָָֻֻׁשאין

יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹולּמה

לא ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכל
ּבלבד: זה ּפסח אּלא (שם).B„ÚBÓa()הקריבּו ְְִִִֶֶֶַַָ¿¬

ּבטמאה: אף - ּבמֹועדֹו ּבׁשּבת, ŒÏÎk(‚)אף ְְְְֲַַַָָֻ¿»
ÂÈ˙wÁ.ּבן זכר, ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אּלּו À…»ְְִִֵֶֶֶָָָ
ּגּופֹו.ÂÈËtLÓŒÏÎÎeׁשנה: ׁשעל מצֹות אּלּו ָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ

ּולבעּור למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון אחר, ְְְְִִִִֵַַַָָָמּמקֹום
ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחמץ.
ּכרעיו על ראׁשֹו צליֿאׁש, ּגּופֹו: ׁשעל ׁשנה. ּבן ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹזכר,
חמץ): ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו. ְְְִִֵֶַַָָועל

(„)B‚Â ‰LÓ a„ÈÂ.(ספרי)?לֹומר ּתלמּוד מה «¿«≈…∆¿ְַַַ
נאמר ּכבר כג)והלא מֹועדי(ויקרא את מׁשה וידּבר : ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

להם, אמר מּסיני מֹועדים ּפרׁשת ּכׁשּׁשמע אּלא ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה'?
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Èt ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡LÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ

:dÏÎÈÈ ÔÈÓeיבÔe‡LÈ ‡Ï ¿»ƒ≈¿À≈»«¿¬
Ôea˙È ‡Ï ‡ÓÂ ‡ „Ú dÓƒ≈««¿»¿«¿»»ƒ¿¿
Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙Ê ÏÎ da≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿

:d˙ÈיגÈÎ„ ‡e‰„ ‡Â »≈¿«¿»¿¿≈
„aÚÓÏ ÚÓ˙ÈÂ ‰Â‰ ‡Ï Á‡e¿…«»¬»¿ƒ¿¿«¿∆¿«
‡È‰‰ ‡L‡ ÈLÈÂ ‡ÁÒtƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ
È˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡a˜ È‡ dÚÓ≈««¬≈À¿»»«¿»»»ƒ
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מעׂשה: ּבׁשעת והזהירם הוחזר ÈÏ(Â)תורה ְְְְֲִִִֶַַַָָƒ¿≈

Ô‰‡ ÈÏÂ ‰LÓ.(ספרי)ּבבית יֹוׁשבין ּכׁשּׁשניהם …∆¿ƒ¿≈«¬…ְְְְִֵֵֶֶ
זה, אחר זה לֹומר יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמדרׁש
לֹו?: מּנין אהרן יֹודע, היה לא מׁשה ֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשאם

(Ê)Ú ‰Ï.(שם)קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ִֵֶַָָָָ
ּבכהנים עלינּו הּדם יּזרק לֹו: אמרּו ּבטמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֻקרבים

לטמאים הּבׂשר ויאכל כ"גטהֹורים, לטהורים. (ס"א: ְְְִִִֵֵֵַָָָ
הּמבטחראם) ּכתלמיד ואׁשמעה, עמדּו להם: אמר .ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי רּבֹו. מּפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻלׁשמע
הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה ׁשהיה זמן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכל

פ"ק) על(סנהדרין להאמר זֹו ּפרׁשה היתה ּוראּויה .ְְְֵֵַָָָָָָָ
אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכׁשאר מׁשה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻידי
זּכאי: עלֿידי זכּות ׁשּמגלּגלין ידיהן, על ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתאמר

ח Á˜‰(È)תורה „ B‡.לא לֹומר עליו נקּוד ¿∆∆¿…»ַָָָֹ
העזרה לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשרחֹוקה
ּבּבי עּמֹו וחמץ מּצה - ׁשני ּפסח ׁשחיטה. זמן תּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
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kLÓ‡יט ÏÚ ‡Ú ˙eÎ‡e¿»¬»»««¿¿»
Ï‡È Èa ÔeÈÂ ÔÈ‡ÈÒ ÔÈÓÈƒ«ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈÏË ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙Ó ˙È»«¿«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ

„ÔÈÓכ ÈÓÈ ‡Ú ‰Â‰ È ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«
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עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין טֹוב, יֹום ׁשם ְְִִֵֵֵֵֶָָואין

יאּבאכילתֹו: ÚÂ‰(È„)תורה  Î‡ eÈŒÈÎÂ ֲִַָ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»
ÁÒÙ.(ספרי צג. ּפסח(פסחים יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

ּכ אּלא וגֹו'", אחת "חּקה לֹומר ּתלמּוד ְְִֶַַַַָָָָֻמּיד?
ּפסח לעׂשֹות עת ּובא ּגר אּתכם וכיֿיגּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשמעֹו:

יעׂשה: וכּמׁשּפט ּכחּקה חבריו, ‰ÔkLn(ÂË)עם ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֻ«ƒ¿»
˙„Ú‰ Ï‰‡Ï.ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי הּמׁשּכן ¿…∆»≈Àְְְִִֶֶַָָֹ

ÔkLn‰ŒÏÚהעדּות: ‰È‰È.על "הוה ּכמֹו ֵָƒ¿∆««ƒ¿»ְֶַֹ
הּפרׁשה: לׁשֹון ּכל וכן טזהּמׁשּכן", תורה ְְְִֵַַָָָָָ

(ÊÈ)ÔÚ‰ ˙ÏÚ‰.וכן "אסּתּלקּות", ּכתרּגּומֹו: ≈»∆»»ְְְְִֵַַָ
הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ונעלה
צּמּוח אּלא סּלּוק לׁשֹון זה ׁשאין הענן", ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועלה

ּכמֹו יח)ועלּיה, א ּככףֿ(מלכים קטּנה "הּנהֿעב : ְְְֲִִֵַַַָָָ
מּים": עלה eÚÒÈ(ÁÈ)איׁש '‰ ÈtŒÏÚ.ׁשנינּו ִִָָֹ«ƒƒ¿ִָ

יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן: היהּבמלאכת נֹוסעים, ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ונמׁש מתקּפל הענן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעּמּוד
עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו ְְְְְְִֵֵַַָָָָָֹקֹורה;
יהּודה. מחנה ּדגל ונסע ה'" "קּומה אֹומר: ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמׁשה

ּבּספרי: eÁÈזֹו '‰ ÈtŒÏÚÂ.יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְִֵַ¿«ƒ«¬ְִֵֵֶָָָ
ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מתּמר הענן עּמּוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחֹונים,
אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהּודה
אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי רבבֹות ה' ְְֱֲִִֵֵֵֵַָָ"ׁשּובה

ּובידֿמׁשה": ה' יט"עלּֿפי ּכלֹומר:.LÈÂ(Î)תורה ְִֶַַֹ¿≈ְַ
tÒÓּופעמים: ÈÓÈ.:מעטים כאימים תורה ְִָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ
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‡יד ÔÎnÚ ˙È È‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»
˙Êk ÈÈ „˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ¿«¿≈ƒ¿»√»¿»ƒ¿≈«
‡ÓÈ˜ „aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒtƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈¿»»
‡ÈÈÏe ‡Ïe ÔÎÏ È‰È „Á«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú‡„טו˙È ˜‡ ‡ÓÈe ¿«¿»¿»¿ƒ»«»
‡kLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁ ‡kLÓ«¿¿»¬»¬»»»«¿¿»
‡LÓe ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»
„Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡kLÓ ÏÚ ‰Â‰¬»««¿¿»¿≈∆»»«

:‡Ùטז‡Ú ‡È„˙ ‰Â‰ Ôk «¿»≈¬»¿ƒ»¬»»
:‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡ eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ»≈≈¿≈∆»»¿≈¿»

ÈÂÚÓיז ‡Ú ˙e˜Ò‡ eÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈
Èa ÔÈÏË Ôk ˙e ‡kLÓ«¿¿»»«≈»¿ƒ¿≈
‡Ú Ôn˙ ÈL ‡˙‡e Ï‡Èƒ¿»≈¿«¿»¿»≈«»¬»»

:Ï‡È Èa ÔL ÔnיחÏÚ «»»»¿≈ƒ¿»≈«
ÏÚÂ Ï‡È Èa ÔÈÏË ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÈL È ÈÓÈ Ïk ÔL ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈
:ÔL ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú¬»»««¿¿»»»

kLÓ‡יט ÏÚ ‡Ú ˙eÎ‡e¿»¬»»««¿¿»
Ï‡È Èa ÔeÈÂ ÔÈ‡ÈÒ ÔÈÓÈƒ«ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈÏË ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙Ó ˙È»«¿«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ

„ÔÈÓכ ÈÓÈ ‡Ú ‰Â‰ È ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«
ÔL ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»«≈¿»«¿»»»


עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין טֹוב, יֹום ׁשם ְְִִֵֵֵֵֶָָואין

יאּבאכילתֹו: ÚÂ‰(È„)תורה  Î‡ eÈŒÈÎÂ ֲִַָ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»
ÁÒÙ.(ספרי צג. ּפסח(פסחים יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

ּכ אּלא וגֹו'", אחת "חּקה לֹומר ּתלמּוד ְְִֶַַַַָָָָֻמּיד?
ּפסח לעׂשֹות עת ּובא ּגר אּתכם וכיֿיגּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשמעֹו:

יעׂשה: וכּמׁשּפט ּכחּקה חבריו, ‰ÔkLn(ÂË)עם ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֻ«ƒ¿»
˙„Ú‰ Ï‰‡Ï.ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי הּמׁשּכן ¿…∆»≈Àְְְִִֶֶַָָֹ

ÔkLn‰ŒÏÚהעדּות: ‰È‰È.על "הוה ּכמֹו ֵָƒ¿∆««ƒ¿»ְֶַֹ
הּפרׁשה: לׁשֹון ּכל וכן טזהּמׁשּכן", תורה ְְְִֵַַָָָָָ

(ÊÈ)ÔÚ‰ ˙ÏÚ‰.וכן "אסּתּלקּות", ּכתרּגּומֹו: ≈»∆»»ְְְְִֵַַָ
הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ונעלה
צּמּוח אּלא סּלּוק לׁשֹון זה ׁשאין הענן", ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועלה

ּכמֹו יח)ועלּיה, א ּככףֿ(מלכים קטּנה "הּנהֿעב : ְְְֲִִֵַַַָָָ
מּים": עלה eÚÒÈ(ÁÈ)איׁש '‰ ÈtŒÏÚ.ׁשנינּו ִִָָֹ«ƒƒ¿ִָ

יׂשרא ׁשהיּו ּכיון הּמׁשּכן: היהּבמלאכת נֹוסעים, ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ונמׁש מתקּפל הענן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעּמּוד
עד מהּל היה ולא ותקעּו, והריעּו ּתקעּו ְְְְְְִֵֵַַָָָָָֹקֹורה;
יהּודה. מחנה ּדגל ונסע ה'" "קּומה אֹומר: ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמׁשה

ּבּספרי: eÁÈזֹו '‰ ÈtŒÏÚÂ.יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ְִֵַ¿«ƒ«¬ְִֵֵֶָָָ
ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מתּמר הענן עּמּוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחֹונים,
אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא סּכה, ּכמין ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהּודה
אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי רבבֹות ה' ְְֱֲִִֵֵֵֵַָָ"ׁשּובה

ּובידֿמׁשה": ה' יט"עלּֿפי ּכלֹומר:.LÈÂ(Î)תורה ְִֶַַֹ¿≈ְַ
tÒÓּופעמים: ÈÓÈ.:מעטים כאימים תורה ְִָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ
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:ÔÈÏ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚÂכא˙È‡Â ¿«≈¿»«¿»»¿ƒ¿ƒ
‡ „Ú ‡LÓÓ ‡Ú ‰Â‰ Èƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»

˜lzÒÓeB‡ ÔÈÏÂ ‡a ‡Ú ƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ
:ÔÈÏÂ ‡Ú ˜lzÒÓe ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ≈»¿≈≈ƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

‡Bכב ‡ÁÈ B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ˙ B‡¿≈ƒ«¿»
ÏÚ ‡Ú ˙eB‡a ÔÚa ÔÚƒ»¿ƒ»¿»¬»»«
Èa ÔL È‰BÏÚ ÈLÓÏ ‡LÓ«¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ»»¿≈
˙e˜lzÒ‡e ÔÈÏ ‡ÏÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏכגÔL ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ »¿ƒ«≈¿»«¿»»»
˙Ó ˙È ÔÈÏ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿»«¿»»¿ƒ»«¿«
ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ÔÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿ƒ«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„ÈaאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ»¿…∆«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓבÔÈzz Ï „Ú …∆¿≈»ƒ≈»«¿≈

Ô‰˙È „aÚz „È‚ Ò ÔBÁ¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈
‡zL ‡ÚÚÏ Ï ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‡˙ÈLÓ ˙È ‡Ï‡ÏeגÔeÚ˜˙ÈÂ ¿«»»»«¿ƒ»¿ƒ¿¿
‡zL Ï ˙ÂÏ Ôe„ÈÂ Ô‰a¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»

:‡Ó ÔLÓ Ú˙ÏדÌ‡Â ƒ¿««¿«ƒ¿»¿ƒ
˙ÂÏ Ôe„ÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡NÈ„ ‡Ï‡ ÈLÈ ‡«¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

ÔeÏÈÂה ‡zaÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿
:‡Óe˜ ÔL ‡˙ÈÓ«ƒ¿»»ƒ¿«ƒ»

ÔeÏÈÂו ˙eÈz ‡zaÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
‡aÈ ‡ÓB ÔL ‡˙ÈÓ«ƒ¿»»ƒ¿«»»«»»


()ÌÈÓÈŒB‡.ּכמֹו כה)ׁשנה, ּתהיה(ויקרא "ימים »ƒְְִִֶָָָ

כגּגאּלתֹו": ּתֹוקעין.EÏŒ‰NÚ()תורה (ׁשּיהיּו ְָֻ¬≈¿ְְִִֶ
:("מל ּביׁשרּון "ויהי ,ּכמל לפניEÏ ‰NÚ. ְְְִִֶֶֶֶֶַָֻ¬≈¿

ולא ּבהם ּומׁשּתּמׁש עֹוׂשה אּתה - ל (עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹמּׁשּל
‰Ú„‰:אחר) ‡˜ÓÏ.עם לדּבר ּכׁשּתרצה ֵַ¿ƒ¿»»≈»ְְְִִֵֶֶַ

ּתקראם ,אלי לאסף ותקראם העם ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּסנהדרין
חצֹוצרֹות: ידי ‡˙BÁ‰Œ˙על ÚÓÏe.ּבׁשעת ְְֲֵַ¿««∆««¬ְִַ

אּתה נמצאת לסימן; ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָסּלּוק
הּקדֹוׁש עלּֿפי נֹוסעים: היּו ׁשלׁשה עלּֿפי ְְִִִֵַַַָָָֹאֹומר:

חצֹוצרֹות: ועלּֿפי מׁשה ועלּֿפי הּוא ּברּו‰L˜Ó. ְְְֲִִֶַַָֹƒ¿»
הּקרנס: ּבהּקׁשת ּתעׂשה Ô‰a(‚)מהעׁשת eÚ˜˙Â. ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֻ¿»¿»≈

ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשּתיהן,
מֹועד": אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ"ונֹועדּו

(„)eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â.למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְִִָָ
ואף הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַהּנׂשיאים,
הּוא ׁשוה ּומּגזרה מֹועד, אהל ּפתח אל יעידתן ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהן

ּבּספרי: Úez‰(‰)ּבא ÌzÚ˜˙e.מּסע סימן ְִֵַָ¿«¿∆¿»ִַַַ
נדרׁש הּוא ּכ ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה, ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמחנֹות:

jzelrdaiiying mei qelwpe`
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:ÔB‰ÈÏÓÏ ÔeÚ˜˙ÈזLÎÓe ƒ¿¿¿«¿»≈¿ƒ¿«
:ÔeÈ˙ ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙ ‡Ï‰˜ ˙È»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

ÔeÚ˜˙Èח ‡‰ Ô‰‡ Èe¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿
ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ‡˙BÁ«¬¿»»ƒ∆¿»¿ƒ¿«

:ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚטÔeÏÚ˙ È‡Â ¬»¿»≈«¬≈≈¬
ÏÚ ÔBÎÚ‡ ‡˜ ‡Á‡Ï¿«»»¿»»¿«¿¬«
ÔeÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓ È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿
ÔBÎÈÎe ÏeÚÈÈÂ ‡˙BÁ«¬¿»»¿≈¿»≈
Ôe˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Ï¿»»√»¿»¡»»¿ƒ¿»¿

:ÔBÎÈ‡ÓיÔBÎ˙Â„Á ÌBÈe ƒ«¿≈¿∆¿«¿
ÔBÎÈÁÈ ÈLÈe ÔBÎÈ„ÚBÓe¿¬≈¿≈≈«¿≈

˙˙ÂÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙BÁ ÔeÚ˜ ¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿
ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ‡Îe„Ï¿¿»»√»¡»»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡יא‡˙È˙ ‡L ‰Â‰Â ¡»»«¬»¿«»ƒ¿≈»
‡ÁÈÏ ÔÈÚ ‡È˙ ‡ÁÈ¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿«¿»
‡LÓ ÈÂÚÓ ‡Ú ˜Ò‡ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈«¿¿»

:‡˙e„‰Ò„יבÏ‡È È eÏe ¿«¬»¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Le ÈÈÒ„ ‡„Ó ÔB‰ÈÏÓÏ¿«¿»≈ƒ«¿¿»¿ƒ»¿»

:Ô‡„ ‡„Ó ‡ÚיגeÏe ¬»»¿«¿¿»¿»»¿»
‡„È ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»

:‰LÓ„יד˙ÈLÓ Ò˜ Ïe ¿…∆¿«≈««¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙ÈÓ„˜ ‰„e‰È È¿≈¿»¿«¿≈»¿≈≈
:„ÈÚ  ÔBLÁ ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈«¿««ƒ»»


היתרים הּמקראֹות מן לד)ּבּספרי ו:(ר"ה תורה ְְְִִִִֵֵַַַָ

(Ê)BÂ Ï‰‰˙‡ ÏÈ‰˜‰e.אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְִֵֶ
מה אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ"והיּו
ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ּתֹוקע העדה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּמקרא
ּבׁשּתיהם. הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ"ותקעּו
אף ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע הּמחנֹות ּמּסע מה ְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָיכֹול
חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמקרא

ּתלמּו הּמחנֹות? את למּסע העדה מקרא לֹומרּבין ד ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּתרּועה ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל ְְְְִֵֶֶַַַָָָ"ּובהקהיל
סימן הרי לּנׂשיאים. הּדין והּוא העדה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלמקרא
נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָלׁשלׁשּתם:
הּמחנֹות ּומּסע ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו וזֹו ְְְֲֵֶַַַַַַָָָּבאחת,

ּותקיעה: ּתרּועה עלֿידי - ‡‰Ô(Á)ּבׁשּתים Èe ְְְְִִִֵַַָָ¿≈«¬…
eÚ˜˙È.:הּללּו ּובּמּסעֹות טּבּמקראֹות ÏÚ(È)תורה ƒ¿¿ְִַַַַָָָ«

ÌÎÈ˙ÏÚ.(יא ערכין הּכתּוב(ספרי. צּבּור ּבקרּבן ……≈∆ְְִַַָָ
‡ÌÎÈ‰Ïמדּבר: ‰ È‡.עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ

הרי - "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וׁשֹופרֹות, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכרֹונֹות
ה' "אני זכרֹונֹות. הרי - "לזּכרֹון" ְְֲֲִִִֵָָׁשֹופרֹות,

וכּו': מלכּיֹות זֹו - ‰È(È‡)אלהיכם" L„Á. ְְֱֵֶַֹֻ«…∆«≈ƒ
עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹנמצאת
ׁשם חנּו סיון ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹימים
הּבאה: לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסעּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹולא

(È)Ì‰ÈÚÒÓÏ.,ּדגליהם למּסע המפרׁש ּכּמׁשּפט ¿«¿≈∆ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אחרֹון: ּומי ראׁשֹון Ô‡מי „Ó.קברֹות ֲִִִַ¿ƒ¿«»»ְִ
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ÔBÎÈÁÈ ÈLÈe ÔBÎÈ„ÚBÓe¿¬≈¿≈≈«¿≈

˙˙ÂÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙BÁ ÔeÚ˜ ¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿
ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ‡Îe„Ï¿¿»»√»¡»»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡יא‡˙È˙ ‡L ‰Â‰Â ¡»»«¬»¿«»ƒ¿≈»
‡ÁÈÏ ÔÈÚ ‡È˙ ‡ÁÈ¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿«¿»
‡LÓ ÈÂÚÓ ‡Ú ˜Ò‡ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈«¿¿»

:‡˙e„‰Ò„יבÏ‡È È eÏe ¿«¬»¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Le ÈÈÒ„ ‡„Ó ÔB‰ÈÏÓÏ¿«¿»≈ƒ«¿¿»¿ƒ»¿»

:Ô‡„ ‡„Ó ‡ÚיגeÏe ¬»»¿«¿¿»¿»»¿»
‡„È ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»

:‰LÓ„יד˙ÈLÓ Ò˜ Ïe ¿…∆¿«≈««¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙ÈÓ„˜ ‰„e‰È È¿≈¿»¿«¿≈»¿≈≈
:„ÈÚ  ÔBLÁ ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈«¿««ƒ»»


היתרים הּמקראֹות מן לד)ּבּספרי ו:(ר"ה תורה ְְְִִִִֵֵַַַָ

(Ê)BÂ Ï‰‰˙‡ ÏÈ‰˜‰e.אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְִֵֶ
מה אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ"והיּו
ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ּתֹוקע העדה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּמקרא
ּבׁשּתיהם. הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ"ותקעּו
אף ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע הּמחנֹות ּמּסע מה ְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָיכֹול
חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמקרא

ּתלמּו הּמחנֹות? את למּסע העדה מקרא לֹומרּבין ד ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּתרּועה ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל ְְְְִֵֶֶַַַָָָ"ּובהקהיל
סימן הרי לּנׂשיאים. הּדין והּוא העדה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלמקרא
נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָלׁשלׁשּתם:
הּמחנֹות ּומּסע ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו וזֹו ְְְֲֵֶַַַַַַָָָּבאחת,

ּותקיעה: ּתרּועה עלֿידי - ‡‰Ô(Á)ּבׁשּתים Èe ְְְְִִִֵַַָָ¿≈«¬…
eÚ˜˙È.:הּללּו ּובּמּסעֹות טּבּמקראֹות ÏÚ(È)תורה ƒ¿¿ְִַַַַָָָ«

ÌÎÈ˙ÏÚ.(יא ערכין הּכתּוב(ספרי. צּבּור ּבקרּבן ……≈∆ְְִַַָָ
‡ÌÎÈ‰Ïמדּבר: ‰ È‡.עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ

הרי - "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וׁשֹופרֹות, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכרֹונֹות
ה' "אני זכרֹונֹות. הרי - "לזּכרֹון" ְְֲֲִִִֵָָׁשֹופרֹות,

וכּו': מלכּיֹות זֹו - ‰È(È‡)אלהיכם" L„Á. ְְֱֵֶַֹֻ«…∆«≈ƒ
עׂשרה חסר חדׁש עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹנמצאת
ׁשם חנּו סיון ּבראׁשֿחדׁש ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹימים
הּבאה: לּׁשנה ּבאּיר עׂשרים עד נסעּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹולא

(È)Ì‰ÈÚÒÓÏ.,ּדגליהם למּסע המפרׁש ּכּמׁשּפט ¿«¿≈∆ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אחרֹון: ּומי ראׁשֹון Ô‡מי „Ó.קברֹות ֲִִִַ¿ƒ¿«»»ְִ
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Èטו ‡L ‡ÏÈ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
:Úe  Ï‡˙ ÎÈטזÏÚÂ ƒ»»¿«¿≈«»¿«

‡ÈÏ‡ ÔÏeÊ È ‡L ‡ÏÈ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔÏ יז‡kLÓ ˜˙Óe «≈ƒ¿»≈«¿¿»

ÈÓ Èe ÔL È ÔÈÏÂ¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈¿»ƒ
:‡kLÓ ÈÏיח˜ Ïe »¿≈«¿¿»¿«≈«

ÏÚÂ Ô‰ÈÏÈÏ Ôe‡ ˙ÈLÓ«¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:e‡È„L  eÈÏ‡ ÏÈ≈≈¡ƒ«¿≈

Èיט ‡L ‡ÏÈ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈLÈe  Ï‡ÈÓÏL ÔÚÓLƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

„כ È ‡L ‡ÏÈ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
:Ï‡eÚ  ÈÏ‡כאÔÈÏÂ ∆¿»»«¿≈¿»¿ƒ

ÔÈÓÈ˜Óe ‡L˜Ó ÈÏ ˙‰˜ È¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:Ô‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

‡Èכב È ˙ÈLÓ ˜ Ïe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
 ÚÓLÈÏ‡ ÏÈ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÈÏ¿≈≈¿«≈≈¡ƒ»»«

:„e‰ÈnÚכג‡L ‡ÏÈ ÏÚÂ «ƒ¿«≈»¿ƒ¿»
:e‰„  Ï‡ÈÏÓ ‰Ó Èƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

Èכד ‡L ‡ÏÈ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÚ„  Ô„È‡ ÔÓÈƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

„Ôכה È ˙ÈLÓ ˜ ÏÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»
Ô‰ÈÏÈÏ ‡˙ÈÓ ÏÎÏ LÈÎÓ«¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈≈


זה: מּמּסע חנּו וׁשם היה, ּפארן ּבמדּבר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָהּתאוה

יג ‰ÔkLn(ÊÈ)תורה „e‰Â.ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ֵֵֶֶֶַָ
וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו אהרן נכנסּו ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹיהּודה,

ׁשּנאמר הארֹון, את ד)ּבּה אהרן(במדבר "ּובא : ֱֲֶֶֶַַָָָָֹ
ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּובני הּמחנה", ּבנסע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּובניו
הּקדׁש ּוכלי והארֹון ּבעגלֹות, אֹותֹו וטֹוענין ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹהּמׁשּכן
על ּונתּונין מכּסין עֹומדים קהת ּבני מּׂשא ְְְְְִִִֵֶַַָָֻׁשל
ּכ ואחר ראּובן, מחנה ּדגל ׁשּנסע עד ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמֹוטֹות

הּקהתים": יח"ונסעּו ‰L˜n(Î‡)תורה È‡. ְְְִַָָ…¿≈«ƒ¿»
המקּדׁשים: ּדברים ‡˙ÔkLn‰Œנֹוׂשאי eÓÈ˜‰Â.ּבני ְְְִִֵַָָֻ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְֵ

ׁשני מּסע להם קֹודמים ׁשהיּו מררי, ּובני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּגרׁשֹון
ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה הּמׁשּכן את מקימין היּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּדגלים,
חֹונים, והם יהּודה. מחנה ּבדגל נראה החניה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוסימן

ּדגלים ׁשני עם מאחריהם ּבאים קהת ּבני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָועדין
את מקימין מררי ּובני ּגרׁשֹון ּבני היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהאחרֹונים,
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ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶָָָֻלפי
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(ÁÎ)ÈÚÒÓ ‰l‡.:מסעיהם סדר ּבּיֹום.eÚqiÂזה ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ַ

נסעּו: ׁשּנאמר(ספרי).Á(ËÎ)ההּוא יתרֹו, הּוא ְַָ…»ְֱִֶֶַ
ד) ּתלמּוד(שופטים ּומה מׁשה". חֹותן חבב "מּבני :ְְִֵֵֶַַָֹֹ

ב)לֹומר אביהן"?(שמות אלֿרעּואל "וּתבאנה : ְֲִֵֶֶַַָָֹ
"אּבא", אביהן לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָמלּמד,
ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על - יתר לֹו: היּו הרּבה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשמֹות
וכּו' הּתֹורה את ׁשחּבב על - חֹובב ּבּתֹורה, :אחת ְִֵֶֶַַַַַָָָ

B‰ŒÏ‡ eÁ‡ ÈÚÒ.(ספרי)ׁשלׁשה עד - מּיד …¿ƒ¬«¿∆«»ְִַָָֹ
נסעּו הראׁשֹון זה ׁשּבמּסע לארץ; נכנסין אנּו ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָימים
ׁשחטאּו אּלא יׂשראל, לארץ להּכנס מנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעל
עּמהם? עצמֹו מׁשה ׁשּתף מה ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּמתאֹוננים.
נכנס: ׁשהּוא ּוכסבּור עליו ּגזרה נגזרה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשעדין

(Ï)Èz„ÏBÓŒÏ‡Â È‡ŒÏ‡.(ספרי)ּבׁשביל אם ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְִִִ
מׁשּפחּתי: ּבׁשביל אם Úz(Ï‡)נכסי, ‡ŒÏ‡. ְְְְִִִִִַַָ«»«¬…

לא יאמרּו: ׁשּלא ּבּקׁשה, לׁשֹון אּלא "נא" ְְֵֶֶַָָָָֹֹֹאין
חלק לּגרים ׁשּיׁש היה סבּור מחּבה; יתרֹו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָנתּגּיר
והל הּניחם חלק, להם ׁשאין ׁשראה עכׁשו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבארץ,

„לֹו: eÁ zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk.ל נאה ּכי ƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ְִֶָ
וראית ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלעׂשֹות

לנּו: ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות zÚ„Èנּסים ÔkŒÏÚ Èk.:ּכמֹו ְֲִִֶַָƒ«≈»«¿»ְ
ּכמֹו ידעּת, אׁשר לח)על "ּכיֿעלּֿכן(בראשית : ְְֲִֵֶַַַָָ

בני", לׁשלה יח)לאֿנתּתיה "ּכיֿעלּֿכן(שם : ְְְִִִֵֵַַָָֹ
יט)עברּתם", ּבאּו",(שם עלּֿכן "ּכי לג): "ּכי(שם : ְֲִִֵֶַַָ

:"ּפני ראיתי ÈÈÚÏעלּֿכן el ÈÈ‰Â.לׁשֹון ִִֵֶַָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְ
עתיד: לׁשֹון אחר, ּדבר ּכתרּגּומֹו. ּדברעבר, ּכל ְְְִֵַַַָָָָָָָ

ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו ׁשּיתעּלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָודבר
ׁשּנאמר עינינּו, ּכגלּגל עלינּו חביב ׁשּתהא ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר:

י) אתֿהּגר":(דברים "ואהבּתם :(Ï)B‰ ‰È‰Â ְֲֵֶֶַַַ¿»»«
'B‚Â ‡e‰‰.ּכׁשהיּו אמרּו: לֹו? היטיבּו ּטֹובה מה «¿ְְִֵֶַָָָ

יריחֹו ׁשל ּדׁשנּה היה הארץ את מחּלקין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻיׂשראל
אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו אּמה, ת"ק על אּמה ְְֲִִִַַַַָָָֹת"ק
ּכ ּובין יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּיּבנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמי
רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, לבני נתנּוהּו ּכ ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָּובין
הּתמרים מעיר עלּו מׁשה חתן קיני "ּובני ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
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„לֹו: eÁ zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk.ל נאה ּכי ƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ְִֶָ
וראית ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלעׂשֹות

לנּו: ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות zÚ„Èנּסים ÔkŒÏÚ Èk.:ּכמֹו ְֲִִֶַָƒ«≈»«¿»ְ
ּכמֹו ידעּת, אׁשר לח)על "ּכיֿעלּֿכן(בראשית : ְְֲִֵֶַַַָָ

בני", לׁשלה יח)לאֿנתּתיה "ּכיֿעלּֿכן(שם : ְְְִִִֵֵַַָָֹ
יט)עברּתם", ּבאּו",(שם עלּֿכן "ּכי לג): "ּכי(שם : ְֲִִֵֶַַָ

:"ּפני ראיתי ÈÈÚÏעלּֿכן el ÈÈ‰Â.לׁשֹון ִִֵֶַָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְ
עתיד: לׁשֹון אחר, ּדבר ּכתרּגּומֹו. ּדברעבר, ּכל ְְְִֵַַַָָָָָָָ

ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו ׁשּיתעּלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָודבר
ׁשּנאמר עינינּו, ּכגלּגל עלינּו חביב ׁשּתהא ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר:

י) אתֿהּגר":(דברים "ואהבּתם :(Ï)B‰ ‰È‰Â ְֲֵֶֶַַַ¿»»«
'B‚Â ‡e‰‰.ּכׁשהיּו אמרּו: לֹו? היטיבּו ּטֹובה מה «¿ְְִֵֶַָָָ

יריחֹו ׁשל ּדׁשנּה היה הארץ את מחּלקין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻיׂשראל
אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו אּמה, ת"ק על אּמה ְְֲִִִַַַַָָָֹת"ק
ּכ ּובין יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּיּבנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמי
רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, לבני נתנּוהּו ּכ ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָּובין
הּתמרים מעיר עלּו מׁשה חתן קיני "ּובני ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
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א)וגֹו'" ÌÈÓÈ(Ï‚):(שופטים LÏL C.מהל ְ∆∆¿…∆»ƒֲַַ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה אחד, ּביֹום הלכּו ימים ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁשת
מּיד: לארץ להכניסם חפץ Èa‰'הּוא ÔB‡Â ְְִִֵֶַָָָָָ«¬¿ƒ
ÌÈÓÈ LÏL C Ì‰ÈÙÏ ÚÒ.(יד ב"ב זה(ספרי. …≈ƒ¿≈∆∆∆¿…∆»ƒֶ

לּוחֹות ׁשברי ּובֹו לּמלחמה עּמהם הּיֹוצא ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהארֹון
לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר לפניהם ּומקּדים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻמּנחים,

חניה: מקֹום ÌÓBÈ(Ï„)להם Ì‰ÈÏÚ '‰ ÔÚÂ. ְֶַָָָ«¬«¬≈∆»
מארּבע ארּבע ּבמסעיהם: ּכתּובים עננים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָׁשבעה
לפניהם, ואחד למּטה ואחד למעלה ואחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָרּוחֹות,
נחׁשים והֹורג הּנמּו את ּומגּביּה הּגבּה את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמנמי

‰n‰ועקרּבים: ÔÓ.:חנּיתן È‰ÈÂ(Ï‰)מּמקֹום ְְִַַƒ««¬∆ְֲִִָָ«¿ƒ
Ô‡‰ ÚÒa.,ּומּלאחריו מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה ƒ¿…«»»…ְְֲִִִִַָָָָָָ

ּכדי ּכאן? נכּתב ולּמה מקֹומֹו; זה ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָלֹומר
ּבכל ּכדאיתא וכּו', לפרענּות ּפרענּות ּבין ְְְְְְְְִִִֵַָָָָֻֻלהפסיק

הּקדׁש קטז)ּכתבי ‰':(שבת ‰Óe˜.ׁשהיה לפי ְִֵֶַֹ»ְִֶָָ
מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת מהל לפניהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדים

יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן עמד (תנחומאאֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹ
‡ÈÈ:בויקהל) eÙÈÂ.:המכּנסיןÈ‡Ó eÒÈÂ. ¿»À…¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆

הרֹודפים: ׁשּכלÈ‡Óאּלּו יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , ְִֵָ¿«¿∆ְְִֵֵֵֶָָ
והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׂשֹונא

ׁשּנאמר פג)העֹולם, נׂשאּו(תהילים ּומׂשנאי" : ְְְֱֶֶֶַַָָָ
סֹוד": יערימּו עלֿעּמ" הם? ּומי ְֲִִֵַַַֹראׁש".

(ÂÏ).'‰ ‰eLוכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו מנחם »ְְְְְְִֵֵַַַ
ל) ּתּוׁשעּון":(ישעיה ונחת "ּבׁשּובה :Ï‡ BÈÙ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈
Ï‡È.ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין מּגיד, ƒ¿»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

רבבֹות: ּוׁשּתי אלפים מּׁשני È‰ÈÂ(‡)ּפחּותים ְְְְֲִִִֵֵָָ«¿ƒ
ÌÈ‡Ók ÌÚ‰.(ספרי)וכן רׁשעים, אּלא העם אין »»¿ƒ¿…¿ƒְְִֵֵֶָָָָ

אֹומר יז)הּוא הּזה".(שמות לעם אעׂשה "מה : ֱֵֶֶֶַָָָ
יג)ואֹומר ּוכׁשהם(ירמיה הּזה". הרע "העם : ְְֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר "עּמי", קרּואים: ה)ּכׁשרים, "ׁשּלח(שמות : ְְֱִִִֵֶֶַַַַ
עּמי" ו)את ל"(מיכה מהֿעׂשיתי "עּמי :: ְִִִִֶֶַַָ
ÌÈ‡Ók.,עלילה לׁשֹון אּלא מתאֹוננים אין ¿ƒ¿…¿ƒְְְֲִִִֵֶָָ

וכן הּמקֹום, מאחרי לפרׁש האי עלילה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמבּקׁשים
ּבׁשמׁשֹון אֹומר יד)הּוא הּואֿ(שופטים תאנה "ּכי : ְְֲִִֵָֹ

‰'מבּקׁש": È‡a Ú.ּבאזני רעה ׁשהיא ּתֹואנה ְֵַ«¿»¿≈ְְֲִֵֶָָָָ
"אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבאזניו ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָה',
ׁשּלא ימים, ׁשלׁשה הּזה ּבּדר לּבטנּו ּכּמה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻלנּו,

:"הּדר מעּנּוי ‡Bנחנּו Â.מתּכּון הייתי אני ְִֵֶֶַַ«ƒ««ְֲִִִִֵַָ
מּיד: לארץ ׁשּתּכנסּו ‰n‰לטֹובתכם, ‰˜a. ְְְִִֶֶֶַָָָָƒ¿≈««¬∆

ׁשמעֹון רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻּבּמקצין
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וגֹו'" (שופטיםא) : (‚Ï) ÌÈÓÈLÏLC . ְמהל ∆∆ ¿ …∆ »ƒ ַ ֲ ַ

ְֹׁשלׁשתימיםהלכּוּביֹוםאחד,ׁשהיההּקדֹוׁשּברּו ֶ ָ ִ ָ ְ ְ ֶ ָ ֶ ָ ָ ַ ָ ָ
הּואחפץלהכניסםלארץמּיד: '‰ÈaÔB‡Âָ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ָ ֶ ִ ָ «¬ ¿ƒ
ÌÈÓÈLÏLCÌ‰ÈÙÏÚÒ . (ספרי.ב"ביד) ≈…זה ƒ¿≈ ∆ ∆∆ ¿…∆ »ƒ ֶ

ָָהארֹוןהּיֹוצאעּמהםלּמלחמהּובֹוׁשברילּוחֹות ַ ֵ ִ ָ ֶ ַ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ֵ
ָֻמּנחים,ּומקּדיםלפניהםּדרׁשלׁשתימיםלתּקן ִ ַ ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ֹ ֶ ָ ִ ְ ַ ֵ

להםמקֹוםחניה: („Ï) ÌÓBÈÌ‰ÈÏÚ'‰ÔÚÂ .ָ ֶ ְ ַ ָ ָ «¬« ¬≈ ∆ »
ְִׁשבעהענניםּכתּוביםּבמסעיהם:ארּבעמארּבע ָ ֲִָ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ ֶ ַ ְ ַ ֵ ַ ְ ַ
רּוחֹות,ואחדלמעלהואחדלמּטהואחדלפניהם, ְ ֶ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ֶ ָ ְ ַ ָ ְ ֶ ָ ִ ְ ֵ ֶ
ְַמנמיאתהּגבּהּומגּביּהאתהּנמּווהֹורגנחׁשים ִ ֶ ַ ָ ֹ ַ ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ָ ְ ֵ ְ ָ ִ

ועקרּבים: ‰n‰ÔÓ . מּמקֹוםחנּיתן: (‰Ï) È‰ÈÂְ ַ ְ ַ ִ ƒ ««¬∆ ִ ְ ֲִ ָ ָ «¿ƒ
Ô‡‰ÚÒa . »…¿ƒעׂשהלֹוסימנּיֹותמּלפניוּומּלאחריו, »»… ָ ָ ִ ָ ִ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ֲָ

לֹומרׁשאיןזהמקֹומֹו;ולּמהנכּתבּכאן?ּכדי ַ ֶ ֵ ֶ ְ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ָ ְ ֵ
ְַלהפסיקּביןּפרענּותלפרענּותוכּו',ּכדאיתאּבכל ְ ִ ֵ ְֻ ָ ְ ְֻ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ָ

ּכתביהּקדׁש (שבתקטז) : '‰‰Óe˜ . ִלפיׁשהיה ְ ֵ ַ ֹ ֶ » ְ ִ ֶ ָ ָ
ְַמקּדיםלפניהםמהלׁשלׁשתימים,היהמׁשה ִ ִ ְ ֵ ֶ ַ ֲ ַ ְ ֹ ֶ ָ ִ ָ ָ ֹ ֶ

אֹומר:עמדוהמּתןלנּוואלּתתרחקיֹותר. ֵ(תנחומא ֲ ֹ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ
בויקהל) : ÈÈ‡eÙÈÂ . המכּנסין: È‡ÓeÒÈÂ .¿»À …¿∆ ַ ְ ָֻ ִ ¿»À ¿«¿∆

אּלּוהרֹודפים: È‡Ó ֵ,אּלּוׂשֹונאייׂשראל,ׁשּכל ָ ְ ִ ¿«¿∆ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֶ ָ
ַהּׂשֹונאאתיׂשראלׂשֹונאאתמיׁשאמרוהיה ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ֵ ֶ ִ ֶ ָ ַ ְ ָ ָ

העֹולם,ׁשּנאמר (תהיליםפג) ָ:"ּומׂשנאינׂשאּו ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ַ ְ ֶ ָ ְ
ֹראׁש".ּומיהם?"עלֿעּמיערימּוסֹוד": ִ ֵ ַ ַ ְ ַ ֲִ

(ÂÏ) .'‰‰eL «מנחםּתרּגמֹולׁשֹוןמרּגֹוע,וכן ְ ַ ֵ ִ ְ ְ ְ ַ ְ ַ ְ ֵ
(ישעיהל) :"ּבׁשּובהונחתּתּוׁשעּון": Ï‡B ÈÙְ ָ ָ ַ ַ ִ ָ ֵ ƒ¬ «¿≈
Ï‡È . ≈«¿ƒמּגיד,ׁשאיןהּׁשכינהׁשֹורהּביׂשראל ַ ִ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֵ

ּפחּותיםמּׁשניאלפיםּוׁשּתירבבֹות: (‡) È‰ÈÂְ ִ ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ ְ ֵ ְ ָ «¿ƒ
ÌÈ‡ÓkÌÚ‰ . (ספרי) ««איןהעםאּלארׁשעים,וכן ¿ƒ¿…¿ƒ ֵ ָ ָ ֶ ָ ְ ָ ִ ְ ֵ

הּואאֹומר (שמותיז) ֵ:"מהאעׂשהלעםהּזה". ָ ֶ ֱ ֶ ָ ָ ַ ֶ
ואֹומר (ירמיהיג) ְ:"העםהרעהּזה".ּוכׁשהם ֵ ָ ָ ָ ַ ַ ֶ ְ ֶ ֵ

ּכׁשרים,קרּואים:"עּמי",ׁשּנאמר (שמותה) ְ:"ׁשּלח ֵ ִ ְ ִ ַ ִ ֶ ֶ ֱ ַ ַ ַ
אתעּמי" (מיכהו) "עּמימהֿעׂשיתיל": :ֶ ַ ִ ַ ִ ֶ ָ ִ ִ ְ
ÌÈ‡Ók . ƒ¿…¿ƒ¿איןמתאֹונניםאּלאלׁשֹוןעלילה, ֵ ִ ְ ְ ִ ֶ ָ ְ ֲִ ָ

ְַמבּקׁשיםעלילההאילפרׁשמאחריהּמקֹום,וכן ְ ִ ֲִ ָ ַ ֵ ִ ְ ֹ ֵ ַ ֲֵ ַ ָ ְ ֵ
הּואאֹומרּבׁשמׁשֹון (שופטיםיד) ֵ:"ּכיתאנההּואֿ ְ ִ ְ ִ ֹ ֲָ

מבּקׁש": '‰È‡aÚ . ְּתֹואנהׁשהיארעהּבאזני ַ ֵ « ¿»¿≈ ֲָ ֶ ִ ָ ָ ְ ָ ְ ֵ
ה',ׁשּמתּכּוניםׁשּתבֹואּבאזניוויקניט.אמרּו:"אֹוי ֶ ִ ְ ְַ ִ ֶ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ְַ ִ ָ ְ
ָלנּו,ּכּמהלּבטנּוּבּדרהּזהׁשלׁשהימים,ׁשּלא ַ ָ ֻ ַ ְ ַ ֶ ֶ ַ ֶ ְ ֹ ָ ָ ִ ֶ ֹ

:"נחנּומעּנּויהּדר B‡Â . ַאניהייתימתּכּון ְ ֵ ִ ַ ֶ ֶ «ƒ« « ֲִ ָ ִ ִ ִ ְ ַ ֵ
לטֹובתכם,ׁשּתּכנסּולארץמּיד: ‰n‰‰˜a .ְ ַ ְ ֶ ֶ ִ ָ ְ ָ ָ ֶ ִ ָ ƒ¿≈ ««¬∆

ַֻּבּמקציןׁשּבהםלׁשפלּות,אּלּוערברב.רּביׁשמעֹון ְ ִ ֶ ָ ֶ ְ ִ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ַ ִ ִ ְ

jzelrda `i iyymei qelwpe`
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:CÏÈBÂ‡nÚÈÈ לג eÏe¿» ƒ»» ¿ ≈ » ¿»
ÈÈ„‡˜ÈÈ‰BÏÚÈÏ‡‡ehÓƒ » ¿ƒ¿¿≈ ¬ ƒ ¿»» «¿»
‡ÓÈ˜ÔB‡ÂÔÈÓBÈ‡ÏzCÏ‰Ó«¬« ¿»» ƒ «¬ ¿»»
‡ÏzCÏ‰ÓÔB‰ÈÓ„˜ÏÈÈ„«¿» »≈ √»≈ «¬« ¿»»
Èa‡ÔB‰Ï‰‡˜‡ÏÔÈÓBÈ ƒ ¿«¿¿»» ¿ ¬« ≈

:ÈLÈÓ לד ÈÈ„‡˜ÈÔÚÂ≈ ¿≈ «¬« ¿»» «¿»
ÔÓÔB‰ÏhÓa‡ÓÓÈaÔB‰ÈÏÚ¬≈ ƒ »» ¿ƒ«¿ ƒ

:‡ÈLÓ לה ‡B‡ÏhÓa‰Â‰Â«¿ƒ » «¬» ¿ƒ« ¬ »
ÔeaÈÂÈÈÈÏ‡‰LÓÓ‡Â«¬« …∆ ƒ¿¿≈ ¿» ¿ƒ¿«¿
ÔÓC„ÈÏÚaÔe˜ÚÈÂCÈ‡Ò«¿» ƒ »¿ «¬≈ ¿»» ƒ

:CÓ„˜ לו ezÓ‡È‰BLÓe√»» ¿ƒ¿ ƒ ¬«
˜ÈÈLÈÈ ‡ÙÏ‡ÂB‚aC¿» ¿≈ ƒ »» ¿ ƒ¿« «¿«»

:Ï‡È„ א „k‡nÚ‰Â‰Â¿ƒ¿»≈ «¬» «» «
ÚÈÓLeÈÈÌ„˜LÈaÔÈÙ˜zÒÓƒ¿«¿ƒ ƒ √» ¿» ¿ƒ «
ÔB‰a˜Ï„e‚˜eÈÈÌ„√̃» ¿» ¿≈ »¿≈ ¿≈« ¿


וגֹו'" (שופטיםא) : (‚Ï) ÌÈÓÈLÏLC . ְמהל ∆∆ ¿ …∆ »ƒ ַ ֲ ַ

ְֹׁשלׁשתימיםהלכּוּביֹוםאחד,ׁשהיההּקדֹוׁשּברּו ֶ ָ ִ ָ ְ ְ ֶ ָ ֶ ָ ָ ַ ָ ָ
הּואחפץלהכניסםלארץמּיד: '‰ÈaÔB‡Âָ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ָ ֶ ִ ָ «¬ ¿ƒ
ÌÈÓÈLÏLCÌ‰ÈÙÏÚÒ . (ספרי.ב"ביד) ≈…זה ƒ¿≈ ∆ ∆∆ ¿…∆ »ƒ ֶ

ָָהארֹוןהּיֹוצאעּמהםלּמלחמהּובֹוׁשברילּוחֹות ַ ֵ ִ ָ ֶ ַ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ֵ
ָֻמּנחים,ּומקּדיםלפניהםּדרׁשלׁשתימיםלתּקן ִ ַ ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ֹ ֶ ָ ִ ְ ַ ֵ

להםמקֹוםחניה: („Ï) ÌÓBÈÌ‰ÈÏÚ'‰ÔÚÂ .ָ ֶ ְ ַ ָ ָ «¬« ¬≈ ∆ »
ְִׁשבעהענניםּכתּוביםּבמסעיהם:ארּבעמארּבע ָ ֲִָ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ ֶ ַ ְ ַ ֵ ַ ְ ַ
רּוחֹות,ואחדלמעלהואחדלמּטהואחדלפניהם, ְ ֶ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ֶ ָ ְ ַ ָ ְ ֶ ָ ִ ְ ֵ ֶ
ְַמנמיאתהּגבּהּומגּביּהאתהּנמּווהֹורגנחׁשים ִ ֶ ַ ָ ֹ ַ ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ָ ְ ֵ ְ ָ ִ

ועקרּבים: ‰n‰ÔÓ . מּמקֹוםחנּיתן: (‰Ï) È‰ÈÂְ ַ ְ ַ ִ ƒ ««¬∆ ִ ְ ֲִ ָ ָ «¿ƒ
Ô‡‰ÚÒa . »…¿ƒעׂשהלֹוסימנּיֹותמּלפניוּומּלאחריו, »»… ָ ָ ִ ָ ִ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ֲָ

לֹומרׁשאיןזהמקֹומֹו;ולּמהנכּתבּכאן?ּכדי ַ ֶ ֵ ֶ ְ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ָ ְ ֵ
ְַלהפסיקּביןּפרענּותלפרענּותוכּו',ּכדאיתאּבכל ְ ִ ֵ ְֻ ָ ְ ְֻ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ָ

ּכתביהּקדׁש (שבתקטז) : '‰‰Óe˜ . ִלפיׁשהיה ְ ֵ ַ ֹ ֶ » ְ ִ ֶ ָ ָ
ְַמקּדיםלפניהםמהלׁשלׁשתימים,היהמׁשה ִ ִ ְ ֵ ֶ ַ ֲ ַ ְ ֹ ֶ ָ ִ ָ ָ ֹ ֶ

אֹומר:עמדוהמּתןלנּוואלּתתרחקיֹותר. ֵ(תנחומא ֲ ֹ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ
בויקהל) : ÈÈ‡eÙÈÂ . המכּנסין: È‡ÓeÒÈÂ .¿»À …¿∆ ַ ְ ָֻ ִ ¿»À ¿«¿∆

אּלּוהרֹודפים: È‡Ó ֵ,אּלּוׂשֹונאייׂשראל,ׁשּכל ָ ְ ִ ¿«¿∆ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֶ ָ
ַהּׂשֹונאאתיׂשראלׂשֹונאאתמיׁשאמרוהיה ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ֵ ֶ ִ ֶ ָ ַ ְ ָ ָ

העֹולם,ׁשּנאמר (תהיליםפג) ָ:"ּומׂשנאינׂשאּו ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ַ ְ ֶ ָ ְ
ֹראׁש".ּומיהם?"עלֿעּמיערימּוסֹוד": ִ ֵ ַ ַ ְ ַ ֲִ

(ÂÏ) .'‰‰eL «מנחםּתרּגמֹולׁשֹוןמרּגֹוע,וכן ְ ַ ֵ ִ ְ ְ ְ ַ ְ ַ ְ ֵ
(ישעיהל) :"ּבׁשּובהונחתּתּוׁשעּון": Ï‡B ÈÙְ ָ ָ ַ ַ ִ ָ ֵ ƒ¬ «¿≈
Ï‡È . ≈«¿ƒמּגיד,ׁשאיןהּׁשכינהׁשֹורהּביׂשראל ַ ִ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֵ

ּפחּותיםמּׁשניאלפיםּוׁשּתירבבֹות: (‡) È‰ÈÂְ ִ ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ ְ ֵ ְ ָ «¿ƒ
ÌÈ‡ÓkÌÚ‰ . (ספרי) ««איןהעםאּלארׁשעים,וכן ¿ƒ¿…¿ƒ ֵ ָ ָ ֶ ָ ְ ָ ִ ְ ֵ

הּואאֹומר (שמותיז) ֵ:"מהאעׂשהלעםהּזה". ָ ֶ ֱ ֶ ָ ָ ַ ֶ
ואֹומר (ירמיהיג) ְ:"העםהרעהּזה".ּוכׁשהם ֵ ָ ָ ָ ַ ַ ֶ ְ ֶ ֵ

ּכׁשרים,קרּואים:"עּמי",ׁשּנאמר (שמותה) ְ:"ׁשּלח ֵ ִ ְ ִ ַ ִ ֶ ֶ ֱ ַ ַ ַ
אתעּמי" (מיכהו) "עּמימהֿעׂשיתיל": :ֶ ַ ִ ַ ִ ֶ ָ ִ ִ ְ
ÌÈ‡Ók . ƒ¿…¿ƒ¿איןמתאֹונניםאּלאלׁשֹוןעלילה, ֵ ִ ְ ְ ִ ֶ ָ ְ ֲִ ָ

ְַמבּקׁשיםעלילההאילפרׁשמאחריהּמקֹום,וכן ְ ִ ֲִ ָ ַ ֵ ִ ְ ֹ ֵ ַ ֲֵ ַ ָ ְ ֵ
הּואאֹומרּבׁשמׁשֹון (שופטיםיד) ֵ:"ּכיתאנההּואֿ ְ ִ ְ ִ ֹ ֲָ

מבּקׁש": '‰È‡aÚ . ְּתֹואנהׁשהיארעהּבאזני ַ ֵ « ¿»¿≈ ֲָ ֶ ִ ָ ָ ְ ָ ְ ֵ
ה',ׁשּמתּכּוניםׁשּתבֹואּבאזניוויקניט.אמרּו:"אֹוי ֶ ִ ְ ְַ ִ ֶ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ְַ ִ ָ ְ
ָלנּו,ּכּמהלּבטנּוּבּדרהּזהׁשלׁשהימים,ׁשּלא ַ ָ ֻ ַ ְ ַ ֶ ֶ ַ ֶ ְ ֹ ָ ָ ִ ֶ ֹ

:"נחנּומעּנּויהּדר B‡Â . ַאניהייתימתּכּון ְ ֵ ִ ַ ֶ ֶ «ƒ« « ֲִ ָ ִ ִ ִ ְ ַ ֵ
לטֹובתכם,ׁשּתּכנסּולארץמּיד: ‰n‰‰˜a .ְ ַ ְ ֶ ֶ ִ ָ ְ ָ ָ ֶ ִ ָ ƒ¿≈ ««¬∆

ַֻּבּמקציןׁשּבהםלׁשפלּות,אּלּוערברב.רּביׁשמעֹון ְ ִ ֶ ָ ֶ ְ ִ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ַ ִ ִ ְ

jzelrda`iiyy mei qelwpe`
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˙ÚwzL‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿ƒ¿«¿«
:‡˙M‡ג‡˙‡„ ‡ÓL ‡˜e ∆»»¿»¿»¿«¿»

Ô‰a ˙˜Ï„ È‡ ‡z˜Ï ‡e‰‰«¿∆¿»¬≈¿≈«¿
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡דÔÈÚÂ ∆»»ƒ√»¿»«¬«¿¿ƒ

e˙Â ‡zÏ‡L eÏÈ‡L Ô‰ÈÈ Èƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»¿»
ÔÓ eÓ‡Â Ï‡È Èa Û‡ Îe¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡Òa ‡ÏÎÈÈה‡Á‡ ÔÈÎ ≈¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ«¬«¿»
ÌÈˆÓa ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ ‡ie ˙È»«»«¬≈»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡iÁÈ‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆa ˙È ÔÓ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆee È˙ÎeוÔÚÎe ¿»≈¿≈¿≈¿«
ÌÚÓ Ï ˙ÈÏ ‡È‡˙ ‡LÙ«¿»»»ƒ»≈»ƒ»«

:‡ÈÚ ‡ÓÏ Ô‰l‡ז ‡Óe ∆»≈¿«»≈»»«»¿«
eÊÁ ÂÊÁÂ ‡e‰ ‡ ÚÊ¿««»¿∆¿≈¿≈

:‡ÁÏ„חÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL ¿…¿»«¿ƒ«»¿»¿ƒ
Èˆ„ ‡ ‡iÁÈa ÔÈÁË Èˆ¿»≈»ƒ¿≈«»¿»≈
Ï ÔÈÏMÓe ‡zÎ„na È‡„»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈


ּובּגדֹולים: ׁשּבהם ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבן

()‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ.(ספרי)למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ
אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשרֿודם

מאּבא: עלי ּובּקׁש צא לֹו: ואמר אביו Ú˜LzÂׁשל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ«ƒ¿«
L‡‰.(שם)חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה »≈ְְְִִֶֶָָָָָָָ

אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה - הרּוחֹות ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָלאחת
גהרּוח: רב.ÛÒÙÒ‡‰Â(„)תורה ערב אּלּו ַָ¿»«¿Àֵֵֶַ

מּמצרים: ּבצאתם עליהם ּגם(שם).eLiÂׁשּנאספּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָ«»Àַ
עּמהם: וּיבּכּו יׂשראל aּבני eÏÎ‡È ÈÓ.לא וכי ְְְִִִֵֵֶַָָƒ«¬ƒ≈»»ְִֹ

נאמר ּכבר והלא ּבׂשר? להם יב)היה :(שמות ְֱֲֶֶַַָָָָָָֹ
ואם וגֹו'". ּובקר וצאן אּתם עלה רב ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ"וגםֿערב
נאמר לארץ ּבכניסתם והלא אכלּום, ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹּתאמר:

לב) וגֹו'",(במדבר ראּובן לבני היה רב "ּומקנה :ְְְְִִֵֵֶַָָ
עלילה: ׁשּמבּקׁשים ‡ÏÎ‡ŒL(‰)אּלא ְְֲִִֶֶַָָ¬∆…«

ÌÁ ÌÈˆÓa.להם נֹותנים ׁשּמצריים ּתאמר אם ¿ƒ¿«ƒƒ»ְְִִִִִֶֶַָֹ
והל חּנם, נאמרּדגים ּכבר ה)א "ותבן(שמות : ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹ

חּנם, להם נֹותנים היּו לא ּתבן אם לכם". ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹלאֿיּנתן
"חּנם"? אֹומר ּומהּו חּנם? להם נֹותנים היּו ְִִִִֵֶַָָָָָּדגים

הּמצֹות מן ‰ÌÈ‡Mw:(ספרי)חּנם רּבי.‡˙ אמר ְִִִַָ≈«ƒÀƒִַַָ
חּוץ ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשמעֹון:
אֹומרים לּמניקֹות. קׁשים ׁשהם מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָמאּלּו?
מׁשל הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל ְְִִִִֵַַָָָָָָֹלאּׁשה:

ּבּספרי: ּכדאיתא כּו' למלÌÈ‡Mw‰.הם ְְְִִִֵֶֶַָ«ƒÀƒֵ
ּבלעז: (גורקען) בורק"ש:.‡ÌÈÁקוקומברו"ש ְַַ¬«ƒƒ

ÈˆÁ‰.ית ותרּגּומֹו (לויך), פוריל"ש ּכריׁשין ∆»ƒְְְִִַָ
וכּו': eÈÈÚ(Â)ּבֹוצינּיא Ôn‰ŒÏ‡.מן ּבּׁשחר מן ְִַָ∆«»≈≈ַַַָָ

ŒÚÊ„(Ê)ּבערב: Ôn‰Â.אמר לא זה ׁשאמר מי ֶֶָ¿«»ƒ¿««ִֶֶַַָָֹ
עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָזה,
ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: הכּתיב הּוא ּברּו ְְְְִִִַַַַַָָָָוהּקדֹוׁש
ּבני ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: ְְְְְִִֵַַַַָָָוגֹו'".

חׁשּוב: הּוא וכ ּכ זרע.ŒÚÊ„והּמן ּכגּדא עגל ְְַָָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ
קריסט"ל:.ÁÏ„aקוליינדר"י: טֹובה אבן ׁשם ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(Á)eËL.,אישבני"ר טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" אין »ְִִֵֶַָ
עמל: Âּבלא ÌÈÁÈa eÁËÂ.ּבריחים ירד לא ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ

טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ולא ּבּקדרה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא
ולמבּׁשלין: ולנדֹוכין LÏ„קדרה:.eaלנטחנין ְְְְְְִִִִִִָָֻ«»ְֵָ¿«
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ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈
:‡˙ÈLÓב‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe «¿ƒ»¿««»«…∆

˙ÚwzL‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿ƒ¿«¿«
:‡˙M‡ג‡˙‡„ ‡ÓL ‡˜e ∆»»¿»¿»¿«¿»

Ô‰a ˙˜Ï„ È‡ ‡z˜Ï ‡e‰‰«¿∆¿»¬≈¿≈«¿
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡דÔÈÚÂ ∆»»ƒ√»¿»«¬«¿¿ƒ

e˙Â ‡zÏ‡L eÏÈ‡L Ô‰ÈÈ Èƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»¿»
ÔÓ eÓ‡Â Ï‡È Èa Û‡ Îe¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡Òa ‡ÏÎÈÈה‡Á‡ ÔÈÎ ≈¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ«¬«¿»
ÌÈˆÓa ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ ‡ie ˙È»«»«¬≈»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡iÁÈ‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆa ˙È ÔÓ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆee È˙ÎeוÔÚÎe ¿»≈¿≈¿≈¿«
ÌÚÓ Ï ˙ÈÏ ‡È‡˙ ‡LÙ«¿»»»ƒ»≈»ƒ»«

:‡ÈÚ ‡ÓÏ Ô‰l‡ז ‡Óe ∆»≈¿«»≈»»«»¿«
eÊÁ ÂÊÁÂ ‡e‰ ‡ ÚÊ¿««»¿∆¿≈¿≈

:‡ÁÏ„חÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL ¿…¿»«¿ƒ«»¿»¿ƒ
Èˆ„ ‡ ‡iÁÈa ÔÈÁË Èˆ¿»≈»ƒ¿≈«»¿»≈
Ï ÔÈÏMÓe ‡zÎ„na È‡„»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈


ּובּגדֹולים: ׁשּבהם ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבן

()‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ.(ספרי)למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ
אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשרֿודם

מאּבא: עלי ּובּקׁש צא לֹו: ואמר אביו Ú˜LzÂׁשל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ«ƒ¿«
L‡‰.(שם)חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה »≈ְְְִִֶֶָָָָָָָ

אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה - הרּוחֹות ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָלאחת
גהרּוח: רב.ÛÒÙÒ‡‰Â(„)תורה ערב אּלּו ַָ¿»«¿Àֵֵֶַ

מּמצרים: ּבצאתם עליהם ּגם(שם).eLiÂׁשּנאספּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָ«»Àַ
עּמהם: וּיבּכּו יׂשראל aּבני eÏÎ‡È ÈÓ.לא וכי ְְְִִִֵֵֶַָָƒ«¬ƒ≈»»ְִֹ

נאמר ּכבר והלא ּבׂשר? להם יב)היה :(שמות ְֱֲֶֶַַָָָָָָֹ
ואם וגֹו'". ּובקר וצאן אּתם עלה רב ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ"וגםֿערב
נאמר לארץ ּבכניסתם והלא אכלּום, ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹּתאמר:

לב) וגֹו'",(במדבר ראּובן לבני היה רב "ּומקנה :ְְְְִִֵֵֶַָָ
עלילה: ׁשּמבּקׁשים ‡ÏÎ‡ŒL(‰)אּלא ְְֲִִֶֶַָָ¬∆…«

ÌÁ ÌÈˆÓa.להם נֹותנים ׁשּמצריים ּתאמר אם ¿ƒ¿«ƒƒ»ְְִִִִִֶֶַָֹ
והל חּנם, נאמרּדגים ּכבר ה)א "ותבן(שמות : ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹ

חּנם, להם נֹותנים היּו לא ּתבן אם לכם". ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹלאֿיּנתן
"חּנם"? אֹומר ּומהּו חּנם? להם נֹותנים היּו ְִִִִֵֶַָָָָָּדגים

הּמצֹות מן ‰ÌÈ‡Mw:(ספרי)חּנם רּבי.‡˙ אמר ְִִִַָ≈«ƒÀƒִַַָ
חּוץ ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשמעֹון:
אֹומרים לּמניקֹות. קׁשים ׁשהם מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָמאּלּו?
מׁשל הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל ְְִִִִֵַַָָָָָָֹלאּׁשה:

ּבּספרי: ּכדאיתא כּו' למלÌÈ‡Mw‰.הם ְְְִִִֵֶֶַָ«ƒÀƒֵ
ּבלעז: (גורקען) בורק"ש:.‡ÌÈÁקוקומברו"ש ְַַ¬«ƒƒ

ÈˆÁ‰.ית ותרּגּומֹו (לויך), פוריל"ש ּכריׁשין ∆»ƒְְְִִַָ
וכּו': eÈÈÚ(Â)ּבֹוצינּיא Ôn‰ŒÏ‡.מן ּבּׁשחר מן ְִַָ∆«»≈≈ַַַָָ

ŒÚÊ„(Ê)ּבערב: Ôn‰Â.אמר לא זה ׁשאמר מי ֶֶָ¿«»ƒ¿««ִֶֶַַָָֹ
עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָזה,
ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: הכּתיב הּוא ּברּו ְְְְִִִַַַַַָָָָוהּקדֹוׁש
ּבני ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ּכלֹומר: ְְְְְִִֵַַַַָָָוגֹו'".

חׁשּוב: הּוא וכ ּכ זרע.ŒÚÊ„והּמן ּכגּדא עגל ְְַָָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ
קריסט"ל:.ÁÏ„aקוליינדר"י: טֹובה אבן ׁשם ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(Á)eËL.,אישבני"ר טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" אין »ְִִֵֶַָ
עמל: Âּבלא ÌÈÁÈa eÁËÂ.ּבריחים ירד לא ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ

טעמֹו היה מׁשּתּנה אּלא ּבּמדֹוכה, ולא ּבּקדרה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא
ולמבּׁשלין: ולנדֹוכין LÏ„קדרה:.eaלנטחנין ְְְְְְִִִִִִָָֻ«»ְֵָ¿«
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‡Ìיב ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡‡ ‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ
È‰ ÈÏ ˙Ó‡c Ôe‡ Èa¿«ƒ¿»¿≈ƒ«¿ƒ
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:È‰˙‰‡Ïיג‡Na ÈÏ ÔÓ «¬»»ƒ¿«ƒƒ¿»
ÔÎa È‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‰ÈÓÏ¿≈«¿»«»»≈¬≈»«
‡ ‡Ï ‰ ÓÈÓÏ ÈÏÚ»«¿≈««»»ƒ¿»

:ÏeÎÈÂידÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¿≈≈¬»»ƒ
‡nÚ Ïk ˙È ‡Ï È„ÁÏaƒ¿ƒ¿»»»»«»

:ÈÓ ÈÈ È‡ ÔÈ„‰טוÔÈ„k Ì‡Â »≈¬≈«ƒƒƒ¿ƒ¿≈
Ì‡ ÏË ÔÚÎ ÈÏË ÈÏ „Ú z‡«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ


ÔÓM‰.ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לחלּוח «»∆ְְְֵֶֶֶֶַַָָ

לב)לֹו: קיץ",(תהילים ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" :ְְְְִִֵֶַַַַֹ
קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ – יסֹוד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָוהּלמ"ד

ּפרׁשּוהּו ענין(ספרי)ורּבֹותינּו אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְְִִֵֵֵַַַַָ
הּׁשמן לׁשד לֹומר אפׁשר ואי ׁשמן. אצל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשדים

לב)לׁשֹון הּמ"ם(דברים היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, וּיׁשמן ְְְִִֵֵֶַַַָָ
הּמ"ם. ּתחת למּטה וטעמֹו (צירה) קטן קמץ ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָנקּוד
ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח נקּוד ׁשהּמ"ם ְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָעכׁשו
ּבקמץ הּנקּודה והּׁשי"ן הּוא, ׁשמן לׁשֹון ְְְְִִֶֶַַַָָָהּׁשי"ן,
סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ּבפּתח נקּודה ואינּה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָּגדֹול
ל'יׁש נֹוטריקֹון: לׁשֹון "לׁשד" אחר: ּדבר ְְִִֵַַַָָָָּפסּוק.
ּוקטּופה ּבׁשמן הּנּלֹוׁשה ּכעּסה - ּד'בׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָׁש'מן
"ּדליׁש ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ְְְְְְְְִִִֵֶַַַּבדבׁש.
ׁשהעּסה ּדֹונׁש; ׁשל לפתרֹונֹו נֹוטה ְְְְִִִֶֶֶָָָָּבמׁשחא"

ּבּה: יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, טהּנּלֹוׁשה תורה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
(È)ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa.נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְֱִִִֶָָָ

אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּובֹוכים,
עריֹות ׁשל מׁשּפחֹות עסקי על - ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ"למׁשּפחתיו"

להם יא:(ספרי)הּנאסרֹות Ó‡˙ŒÈk(È)תורה ֱֶֶַָָƒ…«
ÈÏ‡.אמר והיכן .בחיק ׂשאהּו אלי אֹומר ׁשאּתה ≈«ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכן? לב)לֹו ואֹומר(שמות אתֿהעם", נחה ל" : ְְֵֵֵֵֶָָ
ו) ׁשּיהיּו(שמות מנת על יׂשראל" אלּֿבני "ויצּום :ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אתכם: ּומחרפים אתכם ‡Lסֹוקלים ‰Ó„‡‰ŒÏÚ ְְְְְִִֶֶֶֶָ«»¬»»¬∆
ÂÈ˙‡Ï zÚaL.:ּבחיקי לׂשאתם לי אֹומר אּתה ƒ¿«¿»«¬…»ְְִִֵֵֵַָָ

יג Èl(ÂË)תורה ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â.ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒַָֹ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהראהּו ּכנקבה. מׁשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל
אמר זאת, על עליהם להביא עתיד ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהּפרענּות

ּתחּלה: הרגני ּכן, אם È˙Úaלפניו: ‰‡‡ŒÏ‡Â. ְְְִִִֵֵָָָָ¿«∆¿∆¿»»ƒ
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וזה הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לכּתב, לֹו היה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹ"ּברעתם"
לׁשֹון: ּולתּקּון לכּנּוי ּבּתֹורה סֹופרים מּתּקּוני ְְְִִִִִֵֶַָָָאחד

(ÊË)ÈlŒ‰ÙÒ‡.:ׁשאמרּת לתלּונת ּתׁשּובה הרי ∆¿»ƒְְְְֲִֵֶַָָָָ
היכן הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֹ"לאֿאּוכל

ּבמ אף והלא ׁשּנאמרהיּו? עּמהם, יׁשבּו (שמותצרים ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבאׁשג) אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" :ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדכתיב ,לכ מּסיני היּו ּוראּויים מתּו (שמותּתבערה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ראׁש,כד) קּלּות ׁשּנהגּו אתֿהאלהים", "וּיחזּו :ֱֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

וזהּו .הּמל ּבפני ּומדּבר ּפּתֹו וּיאכלּו(שם)ּכנֹוׁש" : ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ
אבלּות לּתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ולא ְְֲִִֵֵַַָָָָֹוּיׁשּתּו".

ּכאן: להם ּופרע ּתֹורה Ì‰ŒÈּבמּתן zÚ„È L‡ ְֶַַַָָָָ¬∆»«¿»ƒ≈
'B‚Â.ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה אֹותן ¿ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּומּכים עליהם מרחמים והיּו ּפר ּבעבֹודת ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּבמצרים
ׁשּנאמר ידם, ה)על ּבני(שמות ׁשטרי "וּיּכּו : ְְֱֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ׁשּנצטערּו ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻיׂשראל"
‡˙Ìּבצרתן: zÁ˜ÏÂ.אׁשריכם" ּבדברים: קחם ְָָָ¿»«¿»…»ְְִִֵֵֶַָָ

מקֹום!": ׁשל ּבניו על ּפרנסים eÈ˙‰Âׁשּנתמּניתם ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ¿ƒ¿«¿
CnÚ ÌL.ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי »ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֻ

מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: ְְְְְֲִִִִֵֶֶָֹֹוכבֹוד
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ּדּבּור :(ספרי)לׁשמע ְִִִִַַָָֹ

(ÊÈ)Èz„ÈÂ.י מעׂשר אחת הּכתּובֹותזֹו רידֹות ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַ
nÚּבּתֹורה: Èza„Â.:עּמהם .ÈzÏˆ‡Âולא ַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒ

ּכמֹו "וארּבי", כד)ּכתרּגּומֹו "ואלֿאצילי(שמות : ְְְְֲֲִֵֵֶַַַ
יׂשראל": Ì‰ÈÏÚּבני ÈzÓNÂ.ּדֹומה מׁשה למה ְְִֵֵָ¿«¿ƒ¬≈∆ְֶֶָֹ

והּכל מנֹורה ּגּבי על ׁשּמּנח לנר ׁשעה? ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאֹותּה
ּכלּום: חסר אֹורֹו ואין הימּנּו ‡zמדליקין e‡NÂ. ְְְִִֵֵֵֶַָ¿»¿ƒ¿

ּבני, טרח עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהתנה
וסרבנים: טרחנים cÏׁשהם ‰z‡ ‡˙Œ‡ÏÂ. ְְְִִֵֶַַָָ¿…ƒ»«»¿«∆

"לאֿאּוכל(ספרי) ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה ְְְֲֵֶַַַָָָֹהרי
לבּדי": עצמכם.‰˙˜eLc(ÁÈ)אנכי הזמינּו ְִִַָֹƒ¿«¿ְְְִֶַַ

אֹומר הּוא וכן יב)לפרענּות, "והקּדׁשם(ירמיה : ְְְְְִֵֵֵַָֻ
הרגה": יטליֹום ÌÈÓÈ(Î)תורה L„Á „Ú.זֹו ְֲֵָ«…∆»ƒ
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ּבאׁשג) אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" :ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדכתיב ,לכ מּסיני היּו ּוראּויים מתּו (שמותּתבערה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ראׁש,כד) קּלּות ׁשּנהגּו אתֿהאלהים", "וּיחזּו :ֱֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

וזהּו .הּמל ּבפני ּומדּבר ּפּתֹו וּיאכלּו(שם)ּכנֹוׁש" : ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ
אבלּות לּתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ולא ְְֲִִֵֵַַָָָָֹוּיׁשּתּו".

ּכאן: להם ּופרע ּתֹורה Ì‰ŒÈּבמּתן zÚ„È L‡ ְֶַַַָָָָ¬∆»«¿»ƒ≈
'B‚Â.ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו מּכיר ׁשאּתה אֹותן ¿ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּומּכים עליהם מרחמים והיּו ּפר ּבעבֹודת ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּבמצרים
ׁשּנאמר ידם, ה)על ּבני(שמות ׁשטרי "וּיּכּו : ְְֱֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ׁשּנצטערּו ּכדר ּבגדּלתן, יתמּנּו עּתה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻיׂשראל"
‡˙Ìּבצרתן: zÁ˜ÏÂ.אׁשריכם" ּבדברים: קחם ְָָָ¿»«¿»…»ְְִִֵֵֶַָָ

מקֹום!": ׁשל ּבניו על ּפרנסים eÈ˙‰Âׁשּנתמּניתם ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ¿ƒ¿«¿
CnÚ ÌL.ּגדּלה ּבהם וינהגּו יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי »ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֻ

מׁשה עם ׁשּנכנסּו אּלּו חביבין ויאמרּו: ְְְְְֲִִִִֵֶֶָֹֹוכבֹוד
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ּדּבּור :(ספרי)לׁשמע ְִִִִַַָָֹ

(ÊÈ)Èz„ÈÂ.י מעׂשר אחת הּכתּובֹותזֹו רידֹות ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַ
nÚּבּתֹורה: Èza„Â.:עּמהם .ÈzÏˆ‡Âולא ַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒ

ּכמֹו "וארּבי", כד)ּכתרּגּומֹו "ואלֿאצילי(שמות : ְְְְֲֲִֵֵֶַַַ
יׂשראל": Ì‰ÈÏÚּבני ÈzÓNÂ.ּדֹומה מׁשה למה ְְִֵֵָ¿«¿ƒ¬≈∆ְֶֶָֹ

והּכל מנֹורה ּגּבי על ׁשּמּנח לנר ׁשעה? ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאֹותּה
ּכלּום: חסר אֹורֹו ואין הימּנּו ‡zמדליקין e‡NÂ. ְְְִִֵֵֵֶַָ¿»¿ƒ¿

ּבני, טרח עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהתנה
וסרבנים: טרחנים cÏׁשהם ‰z‡ ‡˙Œ‡ÏÂ. ְְְִִֵֶַַָָ¿…ƒ»«»¿«∆

"לאֿאּוכל(ספרי) ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה ְְְֲֵֶַַַָָָֹהרי
לבּדי": עצמכם.‰˙˜eLc(ÁÈ)אנכי הזמינּו ְִִַָֹƒ¿«¿ְְְִֶַַ

אֹומר הּוא וכן יב)לפרענּות, "והקּדׁשם(ירמיה : ְְְְְִֵֵֵַָֻ
הרגה": יטליֹום ÌÈÓÈ(Î)תורה L„Á „Ú.זֹו ְֲֵָ«…∆»ƒ
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נׁשמתן ּכ ואחר מּטֹותיהן על ׁשּמתמּצין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּכׁשרים,
ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר אֹומר: הּוא ּוברׁשעים ְְִֵֵֶַָָָָָיֹוצאה.
ּבּמכילּתא אבל ּבּספרי, ׁשנּויה היא ּכ - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּניהם"
ׁשלׁשים ּומצטערין אֹוכלין הרׁשעים חּלּוף: ְְְְְֲִִִִִִַָָָֹׁשנּויה

ׁשּניהם": ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר והּכׁשרים Ú„יֹום, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ«
ÌÎt‡ ‡ˆÈL‡.תקֹוצּון "די ּביּה".ּכתרּגּומֹו: ¬∆≈≈≈«¿∆ְְְִֵַ

עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו אכלּתם ּכאּלּו לכם ּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיהא
האף: ּדר לחּוץ ונגעל Ï‡ׁשּיֹוצא ÌÎÏ ‰È‰. ְְִֵֶֶֶַַָָ¿»»»∆¿»»

ּׁשּקרבּתם.(ספרי) מּמה יֹותר אֹותֹו מרחקין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּתהיּו
מקֹום ׁשּיׁש ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּובדברי

"זרא": לחרב ÌÎ˜ׁשּקֹורין L‡ ‰˙‡.אם ְִֶֶֶָָ∆¬∆¿ƒ¿¿∆ִ
לּכנס לבבכם ּגבּה לא ּביניכם, ׁשכינתי ׁשּנטעּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלא

הּללּו: הּדברים ÈÏ‚(Î‡)לכל ÛÏ‡ ˙B‡LL. ְְִַַָָָ≈≈∆∆«¿ƒ
היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלא
אֹותן אּלא ּבכּו ׁשּלא ּפירׁש: הּדרׁשן מׁשה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹורּבי

מּמצרים: ÁÈ(Î)ׁשּיצאּו ˜e Ô‡ˆ‰.(ספרי) ְְִִִֶַָ¬…»»ƒ»≈
ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ּדברים מארּבעה אחד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה
אֹומר: עקיבא רּבי ּכמֹותֹו. ּדֹורׁש ׁשמעֹון רּבי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָואין
אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה רגלי... אלף ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשׁשֿמאֹות
הּכל - וגֹו'" ּובקר הצאן ימים חדׁש ואכלּו ְְְֲִֶֶַָָָָָֹֹֹלהם

ׁשּנאמר ּכענין להם? יסּפיק מי (ויקראּכמׁשמעֹו: ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ
אֹוכה) זֹו, קׁשה: ואיזֹו ּגאּלתֹו". ּכדי "ּומצא :ְְְֵֵָָָָָֻ

כ) ׁשּלא(במדבר לפי אּלא הּמרים"? "ׁשמעּוֿנא :ְְִִִֶֶַָָֹֹ

וזֹו מּמּנּו, נפרע ולא הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹאמר
לֹו חס לא לפיכ ּבּגלּוי, היתה מריבה ְְְִִֶַַָָָָָָֹׁשל
עלתה לא וׁשלֹום, חס אֹומר: ׁשמעֹון רּבי ְְְִִֵַַַָָָָֹהּכתּוב.

ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק אֹותֹו ׁשל ּדעּתֹו (שםעל ְִִֶֶַַַָָ
הּמקֹוםיב) אין יאמר: הּוא", נאמן "ּבכלּֿביתי :ְֱִֵֵֶַַָָָֹ

רגלי אלף "ׁשׁשֿמאֹות אמר: ּכ אּלא לנּו? ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמסּפיק
ואחר ימים, לחדׁש אּתן" ּבׂשר אמרּת ואּתה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוגֹו',
יּׁשחט ּובקר "הצאן ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ּתהרג ְֲֲִֵַָָָָָָָֹֹֻּכ
עד מסּפקּתן זֹו אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהם"
לחמֹור: לֹו אֹומרים זה? הּוא ׁשבח וכי ְְְֲֲִִִֶַָעֹולם?
הּקדֹוׁשֿ הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ׂשעֹורים ּכֹור ְְְְֱִִַַָֹֹֹ"טל
ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אּתן, לא "ואם ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹּברּוֿהּוא:
הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ׁשּיד ּבעיני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַֹהטֹוב
לפניהם קצרה ידי ּתהי ואל ּבהם ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומאה

אחת"!: ׁשעה ‰˜È(Î‚)אפּלּו ‰‡˙ ‰zÚ ֲִַַָָ«»ƒ¿∆¬ƒ¿¿
È„.הּנׂשיא יהּודה רּבי ׁשל ּבנֹו ּגמליאל רּבן ¿»ƒְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשאינן מאחר הּטפל, על לעמד אפׁשר אי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹומר:
לדּון סֹופן להם, ּתסּפיק לא עלילה אּלא ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹמבּקׁשים
ּגּסה, ּבהמה ּבׂשר להם נֹותן אּתה אם ;ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאחרי
ּדּקה, להם נֹותן אּתה ואם ּבּקׁשנּו. ּדּקה ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹיאמרּו:
ּדגים ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו. ּגּסה ְְְִִִַַַַָָָָֹיאמרּו:
ׁשּקצרה יאמרּו אםּֿכן לֹו: אמר ּבּקׁשנּו! ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹוחגבים
לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָידי.
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:‡˙ÈÓכח Ú‰È ˙‡Â ¿«¿ƒ»«¬≈¿À««
˙eÓÏeÚÓ ‰Ó„ nÓ Ôe¿À¿»≈¿…∆≈≈≈
:ÔepÒ‡ ‰Ó È Ó‡Â«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

‡zכט È˙‡˜‰ ‰Ó Ï Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿
Ïk Ô‰ÈÂ ÔÙ ‡ÈÚ ÈÏ Èp˜Ó¿«≈ƒ¿≈»ƒ»


הל .ל יׁשמעּו ׁשּלא - דברי" היקר תראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ"עּתה
להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

ּתקצר? ה' עח)היד וּיזּובּו(תהילים הּכהֿצּור "הן ְֲִִֵַַָָָ
היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמים

ׁשּנאמר:זֹו, וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ּכח ּבֹו ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָֹאין
לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר מׁשה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"וּיצא

וגֹו': איׁש ׁשבעים כדוּיאסף eÙÒÈ(Î‰)תורה ‡ÏÂ. ְְֱִִִֶַֹ¿…»»
מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו ְְְְִֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּלא פסקין", "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹּבּספרי.

מהם: נבּואה ÌÈ‡È(ÂÎ)ּפסקה e‡iÂ. ְְֵֶָָָ«ƒ»¬¿≈¬»ƒ
ּכּדאין(ספרי) אנּו אין אמרּו: ׁשּנבחרּו. ְְֲִִֵֵֶַָָָָמאֹותן

זֹו: ÌÈ˙kלגדּלה ‰n‰Â.ׁשּבהם ּבמבררים ְִָֻ¿≈»«¿Àƒְִֶֶַָָֹ
ידי ועל ּבׁשמֹות נקּובים ּכּלם ונכּתבּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֻלסנהדרין.
ׁשּׁשה ׁשבטים, לי"ב עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָּגֹורל;
ׁשאין ׁשבטים מּׁשני חּוץ וׁשבט, ׁשבט לכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּׁשה

אין מׁשה: אמר חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּגיע
מה אחד. זקן מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשבט
ׁשבעים על וכתב ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָעׂשה?
וׁשבט ׁשבט מּכל ּוברר חלק. ׁשנים ועל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"זקן",
טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ְְְְִִִִֶַַָָָָׁשּׁשה,
"זקן" ּבידֹו ׁשעלה מי קלּפי. מּתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפתקיכם
לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה ּומי ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנתקּדׁש,

:ּב ‰Úp(ÊÎ)חפץ iÂ.ּגרׁשֹום אֹומרים: יׁש ְֵָ«»»«««ְְִֵֵ
היה: מׁשה ו).Ì‡Ïk(ÁÎ)ּבן הּטל(סנהדרין ֶֶָָֹ¿»≈ֵַ

מאליהם. ּכלים והם צּבּור צרכי ּדבר(ספרי)עליהם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
מתנּבאים: ׁשהיּו לפי הּכלא, ּבית אל ּתנם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאחר:
לארץ: יׂשראל את מכניס ויהֹוׁשע מת ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמׁשה

(ËÎ)ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰.:?מקּנא אּתה הקנאתי «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָ
ÈÏ.אדם - "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ּכמֹו ƒְְְְִִִִָָָָ

אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו הּדבר, על לב ְֲִֵֵַַַַָָֹֹהּנֹותן
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:‡˙ÈÓ e‡È˙‡Â ‡kÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

ÓÏ‰כז ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰e¿«≈»¿«ƒ¿…∆
ÔÈ‡˙Ó „„ÈÓe „Ï‡ Ó‡Â«¬«∆¿»≈»ƒ¿«¿ƒ

:‡˙ÈÓכח Ú‰È ˙‡Â ¿«¿ƒ»«¬≈¿À««
˙eÓÏeÚÓ ‰Ó„ nÓ Ôe¿À¿»≈¿…∆≈≈≈
:ÔepÒ‡ ‰Ó È Ó‡Â«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

‡zכט È˙‡˜‰ ‰Ó Ï Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿
Ïk Ô‰ÈÂ ÔÙ ‡ÈÚ ÈÏ Èp˜Ó¿«≈ƒ¿≈»ƒ»


הל .ל יׁשמעּו ׁשּלא - דברי" היקר תראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ"עּתה
להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

ּתקצר? ה' עח)היד וּיזּובּו(תהילים הּכהֿצּור "הן ְֲִִֵַַָָָ
היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמים

ׁשּנאמר:זֹו, וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ּכח ּבֹו ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָֹאין
לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר מׁשה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"וּיצא

וגֹו': איׁש ׁשבעים כדוּיאסף eÙÒÈ(Î‰)תורה ‡ÏÂ. ְְֱִִִֶַֹ¿…»»
מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו ְְְְִֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּלא פסקין", "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹּבּספרי.

מהם: נבּואה ÌÈ‡È(ÂÎ)ּפסקה e‡iÂ. ְְֵֶָָָ«ƒ»¬¿≈¬»ƒ
ּכּדאין(ספרי) אנּו אין אמרּו: ׁשּנבחרּו. ְְֲִִֵֵֶַָָָָמאֹותן

זֹו: ÌÈ˙kלגדּלה ‰n‰Â.ׁשּבהם ּבמבררים ְִָֻ¿≈»«¿Àƒְִֶֶַָָֹ
ידי ועל ּבׁשמֹות נקּובים ּכּלם ונכּתבּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֻלסנהדרין.
ׁשּׁשה ׁשבטים, לי"ב עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָּגֹורל;
ׁשאין ׁשבטים מּׁשני חּוץ וׁשבט, ׁשבט לכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּׁשה

אין מׁשה: אמר חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּגיע
מה אחד. זקן מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשבט
ׁשבעים על וכתב ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָעׂשה?
וׁשבט ׁשבט מּכל ּוברר חלק. ׁשנים ועל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"זקן",
טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ְְְְִִִִֶַַָָָָׁשּׁשה,
"זקן" ּבידֹו ׁשעלה מי קלּפי. מּתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפתקיכם
לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה ּומי ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנתקּדׁש,

:ּב ‰Úp(ÊÎ)חפץ iÂ.ּגרׁשֹום אֹומרים: יׁש ְֵָ«»»«««ְְִֵֵ
היה: מׁשה ו).Ì‡Ïk(ÁÎ)ּבן הּטל(סנהדרין ֶֶָָֹ¿»≈ֵַ

מאליהם. ּכלים והם צּבּור צרכי ּדבר(ספרי)עליהם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
מתנּבאים: ׁשהיּו לפי הּכלא, ּבית אל ּתנם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאחר:
לארץ: יׂשראל את מכניס ויהֹוׁשע מת ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמׁשה

(ËÎ)ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰.:?מקּנא אּתה הקנאתי «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָ
ÈÏ.אדם - "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ּכמֹו ƒְְְְִִִִָָָָ

אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו הּדבר, על לב ְֲִֵֵַַַַָָֹֹהּנֹותן
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˙È ÈÈ ÔÈ È‡ Ô‡È ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈¿»»
:ÔB‰ÈÏÚ ˙‡e„ ‡Áe»ƒ¿¬≈¬≈

‰e‡ל ‡˙ÈLÓÏ ‰LÓ Lk˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»
:Ï‡È ÈÒÂלאÔÓ ÏË ‡ÁeÂ ¿»≈ƒ¿»≈¿»¿«ƒ

‡nÈ ÔÓ ÂÈÏ ÁÙ‡Â ÈÈ Ì„̃»¿»¿«¿«¿»ƒ«»
‡ÓBÈ Ï‰Ók ‡˙ÈLÓ ÏÚ ‡Óe¿»««¿ƒ»¿«¬«»
BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ Ï‰ÓÎe ‡ÎÏ¿»¿«¬«»¿»¿
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:‡Ú‡ È‡ ÏÚ ÔÈn‡לבÌ˜Â «ƒ««≈«¿»¿»
‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ«»»»«¿»≈¿»
˙È eLÎe È‰B˙„ ‡ÓBÈ ÏÎÂ¿…»¿«¿ƒ¿»»
ÔÈB‚„ ‡Ú Lk ÚÊ‡c ÂÈÏ¿»¿«¿«¿««¿»¿ƒ
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:‡˙ÈLÓÏ BÁÒלג„Ú ‡Òa ¿¿«¿ƒ»ƒ¿»«
˜ÒÙ ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk¿«≈ƒ≈«»¿«

Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜ ÈÈ„ ‡Ê‚ÂÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË˜ ‡nÚa¿«»¿«ƒ«¬»

‰‰e‡לד ‡˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡˜e¿»»¿»¿«¿»«
˙È e˜ Ôn˙ È‡ ÈÏ‡LÓ„ Èƒ̃¿≈ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»

:eÏÈ‡Lc ‡nÚלהÈÓ «»¿»ƒƒƒ¿≈
˙BÁÏ ‡nÚ eÏË ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈

:˙BÁa BÂ‰ÂאÌÈÓ ˙ÏÓe «¬«¬≈«≈«ƒ¿»
‡˙‡ ˜ÒÚ ÏÚ ‰LÓa Ô‰‡Â¿«¬…¿…∆«≈«ƒ¿»
‡˙‡ È‡ ÈÒ Èc ‡L«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»


הּמּׂשא: ּבעבי אֹוחז LÓ‰(Ï)ּבלעז, ÛÒ‡iÂ. ְֳִֵַַַַָָ«≈»≈…∆

מֹועד: אהל איׁש.‡Án‰Ï‰מּפתח נכנסּו ִֵֶֶַֹ∆««¬∆ְְִִ
ּכמֹו.ÛÒ‡iÂלאהלֹו: הּבית, אל ּכניסה (דבריםלׁשֹון ְֳָ«≈»≈ְְְִִֶַַָ

לכּלםכב) ואב ."ּבית אלּֿתֹו "ואספּתֹו (תהילים: ְְְֲֵֶֶַַָָֻ
ׁשּלאלט) מלּמד, אספם". מי ולאֿידע "יצּבר :ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹֹֹ

איׁש הּצּדיקים ׁשּנכנסּו עד ּפרענּות עליהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻהביא
וכן.Ê‚iÂ(Ï‡):(ספרי)לאהלֹו (תהיליםוּיפריח, ְֳָ«»»ְְִֵַַַ

וכןצ) חיׁש". גז "ּכי א): ועבר":(נחום "נגֹוּזּו : ְְִִֵַָָָ
LhiÂ.ּכמֹו ל)וּיפׁשט, א נטׁשים(שמואל "והּנה : «ƒ…ְְְְִִִֵַֹֻ

כלֿהארץ", כט)עלּֿפני "ּונטׁשּתי(יחזקאל : ְְְִֵֶַַָָָ
ׁשהן.ÌÈ˙n‡Îeהּמדּברה": עד ּבגבּה ּפֹורחֹות ְִַָָ¿«»«ƒְְֵֶַַֹ

ּבאסיפתן, טֹורח יהא ׁשּלא ּכדי אדם, ׁשל לּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנגד

לׁשחֹות ולא להגּביּה .‰ËÈÚÓn(Ï):(ספרי)לא ְְְְִִַַֹֹ««¿ƒ
אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻמי

חמרים: מׁשטיחין.eÁËLiÂעׂשרה אֹותם עׂשּו ֲֳִָָָ«ƒ¿¿ְִִַָָ
kÈ˙(Ï‚)מׁשטיחין: ÌË.לא "עד ּכתרּגּומֹו: ְִִַ∆∆ƒ»≈ְְַַָ

עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָפסק".
יֹוצאה: לדׁשּנׁשמתֹו אין(ספרי).a„Â(‡)תורה ְְִֶָָ«¿«≈ֵ

וכן קׁשה. לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל אֹומר"ּדּבּור" הּוא ְְְִֵֵֶֶָָָָ
מב) אּתנּו(בראשית הארץ אדני האיׁש "ּדּבר :ֲִִִֵֶֶָָָָֹ

לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "אמירה" ואין ְְְֲִֵֶָָָָָקׁשֹות".
אֹומר הּוא וכן יט)ּתחנּונים. "וּיאמר(בראשית : ְֲִֵֵַַַֹ

ּתרעּו", אחי יב)אלֿנא ׁשמעּוֿנא(במדבר "וּיאמר : ְִֵֶַַַַָָָֹ
ּבּקׁשה: לׁשֹון "נא" ּכל ÌÈÓדברי". a„Â ְְַָָָָָָ«¿«≈ƒ¿»
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Ïkג ‡„ÁÏ ˙ÂÚ ‰L ‡‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…
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‰‡Ïeד ‰LÏ k˙ ÈÈ ‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
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Ú˙ Ì˜Â ‡Ú„ ‡„eÚ ÈÈ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
e˜e ÌÈe ‰‡ ‡˜e ‡kL«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»
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‰‡Â.(ספרי)לפיכ ּתחּלה, ּבּדּבּור ּפתחה היא ¿«¬…ְְְִִִִַָָָָ

מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָהקּדימּה
מרים אֹומר: נתן רּבי האּׁשה? מן מׁשה ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּפירׁש
"אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ּבצד ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה
צּפֹורה, ׁשּׁשמעה ּכיון ּבּמחנה", מתנּבאים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומידד
נזקקים הם אם אּלּו ׁשל לנׁשֹותיהן "אֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָאמרה:
ׁשּפרׁש ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלנבּואה,
לאהרן. והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹּבעלי
קל נענׁשה, ּכ לגּנֹותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּומה

חברֹו: ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר ‰ÈLk˙וחמר ‰M‡‰. ְְֲִֵֵֶֶַַָֹ»ƒ»«Àƒ
ׁשהּכל(שם) ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹמּגיד,

ּכּוׁשי: ׁשל ּבׁשחרּותֹו ּבגימטרּיא:.ÈLÎ˙מֹודים ְֲִִֶַÀƒְְִִַָ
מראה: ‰‡M‰יפת ˙B„‡ŒÏÚ.ּגרּוׁשיה אֹודֹות :על ְְֶַַ«…»ƒ»ֵֶַָ

Á˜Ï ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk.יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה ƒƒ»Àƒ»»ְֵֶַַַָ
ּבמעׂשיה ּבמעׂשיה, נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָל

ּבּכל: נאה זאת אבל ּביפיּה, ‰ÈLk˙‰‡ולא ‰M. ְְְֲַָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒ
את הּקֹורא ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם ְְִִֵֵֵֶַַָָָעל
רעה: עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי "ּכּוׁשי", נאה: ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבנֹו

Á˜Ï ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk.:ּגרׁשּה ‰˜()ועּתה ƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ¬«
C‡.:'ה ּדּבר לבּדֹו „עּמֹו eŒÌb ‡Ï‰.ולא «ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְֹ

ארץ: מּדר וסבלן:.ÂÚ(‚)ּפירׁשנּו ׁשפל ְִִֶֶֶֶַ»»ְְַָָָ

(„)Ì‡˙t.טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְֲִִִֵֵֵֶָֹ
להֹודיעם מים, מים, צֹועקים: והיּו ארץ, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָּבדר
מאחר האּׁשה, מן ׁשּפירׁש מׁשה עׂשה ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיפה
לּדּבּור: קבּועה עת ואין ּתדיר ׁשכינה עליו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנגלית

ÌÎzLÏL e‡ˆ.ּבדּבּור נקראּו ׁשּׁשלׁשּתן מּגיד, ¿¿»¿¿∆ְְְְְִִִֶַָָ
לׁשמע: ולאזן לֹומר לּפה אפׁשר ּׁשאי מה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחד,

(‰)Ú „eÚ.(שם)ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְִִִֶַָָֹ
יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ודם ּבׂשר מל ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָּבׂשרֿודם:
ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום ּוכׁשּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבאֹוכלֹוסין,
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

טו) לׁשלֹום(שמות ויֹוצא מלחמה". איׁש "ה' :ְְְִִֵָָָ
ׁשּנאמר סח)ּבאֹוכלֹוסין, אלהים(תהילים "רכב : ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹ

ׁשנאן": אלפי ÌÈeרּבתים ‰‡ ‡˜iÂ.ׁשּיהיּו ְְִִִֵַַָֹ«ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְִֶ
הּדּבּור: לקראת החצר מן ויֹוצאין e‡ˆiÂנמׁשכין ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ«≈¿

Ì‰ÈL.לפי מּמׁשה? והפרידן מׁשכן מה ּומּפני ¿≈∆ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ
ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו אדם ׁשל ׁשבחֹו מּקצת ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹֻׁשאֹומרים

נאמר ּבפניו ׁשּלא ּבנח: מצינּו וכן (בראשיתּבפניו. ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
נאמרז) ּובפניו ּתמים", צּדיק "איׁש "ּכי(שם): : ְֱִִִִֶַַָָָ

יׁשמע ׁשּלא אחר: ּדבר לפני". צּדיק ראיתי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹאת
אהרן: ׁשל „È(Â)ּבנזיפתֹו ‡ŒeÚL.אין ְֲִִֶַָֹƒ¿»¿»»ֵ

ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא ÌÎ‡È"נא" ‰È‰ÈŒÌ‡.אם ְֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ִ
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‰‡Ïeד ‰LÏ k˙ ÈÈ ‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
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B‰ÈÂzוÚÎ eÚL ‡Â «¿≈«¬«¿»¿«
‡‡ È‡È BÎÏ B‰È Ì‡ Èb˙tƒ¿»»ƒ¿¿¿ƒƒ¬»
B‰Ï ÈÏb˙ ‡‡ ÈÁ ÈÈ¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿
B‰Ú Ï ‡‡ ÈÏÁ¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿


‰‡Â.(ספרי)לפיכ ּתחּלה, ּבּדּבּור ּפתחה היא ¿«¬…ְְְִִִִַָָָָ

מרים יֹודעת היתה ּומּנין ּתחּלה. הּכתּוב ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָהקּדימּה
מרים אֹומר: נתן רּבי האּׁשה? מן מׁשה ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּפירׁש
"אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ּבׁשעה צּפֹורה ּבצד ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה
צּפֹורה, ׁשּׁשמעה ּכיון ּבּמחנה", מתנּבאים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומידד
נזקקים הם אם אּלּו ׁשל לנׁשֹותיהן "אֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָאמרה:
ׁשּפרׁש ּכדר מּנׁשֹותיהן ּפֹורׁשין ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלנבּואה,
לאהרן. והּגידה מרים ידעה ּומּׁשם מּמּני!". ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹּבעלי
קל נענׁשה, ּכ לגּנֹותֹו, נתּכּונה ׁשּלא ּמרים ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּומה

חברֹו: ׁשל ּבגנּותֹו למסּפר ‰ÈLk˙וחמר ‰M‡‰. ְְֲִֵֵֶֶַַָֹ»ƒ»«Àƒ
ׁשהּכל(שם) ּכׁשם ּביפיּה, מֹודים ׁשהּכל ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹמּגיד,

ּכּוׁשי: ׁשל ּבׁשחרּותֹו ּבגימטרּיא:.ÈLÎ˙מֹודים ְֲִִֶַÀƒְְִִַָ
מראה: ‰‡M‰יפת ˙B„‡ŒÏÚ.ּגרּוׁשיה אֹודֹות :על ְְֶַַ«…»ƒ»ֵֶַָ

Á˜Ï ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk.יׁש אּלא לֹומר? ּתלמּוד מה ƒƒ»Àƒ»»ְֵֶַַַָ
ּבמעׂשיה ּבמעׂשיה, נאה ואינּה ּביפיּה נאה אּׁשה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָל

ּבּכל: נאה זאת אבל ּביפיּה, ‰ÈLk˙‰‡ולא ‰M. ְְְֲַָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒ
את הּקֹורא ּכאדם "ּכּוׁשית", נקראת נֹויּה ׁשם ְְִִֵֵֵֶַַָָָעל
רעה: עין ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי "ּכּוׁשי", נאה: ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבנֹו

Á˜Ï ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk.:ּגרׁשּה ‰˜()ועּתה ƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ¬«
C‡.:'ה ּדּבר לבּדֹו „עּמֹו eŒÌb ‡Ï‰.ולא «ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְֹ

ארץ: מּדר וסבלן:.ÂÚ(‚)ּפירׁשנּו ׁשפל ְִִֶֶֶֶַ»»ְְַָָָ

(„)Ì‡˙t.טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְֲִִִֵֵֵֶָֹ
להֹודיעם מים, מים, צֹועקים: והיּו ארץ, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָּבדר
מאחר האּׁשה, מן ׁשּפירׁש מׁשה עׂשה ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיפה
לּדּבּור: קבּועה עת ואין ּתדיר ׁשכינה עליו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנגלית

ÌÎzLÏL e‡ˆ.ּבדּבּור נקראּו ׁשּׁשלׁשּתן מּגיד, ¿¿»¿¿∆ְְְְְִִִֶַָָ
לׁשמע: ולאזן לֹומר לּפה אפׁשר ּׁשאי מה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחד,

(‰)Ú „eÚ.(שם)ּכמּדת ׁשּלא יחידי, יצא ¿«»»ְְִִִֶַָָֹ
יֹוצא למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ודם ּבׂשר מל ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָּבׂשרֿודם:
ּומּדת ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום ּוכׁשּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבאֹוכלֹוסין,
ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

טו) לׁשלֹום(שמות ויֹוצא מלחמה". איׁש "ה' :ְְְִִֵָָָ
ׁשּנאמר סח)ּבאֹוכלֹוסין, אלהים(תהילים "רכב : ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹ

ׁשנאן": אלפי ÌÈeרּבתים ‰‡ ‡˜iÂ.ׁשּיהיּו ְְִִִֵַַָֹ«ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְִֶ
הּדּבּור: לקראת החצר מן ויֹוצאין e‡ˆiÂנמׁשכין ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ«≈¿

Ì‰ÈL.לפי מּמׁשה? והפרידן מׁשכן מה ּומּפני ¿≈∆ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ
ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו אדם ׁשל ׁשבחֹו מּקצת ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹֻׁשאֹומרים

נאמר ּבפניו ׁשּלא ּבנח: מצינּו וכן (בראשיתּבפניו. ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
נאמרז) ּובפניו ּתמים", צּדיק "איׁש "ּכי(שם): : ְֱִִִִֶַַָָָ

יׁשמע ׁשּלא אחר: ּדבר לפני". צּדיק ראיתי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹאת
אהרן: ׁשל „È(Â)ּבנזיפתֹו ‡ŒeÚL.אין ְֲִִֶַָֹƒ¿»¿»»ֵ

ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא ÌÎ‡È"נא" ‰È‰ÈŒÌ‡.אם ְֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ִ
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È˙Èז Ï ‰Ó ÈÚ Ô ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ
:‡e‰ ÔÓÈ‰ÓחÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ ¿≈»«¿«ƒ«¿«

ÔÂÁ ‡ÏÂ eÁ nÚ ‡ÏlÓ«∆¿»ƒ≈¿≈¿»¿ƒ¿»
ÔÈ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ ‡˜È ˙eÓe¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈
ÈÚ ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ ‡Ï»¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ

:‰ÓטÔ‰ ÈÈ ‡ È˜˙e ¿…∆¿≈»¿»«¿»¿
:˜lzÒ‡ÂיÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡ÚÂ ¿ƒ¿«»«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈

‡Ï˙k ‡eÁ ÌÈÓ ‡‰Â ‡kÓ«¿¿»¿»ƒ¿»«¿»¿«¿»
‡‰Â ÌÈÓ ˙ÂÏ Ô‰‡ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙ÈÒיא‰ÓÏ Ô‰‡ Ó‡Â ¿ƒ««¬««¬…¿…∆
‡ÏÚ Èez ÔÚ ‡Ï È eÚ¿»ƒƒ»¿«¿«ƒ¬»»
:‡ÁÒ ÈÂ ‡tË‡ ‡Á»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

ÈÓ‡יב ‡ ˜Á˙z ÔÚ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»
ÏÚ ÔÚ Èl ‡È‰ ‡˙Á‡ È‡¬≈¬»»»ƒ«ƒ¿««
:ÈzÈÂ  È ÔÈ‰ ‡˙ÈÓ ‡Òƒ¿»ƒ»»≈ƒ«¿ƒ«ƒ


נביאים: לכם ‡˙ÚÂיהיּו ÂÈÏ‡ ‰‡n ‰. ְְִִִֶָ««¿»≈»∆¿«»

הּמאירה ּבאסּפקלריא עליו נגלית אין ׁשמי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָׁשכינת
וחּזיֹון: ּבחלֹום זאּלא ‡tŒÏ‰(Á)תורה ‰t. ְֲִֶַָָ∆∆∆

(ה(ספרי) לֹו ּכפׁשּוטֹואמרּתי ּדאּלּו ,ּכ לפרׁש כרח ְְְְְִִִֵַַָָָֻ
ּפה אז היה אםּֿכן לׁשבח, הזּכר ּפה אל ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּפה
ּכתיב ּדהא אפׁשר, אי וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָאלּֿפה
אּלא ּברּׁש"י, ׁשם ועּין אליו", "מּדּבר נׂשא: ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּבסֹוף
ּופה כּו'. לפרׁש לֹו אמרּתי ּפרּוׁשֹו: אלּֿפה ְְִִֵֶֶֶֶַָֹּפה
ודֹוק) ּבהדיא לֹומר רצה אּלא ּדוקא לאו ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָאלּֿפה

ּבסיני לֹו? אמרּתי והיכן האּׁשה. מן (דבריםלפרׁש ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
ּפהה) ואּתה לאהליכם לכם ׁשּובּו להם אמר ל" :ְְֱֳֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

עּמדי": ÈÁ˙עמד ‡ÏÂ ‰‡Óe.זה ּומראה ֲִִָֹ«¿∆¿…¿ƒ…ְֶֶַ
ּפנים ּבמראית ּדּבּורי לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמראה
ׁשּנאמר ּכענין ּבחּדֹות, לֹו סֹותמֹו ואיני ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָׁשּבֹו

יז)ליחזקאל מראה(יחזקאל יכֹול וגֹו'". חּדה "חּוד : ְְְִִֵֵֶַָָ
לֹומר ּתלמּוד לג)ׁשכינה? לראת(שמות תּוכל "לא : ְְְִִַַַָֹֹ

ËÈÈאתּֿפני": ‰ ˙Ó˙e.,אחֹורים מראה זה ֶָָ¿À««ƒְֲִֵֶַַ
ׁשּנאמר אתֿאחרי":(שם)ּכענין ÈÚ"וראית ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָֹ¿«¿ƒ

‰Ó.ּבעבּדי" אּלא מׁשה", "ּבעבּדי אֹומר אינֹו ¿…∆ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
ּבמׁשה, מׁשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבעבּדי, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹבמׁשה".

וכל מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, אינֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָאפּלּו
לכם היה ,מל - מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּכן

חּנם אֹוהבֹו הּמל אין תנחומא)לֹומר: ואם(ספרי. . ְֲִִֵֶֶַַָ
מן קׁשה זֹו - ּבמעׂשיו מּכיר איני ְְֲִִִֵַַָָָֹּתאמרּו:

ÏÂ(Ë)הראׁשֹונה: Ì ‰ ‡ŒÁÂ.מאחר ִָָ«ƒ««»«≈«ֵַַ
וחמר קל נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהֹודיעם
ׁשּיֹודיעּנּו עד חברֹו על יכעס ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלבׂשרֿודם,

Ò(È)סרחֹונֹו: ÔÚ‰Â.מרים והּנה :ּכ ואחר ְִ¿∆»»»ְְְִִֵַַָָ
רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג. ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמצרעת
ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל עד ּתרּדּנּו לא אבל ּבני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאת

אויל:.eÏ‡(È‡)עליו: לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ָָ«¿ְְְֱִַ
(È)È‰˙ ‡ŒÏ‡.:זֹו ׁשהמצרע.nk˙אחֹותנּו «»¿ƒֲֵ«≈ְֶַָֹ

מצרע אף ּבביאה, מטּמא ּמת מה ּכּמת: ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹחׁשּוב
ּבביאה: ‡nמטּמא ÌÁÓ ˙‡ ‡.אּמנּו ְְִֵַָ¬∆¿≈≈∆∆ƒִֵ

בׂשרֹו, חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
הּכתּוב ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה ּבׂשרנּו ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָחצי
נאכל ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ׁשּיצאה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמאחר

ׁשּנאמר ּכענין ּבׂשרנּו, לז)חצי אחינּו(בראשית "ּכי : ְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָ
אין ּכן; נראה הּוא אף מׁשמעֹו ּולפי הּוא". ְְְְִִֵֵֵַַָָָּבׂשרנּו

ּכּמת: להיֹות אחֹותֹו את להּניח לאח ‡ראּוי ְְְֲִִֵֶַַַָָ¬∆
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˙טוÈ ˙‚‡Â ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
ÈBÈ ‡ ‡˙È ‡aƒ»»¿«¿ƒ»«¿»ƒ
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Èטז‡ Ë  ˙ ƒ¿»»«≈¿»«»
‡Ù„ ‡a„a B ˙Bˆ≈¬≈¿¿«¿¿»¿»»

Ù Ù Ù


B˙‡ˆa.ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם זה ׁשּיצא מאחר ¿≈ִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

חצי נאכל הרי עֹוזרֹו, ואינֹו לעזר ּבידֹו ְְְֱֲֲֲִֵֵֶַַָָֹֹּכח
תהי "אלֿנא אחר: ּדבר הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו - ְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׂשרֹו

- מסּגירּה(ספרי)ּכּמת" מי ּבתפּלה, רֹופאּה אינ אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
קרֹוב ׁשאני לראֹותּה, אפׁשר אי אני מטהרּה? ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַָָָָּומי
ּבעֹולם. אין אחר וכהן הּנגעים, את רֹואה קרֹוב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹואין

אּמֹו": מרחם ּבצאתֹו "אׁשר Ù‡(È‚)וזהּו: ‡ ‡ ְְֲִֵֵֶֶֶֶ≈»¿»
 ‡.ּדבר ׁשהּׁשֹואל ארץ, ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא »»ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּתחנּונים ּדברי ׁשלׁשה אֹו ׁשנים לֹומר צרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹמחברֹו
ׁשאלֹותיו: יבּקׁש ּכן לֹומר?.‡ואחר ּתלמּוד מה ְְְֵֵֵַַַָ≈…ְַַַ

עד לאו? אם אֹותּה מרּפא אּתה אם הׁשיבני לֹו: ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ירק "ואביה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהׁשיבֹו:
מּלפני מׁשה ּבּקׁש מקֹומֹות ּבארּבעה אֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹעזריה
אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם להׁשיבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּבֹו ּכּיֹוצא ו)לאו. ה'(שמות לפני מׁשה "וידּבר : ְְִֵֵֵֶַַַָֹ
וגֹו'" הׁשיבני(ספרי)לאמר לאמר? לֹומר ּתלמּוד מה , ְְֲִִֵֵֵַַַֹֹ

תראה עּתה ׁשהׁשיבֹו: עד לאו. אם אּתה ּגֹואלם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאם
ּבֹו ּכּיֹוצא כז)וגֹו'. ה'(במדבר אל מׁשה "וידּבר : ְְֵֵֶֶַַַֹ

הׁשיבֹו: לכלּֿבׂשר". הרּוחת אלהי ה' יפקד ְְֱִִֵֵֵָָָָֹֹֹֹלאמר

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ל ג)"קח ּבעת(דברים ה' אל "ואתחּנן : ְְֵֵֶֶַַַַָָ
:"רבֿל" הׁשיבֹו: לאמר". ההוא ‡ ‡Ù. ִִֵֵַַָֹ¿»»»

יהיּו ׁשּלא ּבתפּלה? מׁשה הארי לא מה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹמּפני
עֹומד והּוא ּבצרה עֹומדת אחֹותֹו אֹומרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָיׂשראל
יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא אחר: (ּדבר ּבתפּלה! ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומרּבה
ּבׁשבילנּו אבל ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַָָּבׁשביל

ּבתפּלה): מארי È(È„)אינֹו È È‡Â ְֲִִִֵַָ¿»ƒ»»…»«
ÈÙa.הלא זֹועפֹות, ּפנים לּה הראה אביה ואם ¿»∆»ְְֲֲִִִֶָָָָָֹ

ימים, ׁשבעת כ"ה)ּתּכלם י"ד(ב"ק לּׁשכינה וחמר קל ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין מן לּבא ּדּיֹו אּלא ְְִִִִֶַַַַַָָָָיֹום;

ימים: ׁשבעת ּתּסגר ‡ּבנזיפתי ‡Â.אֹומר ְְִִִִִִֵַָָָ¿««≈»≈ֵ
ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות "האסיפֹות" ּכל ְֲֲֲִִִִֵַָָָָֹאני:
נאסף - נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא
הכנסה: לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב הּמחנה, ְְֲֲִֶֶַַַָָָָאל

(ÂË) ‡ Â.(ט לּה(סוטה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ֶַַָָָ
למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמקֹום

ׁשּנאמר ליאֹור, ב)ּכׁשהׁשל אחתֹו(שמות "וּתתּצב : ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַֹֻ
וגֹו'": טזמרחק תורה ְֵָֹ

בהעלותך 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
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B˙‡ˆa.ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם זה ׁשּיצא מאחר ¿≈ִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

חצי נאכל הרי עֹוזרֹו, ואינֹו לעזר ּבידֹו ְְְֱֲֲֲִֵֵֶַַָָֹֹּכח
תהי "אלֿנא אחר: ּדבר הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו - ְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׂשרֹו

- מסּגירּה(ספרי)ּכּמת" מי ּבתפּלה, רֹופאּה אינ אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
קרֹוב ׁשאני לראֹותּה, אפׁשר אי אני מטהרּה? ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַָָָָּומי
ּבעֹולם. אין אחר וכהן הּנגעים, את רֹואה קרֹוב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹואין

אּמֹו": מרחם ּבצאתֹו "אׁשר Ù‡(È‚)וזהּו: ‡ ‡ ְְֲִֵֵֶֶֶֶ≈»¿»
 ‡.ּדבר ׁשהּׁשֹואל ארץ, ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא »»ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּתחנּונים ּדברי ׁשלׁשה אֹו ׁשנים לֹומר צרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹמחברֹו
ׁשאלֹותיו: יבּקׁש ּכן לֹומר?.‡ואחר ּתלמּוד מה ְְְֵֵֵַַַָ≈…ְַַַ

עד לאו? אם אֹותּה מרּפא אּתה אם הׁשיבני לֹו: ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ירק "ואביה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהׁשיבֹו:
מּלפני מׁשה ּבּקׁש מקֹומֹות ּבארּבעה אֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹעזריה
אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם להׁשיבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּבֹו ּכּיֹוצא ו)לאו. ה'(שמות לפני מׁשה "וידּבר : ְְִֵֵֵֶַַַָֹ
וגֹו'" הׁשיבני(ספרי)לאמר לאמר? לֹומר ּתלמּוד מה , ְְֲִִֵֵֵַַַֹֹ

תראה עּתה ׁשהׁשיבֹו: עד לאו. אם אּתה ּגֹואלם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאם
ּבֹו ּכּיֹוצא כז)וגֹו'. ה'(במדבר אל מׁשה "וידּבר : ְְֵֵֶֶַַַֹ

הׁשיבֹו: לכלּֿבׂשר". הרּוחת אלהי ה' יפקד ְְֱִִֵֵֵָָָָֹֹֹֹלאמר

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ל ג)"קח ּבעת(דברים ה' אל "ואתחּנן : ְְֵֵֶֶַַַַָָ
:"רבֿל" הׁשיבֹו: לאמר". ההוא ‡ ‡Ù. ִִֵֵַַָֹ¿»»»

יהיּו ׁשּלא ּבתפּלה? מׁשה הארי לא מה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹמּפני
עֹומד והּוא ּבצרה עֹומדת אחֹותֹו אֹומרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָיׂשראל
יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא אחר: (ּדבר ּבתפּלה! ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומרּבה
ּבׁשבילנּו אבל ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַָָּבׁשביל

ּבתפּלה): מארי È(È„)אינֹו È È‡Â ְֲִִִֵַָ¿»ƒ»»…»«
ÈÙa.הלא זֹועפֹות, ּפנים לּה הראה אביה ואם ¿»∆»ְְֲֲִִִֶָָָָָֹ

ימים, ׁשבעת כ"ה)ּתּכלם י"ד(ב"ק לּׁשכינה וחמר קל ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין מן לּבא ּדּיֹו אּלא ְְִִִִֶַַַַַָָָָיֹום;

ימים: ׁשבעת ּתּסגר ‡ּבנזיפתי ‡Â.אֹומר ְְִִִִִִֵַָָָ¿««≈»≈ֵ
ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות "האסיפֹות" ּכל ְֲֲֲִִִִֵַָָָָֹאני:
נאסף - נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ מׁשּלח ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא
הכנסה: לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב הּמחנה, ְְֲֲִֶֶַַַָָָָאל

(ÂË) ‡ Â.(ט לּה(סוטה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ֶַַָָָ
למׁשה ׁשּנתעּכבה אחת ׁשעה ּבׁשביל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמקֹום

ׁשּנאמר ליאֹור, ב)ּכׁשהׁשל אחתֹו(שמות "וּתתּצב : ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַֹֻ
וגֹו'": טזמרחק תורה ְֵָֹ

בהעלותך 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
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
.`i sirq ctx oniq ,a wlg owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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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 בהעלותך בערים שונות בעולם קמב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:375:358:338:329:059:0410:1610:1619:3819:4220:0420:0819:2120:19באר שבע )ק(

5:335:308:318:309:039:0210:1410:1419:4119:4520:0820:1219:1420:23חיפה )ק(

5:325:308:318:309:029:0110:1310:1319:3919:4320:0620:1019:0220:19ירושלים )ק(

5:365:348:338:329:059:0410:1610:1619:3919:4320:0620:1019:2220:22תל אביב )ק(

5:014:568:238:218:548:5210:1310:1220:4120:4821:1721:2520:2921:45אוסטריה וינה )ק(

7:167:209:129:159:449:4710:3510:3717:1717:1417:4517:4216:5617:53אוסטרליה מלבורן )ח(

5:125:078:298:279:018:5910:1910:1720:3620:4221:1021:1720:2321:21אוקראינה אודסה )ק(

4:474:418:088:058:408:379:599:5720:2620:3321:0321:1020:1421:14אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:065:008:308:279:028:5910:2210:2120:5921:0621:3721:4520:4721:49אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:574:508:228:198:548:5110:1410:1220:5321:0121:3221:4020:4121:44אוקראינה קייב )ק(

4:374:327:587:558:298:279:489:4720:1420:2120:5020:5720:0221:01אוקראינה דונייצק )ק(

5:415:368:578:559:299:2710:4610:4520:5921:0521:3221:3920:4621:57איטליה מילאנו )ק(

5:596:008:338:349:039:0410:0610:0618:2218:2318:4418:4518:0418:49אקוואדור קיטו )ח(

7:437:479:429:4510:1510:1711:0611:0817:5717:5418:2318:2017:3618:32ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:478:5210:4210:4511:1211:1512:0212:0418:3618:3219:0419:0118:1519:05ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

5:445:408:498:489:229:2010:3610:3520:2320:2720:5220:5720:0921:01ארה״ב בולטימור )ק(

5:285:248:378:359:099:0710:2310:2220:1820:2320:4820:5320:0421:08ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:295:258:378:359:099:0710:2410:2320:1720:2220:4720:5320:0321:08ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:595:559:119:099:429:4110:5810:5720:5921:0421:3021:3620:4521:51ארה״ב דטרויט )ק(

6:216:199:159:159:489:4710:5810:5820:1520:1920:4120:4520:0020:56ארה״ב היוסטן )ק(

5:425:398:428:419:149:1310:2610:2519:5820:0220:2520:2919:4320:40ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:296:279:199:189:519:5111:0011:0020:0620:0920:3120:3419:5120:45ארה״ב מיאמי )ק(

5:245:208:328:309:049:0310:1910:1820:1320:1820:4420:4920:0021:06ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:185:148:308:289:018:5910:1610:1520:1720:2220:4820:5420:0321:07ארה״ב שיקאגו )ק(

6:416:439:049:069:339:3510:3210:3318:1718:1618:4018:3917:5918:43בוליביה לא פאס )ח(

5:395:329:059:029:379:3410:5810:5621:4021:4822:1922:2821:2822:54בלגיה אנטוורפן )ק(

5:395:339:069:039:379:3410:5810:5621:4021:4722:1922:2721:2822:51בלגיה בריסל )ק(

4:324:248:098:068:418:3710:0510:0321:1421:2321:5922:1021:0322:14בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:326:358:448:469:169:1710:1110:1317:3417:3317:5817:5717:1518:04ברזיל ס.פאולו )ח(

6:176:208:308:329:019:039:579:5917:2217:2117:4517:4417:0317:51ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:534:478:228:198:538:5010:1510:1321:0121:0921:4121:5020:5022:15בריטניה לונדון )ק(

4:534:458:268:238:578:5410:2010:1821:1921:2822:0222:1221:0822:41בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:564:498:268:238:588:5410:2010:1821:1121:1921:5222:0221:0022:06גרמניה ברלין )ק(

5:245:188:508:479:219:1810:4210:4021:2121:2821:5922:0721:0922:11גרמניה פרנקפורט )ק(

6:005:598:438:439:169:1510:2210:2219:1119:1319:3419:3718:5519:41הודו בומביי )ח(

5:555:548:398:399:119:1110:1810:1819:0819:1019:3119:3418:5219:38הודו פונה )ח(

4:554:498:148:118:468:4310:0410:0320:2720:3321:0221:0920:1421:13הונגריה בודפשט )ק(

5:375:338:458:439:179:1510:3210:3120:2520:3020:5621:0120:1221:05טורקיה איסטנבול )ק(

6:066:029:109:089:429:4010:5510:5420:3820:4321:0721:1220:2421:16יוון אתונה )ק(

5:185:138:358:339:089:0610:2610:2420:4520:5121:1921:2620:3221:30מולדובה קישינב )ק(
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:516:509:409:4010:1010:1010:1810:1820:1620:1820:3920:4220:0020:46מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:427:489:299:3210:0210:0510:5010:5217:1017:0517:4017:3616:4717:40ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:055:038:007:598:318:309:419:4018:5619:0019:2219:2518:4119:29נפאל קטמנדו )ח(

6:536:549:239:239:559:5610:5710:5819:0919:1019:3119:3218:5219:36סינגפור סינגפור )ח(

4:254:187:567:538:278:249:499:4720:4120:4921:2221:3120:3021:35פולין ורשא )ק(

6:176:198:368:389:099:1010:0810:0917:5217:5218:1518:1417:3418:18פרו לימה )ח(

5:575:529:149:129:459:4311:0311:0121:1821:2421:5221:5921:0522:16צרפת ליאון )ק(

5:555:499:189:159:499:4711:0911:0721:4021:4722:1622:2421:2822:45צרפת פריז )ק(

5:355:358:128:138:428:439:469:4618:1118:1218:3318:3417:5418:38קולומביה בוגוטה )ח(

5:415:368:548:529:259:2410:4210:4120:4820:5421:2021:2720:3521:43קנדה טורונטו )ק(

5:125:078:288:268:598:5710:1710:1520:3120:3721:0421:1120:1821:29קנדה מונטריאול )ק(

5:365:338:348:339:079:0610:1910:1819:4919:5320:1620:2119:3420:25קפריסין לרנקה )ק(

4:584:508:408:369:119:0710:3610:3321:5522:0422:4222:5421:4523:27רוסיה מוסקבה )ק(

5:345:288:528:499:249:2210:4210:4121:0321:0921:3721:4420:5021:48רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:355:308:568:549:279:2510:4610:4421:1021:1721:4621:5320:5822:11שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:268:268:598:5910:0410:0418:4218:4419:0519:0718:2619:11תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קמג לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך 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
6:516:509:409:4010:1010:1010:1810:1820:1620:1820:3920:4220:0020:46מקסיקו מ. סיטי )ק(
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6:536:549:239:239:559:5610:5710:5819:0919:1019:3119:3218:5219:36סינגפור סינגפור )ח(

4:254:187:567:538:278:249:499:4720:4120:4921:2221:3120:3021:35פולין ורשא )ק(

6:176:198:368:389:099:1010:0810:0917:5217:5218:1518:1417:3418:18פרו לימה )ח(

5:575:529:149:129:459:4311:0311:0121:1821:2421:5221:5921:0522:16צרפת ליאון )ק(

5:555:499:189:159:499:4711:0911:0721:4021:4722:1622:2421:2822:45צרפת פריז )ק(

5:355:358:128:138:428:439:469:4618:1118:1218:3318:3417:5418:38קולומביה בוגוטה )ח(

5:415:368:548:529:259:2410:4210:4120:4820:5421:2021:2720:3521:43קנדה טורונטו )ק(

5:125:078:288:268:598:5710:1710:1520:3120:3721:0421:1120:1821:29קנדה מונטריאול )ק(

5:365:338:348:339:079:0610:1910:1819:4919:5320:1620:2119:3420:25קפריסין לרנקה )ק(

4:584:508:408:369:119:0710:3610:3321:5522:0422:4222:5421:4523:27רוסיה מוסקבה )ק(

5:345:288:528:499:249:2210:4210:4121:0321:0921:3721:4420:5021:48רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:355:308:568:549:279:2510:4610:4421:1021:1721:4621:5320:5822:11שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:268:268:598:5910:0410:0418:4218:4419:0519:0718:2619:11תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל ו' ט"ו בו
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