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ד

   
(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

Úיקימּנּו מי ּוכלביא ּכארי ּבגמרא1ׁשכב ואיתא ,2 »«ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
מּׁשּום כּו' ׁשמע ּבקריאת ּבלק ּפרׁשת לקּבֹוע ְְְְִִִִִַַַַָָָָּבקׁשּו
יקימּנּו מי ּוכלביא ּכארי ׁשכב ּכרע קרא האי ּבּה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָּדכתיב
הּלׁשֹונֹות ב' ּכי ׁשמע, לקריאת ׁשּי זה ְְְִִִֶֶַַַַָָ(ׁשּפסּוק
הּזמּנים ב' על רֹומזים ויקימּנּו, ׁשכב זה, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּבפסּוק

ּובקּומ ּבׁשכּב ׁשמע, אגדֹות3ּדקריאת ּובחּדּוׁשי .( ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
ּוכלביא ּׁשנאמר מה לבאר הצר יקימּנּו,מהרׁש"א ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשל ענין הּוא ּבזה הּפׁשּוט ׁשהּפרּוׁש ׁשאלה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבלׁשֹון
ּבתנחּומא מצאתי וׁשּוב מֹוסיף: ולכן ּדמיתי4ׁשלילה. ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

מּנּה ּדּלעיל (ׁשּנאמר5קרא וגֹו' יקּום ּכלביא עם הן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
נכֹון והּוא וגֹו', טרף יאכל עד יׁשּכב לא חּיּוב) ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹּבלׁשֹון
וערבית, ׁשחרית ׁשל ׁשמע קריאת לענין זה ּבדרׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָטפי

חסידּות ּבדרּוׁשי אמנם לׁשֹונֹו. ּכאן ׁשהעּקר6עד נראה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
מּפרּוׁש וכדמּוכח הּגמרא, ּכגרסת הּוא ׁשהּנכֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּוא
ׁשֹומרנּו ׁשהּקּב"ה ּובקּומ לבׁשכּב ּדדּמי ׁשּמפרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרּׁש"י
ּוכלביא, ּכארי ּוׁשקטים ׁשלוים לׁשּכב ּובקּומנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָּבׁשכּבנּו

ּבּמׁשנה והן ּבּפסּוק הן ׁשמע, ּדקריאת הּסדר הּוא7והרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
הּסדר מתאים ולזה ,ּובקּומ (ּכ ואחר (ּתחּלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשכּב
זה ּפי על א יקימנּו. (ּכ (ואחר ּגֹו' ׁשכב ּכרע ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָּבּפסּוק

ׁשלילה.צ ׁשל ּבאֹופן יקימּנּו, מי ּׁשנאמר מה להבין רי ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ויחי פ' רּבה ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּפי על להבין צרי 8ּגם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
ׁשכב ּכרע ּׁשּכתּוב מה ּבין החּלּוק ּבבאּור הב') ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ(ּבּפרּוׁש

ויחי (ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב למה רבץ9גֹו' ּכרע גֹו', רבץ ּכרע ( ְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּמׁשיח, מל עד מּצדקּיהּו ׁשכב ּכרע צדקּיהּו, עד ְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּפרץ

ּדר10והינּו על הּוא צדקּיהּו) עד (מּפרץ רבץ ׁשּכרע , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּׁשּכתּוב ּדתֹוקף11מה ענין ׁשהּוא מחריד, ואין ורבצּת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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ואילך. רי ע' תשט"ז – המאמרים ספר – מנחם בתורת נדפס (*

ט.1) כד, (בלק) ב.2)פרשתנו יב, ז.3)ברכות ו, ס"פ4)ואתחנן ראה

שם.5)בלק. פרש"י וראה כד. כג, ע'6)פרשתנו פרשתנו אוה"ת

ב. יג, ואתחנן לקו"ת גם וראה ב.7)א'מה. י, ז.8)ברכות פצ"ח,

ט.9) שם.10)מט, אוה"ת יט.11)ראה יא, איוב

    
'שינה' הגורם הגלות מצב שלמרות בניֿישראל, מעלת מבאר שלפנינו המאמר

כארי, להתגבר בכוחם שיהיה, מצב ובכל הוא" ער ישראל "לב הנה רוחנית,

ומצוות. תורה בענייני לפעול שצריך מה כל ולמלא

epÓÈ˜È ÈÓ ‡ÈÏÎe È‡ ÎL Ú1'ה שם אשר בלעם, מדברי - »«»««¬ƒ¿»ƒƒ¿ƒ∆
עםֿישראל על תשבחות ,בפיו

‡˙È‡Â[מובא=]‡Óa2 ¿ƒ»«¿»»
eL˜aחכמיםÚBa˜Ïלומר ƒ¿ƒ¿«

˙‡È˜a ˜Ïa ˙Lt»»«»»ƒ¿ƒ«
È˙Îc ÌeÓ eÎ ÚÓL¿«ƒƒ¿ƒ

‡˜ È‡‰ daמפני=] »«¿»
זה]: פסוק בה »«Úשכתוב

ÈÓ ‡ÈÏÎe È‡ ÎL»««¬ƒ¿»ƒƒ
CiL ‰Ê ˜eÒtL) epÓÈ˜È¿ƒ∆∆»∆«»
 È ,ÚÓL ˙‡È˜Ïƒ¿ƒ«¿«ƒ
,‰Ê ˜eÒÙaL ˙BBLl‰«¿∆¿»∆
ÌÈÊÓB ,epÓÈ˜ÈÂ ÎL»«ƒƒ∆¿ƒ
˙‡È˜c ÌÈpÓ‰  ÏÚ««¿«ƒƒ¿ƒ«

EÓe˜e EaÎLa ,ÚÓL3- ¿«¿»¿¿¿∆
וזמן שכיבה זמן - ובבוקר בערב

‡B„˙.)קימה ÈLecÁe¿ƒ≈¬»
‡L‰Óלשון מבאר ««¿»
מי עלÂÓÈ˜È"וכלביא המרמז "

שחרית, של שמע קריאת

ו Ó‰ובקומך, ‡Ï Cˆ‰¿»¿»≈«
ÈÓ ‡ÈÏÎe Ó‡L∆∆¡«¿»ƒƒ
,‰Ï‡L ÔBLÏa ,epÓÈ˜È¿ƒ∆¿»¿≈»
‰Êa eLt‰ LeÈt‰L∆«≈«»»∆
‰ÏÈÏL ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ»
יקימנו מי "וכלביא ומבאר:

הוא אלא שיקימנו מי אין דודאי

לאדם יש כך בזריזות, מאליו קם

בזמן בזריזות מאליו לעמוד

שלא שחרית של קריאתֿשמע

שמע קריאת (שחיוב זמנו יעבור

מנץ שלישית שעה סוף עד

מתבאר שבזה וכיון החמה)".

שאלה, בלשון 'מי' ≈«¿ÔÎÏÂלשון
È˙‡ˆÓ eLÂ ÈÒBÓƒ¿»»ƒ

aמדרש‡ÓeÁ˙4cבנוגע ¿«¿»¿
˜‡לקריאתֿשמע È˙ÈÈÓ«¿≈¿»

dÈpÈÓ ÏÈÚÏcפסוק מביא ƒ¿≈ƒ≈
לזה: ÈÏ‡5קודם ÌÚ Ô‰∆«¿»ƒ

Ó‡L) BÂ Ìe˜È»¿∆∆¡«
LÈ ‡Ï (eiÁ ÔBLÏa¿»ƒ…ƒ¿«

BÂ  ÏÎ‡È „Úשגם «…«∆∆¿
קימה לשון מוזכר זה בפסוק

ÈÙושכיבה ÔBÎ ‡e‰Â עם, "הן פסוק מתאים ÌÂ˜È[=יותר ‡ÈÏÎ ¿»¿≈
Ú„וגו'"] ,˙ÈÚÂ ˙ÈÁL ÏL ÚÓL ˙‡È˜ ÔÈÚÏ ‰Ê L„aƒ¿»∆¿ƒ¿»¿ƒ«¿«∆«¬ƒ¿«¿ƒ«

˙e„ÈÒÁ ÈLe„a ÌÓ‡ BBLÏ Ô‡6‡e‰ ÈÚ‰L ‰‡ «¿»¿»ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆»ƒ»
‡Ób‰ ˙ÒÈ ‡e‰ ÔBÎ‰Lהוא קריאתֿשמע על המרמז שפסוק ∆«»¿ƒ¿««¿»»

שכב" ÁÎeÓ„Îe"כרע ,¿¿«
LÙL ÈL LeÈtÓƒ≈«ƒ∆¿»≈

ÈÓ„cזה פסוק לשון [=דומה ¿»≈
'יקימנו'] ¿¿«¿EaÎLÏƒ'שכב'

‰a˜‰L EÓe˜e¿∆∆«»»
eÓe˜e eaÎLa eÓBL¿≈¿»¿≈¿≈
ÌÈ˜Le ÌÈÂÏL LÏƒ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ
È‰Â ,‡ÈÏÎe È‡«¬ƒ¿»ƒ«¬≈
Ô‰ ,ÚÓL ˙‡È˜c „‰«≈∆ƒ¿ƒ«¿«≈
‰La Ô‰Â ˜eÒta7, «»¿≈«ƒ¿»

‰lÈÁz) EaÎLa ‡e‰¿»¿¿¿ƒ»
‰ÊÏÂ ,EÓe˜e (C Á‡Â¿««»¿∆¿»∆
˜eÒta „‰ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ«≈∆«»
(C Á‡Â) Bb ÎL Ú»«»«¿««»
‰Ê Èt ÏÚ C‡ eÓÈ˜È¿ƒ∆««ƒ∆
לקריאתֿשמע הדמיון שעיקר

'יקימנו' 'שכב' בלשון הוא

ÔÈ‰Ï CÈˆ.א :‰Ó »ƒ¿»ƒ«
,epÓÈ˜È ÈÓ Ó‡L∆∆¡«ƒ¿ƒ∆

‰ÏÈÏL ÏL ÔÙB‡aמדוע ¿∆∆¿ƒ»
'מי'? לשון »Ìbב.מדגיש

ÔÈ‰Ï CÈˆ‰Ó Èt ÏÚ »ƒ¿»ƒ«ƒ«
Ù ‰a L„Óa e˙L∆»¿ƒ¿»«»

ÈÁÈÂ8(‰ LeÈÙa) «¿ƒ¿≈«
‰Ó ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ e‡Èa¿≈«ƒ≈«
Bb ÎL Ú e˙L∆»»«»«
˙LÙa) e˙L ‰ÓÏ¿«∆»¿»»«

ÈÁÈÂ9(,Bb  Úכאן «¿ƒ»«»«
ויחי ובפרשת 'שכב' לשון כתוב

במדרש מבאר 'רבץ'. לשון

שתי על מדברים אלו שפסוקים

ישראל: בעם שונות תקופות

„Ú tÓ  Ú»«»«ƒ∆∆«
e‰i˜„ˆחורבן תקופת (עד ƒ¿ƒ»

הראשון המקדש Úבית ,(»«
CÏÓ „Ú e‰i˜„ˆÓ ÎL»«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

eÈÈ‰Â ,ÁÈL‰10ÚL , «»ƒ«¿«¿∆»«
(e‰i˜„ˆ „Ú tÓ) »«ƒ∆∆«ƒ¿ƒ»
‰Ó C„ ÏÚ ‡e‰«∆∆«

e˙L11ÔÈ‡Â zˆÂ ∆»¿»«¿»¿≈
„ÈÁÓלנוח תרבץ [=כאשר «¬ƒ

דוד)] (מצודת יחרידך מי ,אין
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ה

   
(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

Úיקימּנּו מי ּוכלביא ּכארי ּבגמרא1ׁשכב ואיתא ,2 »«ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
מּׁשּום כּו' ׁשמע ּבקריאת ּבלק ּפרׁשת לקּבֹוע ְְְְִִִִִַַַַָָָָּבקׁשּו
יקימּנּו מי ּוכלביא ּכארי ׁשכב ּכרע קרא האי ּבּה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָּדכתיב
הּלׁשֹונֹות ב' ּכי ׁשמע, לקריאת ׁשּי זה ְְְִִִֶֶַַַַָָ(ׁשּפסּוק
הּזמּנים ב' על רֹומזים ויקימּנּו, ׁשכב זה, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּבפסּוק

ּובקּומ ּבׁשכּב ׁשמע, אגדֹות3ּדקריאת ּובחּדּוׁשי .( ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
ּוכלביא ּׁשנאמר מה לבאר הצר יקימּנּו,מהרׁש"א ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשל ענין הּוא ּבזה הּפׁשּוט ׁשהּפרּוׁש ׁשאלה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבלׁשֹון
ּבתנחּומא מצאתי וׁשּוב מֹוסיף: ולכן ּדמיתי4ׁשלילה. ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

מּנּה ּדּלעיל (ׁשּנאמר5קרא וגֹו' יקּום ּכלביא עם הן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
נכֹון והּוא וגֹו', טרף יאכל עד יׁשּכב לא חּיּוב) ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹּבלׁשֹון
וערבית, ׁשחרית ׁשל ׁשמע קריאת לענין זה ּבדרׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָטפי

חסידּות ּבדרּוׁשי אמנם לׁשֹונֹו. ּכאן ׁשהעּקר6עד נראה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
מּפרּוׁש וכדמּוכח הּגמרא, ּכגרסת הּוא ׁשהּנכֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּוא
ׁשֹומרנּו ׁשהּקּב"ה ּובקּומ לבׁשכּב ּדדּמי ׁשּמפרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרּׁש"י
ּוכלביא, ּכארי ּוׁשקטים ׁשלוים לׁשּכב ּובקּומנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָּבׁשכּבנּו

ּבּמׁשנה והן ּבּפסּוק הן ׁשמע, ּדקריאת הּסדר הּוא7והרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
הּסדר מתאים ולזה ,ּובקּומ (ּכ ואחר (ּתחּלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשכּב
זה ּפי על א יקימנּו. (ּכ (ואחר ּגֹו' ׁשכב ּכרע ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָּבּפסּוק

ׁשלילה.צ ׁשל ּבאֹופן יקימּנּו, מי ּׁשנאמר מה להבין רי ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ויחי פ' רּבה ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּפי על להבין צרי 8ּגם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
ׁשכב ּכרע ּׁשּכתּוב מה ּבין החּלּוק ּבבאּור הב') ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ(ּבּפרּוׁש

ויחי (ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב למה רבץ9גֹו' ּכרע גֹו', רבץ ּכרע ( ְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּמׁשיח, מל עד מּצדקּיהּו ׁשכב ּכרע צדקּיהּו, עד ְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּפרץ

ּדר10והינּו על הּוא צדקּיהּו) עד (מּפרץ רבץ ׁשּכרע , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּׁשּכתּוב ּדתֹוקף11מה ענין ׁשהּוא מחריד, ואין ורבצּת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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ואילך. רי ע' תשט"ז – המאמרים ספר – מנחם בתורת נדפס (*

ט.1) כד, (בלק) ב.2)פרשתנו יב, ז.3)ברכות ו, ס"פ4)ואתחנן ראה

שם.5)בלק. פרש"י וראה כד. כג, ע'6)פרשתנו פרשתנו אוה"ת

ב. יג, ואתחנן לקו"ת גם וראה ב.7)א'מה. י, ז.8)ברכות פצ"ח,

ט.9) שם.10)מט, אוה"ת יט.11)ראה יא, איוב

    
'שינה' הגורם הגלות מצב שלמרות בניֿישראל, מעלת מבאר שלפנינו המאמר

כארי, להתגבר בכוחם שיהיה, מצב ובכל הוא" ער ישראל "לב הנה רוחנית,

ומצוות. תורה בענייני לפעול שצריך מה כל ולמלא

epÓÈ˜È ÈÓ ‡ÈÏÎe È‡ ÎL Ú1'ה שם אשר בלעם, מדברי - »«»««¬ƒ¿»ƒƒ¿ƒ∆
עםֿישראל על תשבחות ,בפיו

‡˙È‡Â[מובא=]‡Óa2 ¿ƒ»«¿»»
eL˜aחכמיםÚBa˜Ïלומר ƒ¿ƒ¿«

˙‡È˜a ˜Ïa ˙Lt»»«»»ƒ¿ƒ«
È˙Îc ÌeÓ eÎ ÚÓL¿«ƒƒ¿ƒ

‡˜ È‡‰ daמפני=] »«¿»
זה]: פסוק בה »«Úשכתוב

ÈÓ ‡ÈÏÎe È‡ ÎL»««¬ƒ¿»ƒƒ
CiL ‰Ê ˜eÒtL) epÓÈ˜È¿ƒ∆∆»∆«»
 È ,ÚÓL ˙‡È˜Ïƒ¿ƒ«¿«ƒ
,‰Ê ˜eÒÙaL ˙BBLl‰«¿∆¿»∆
ÌÈÊÓB ,epÓÈ˜ÈÂ ÎL»«ƒƒ∆¿ƒ
˙‡È˜c ÌÈpÓ‰  ÏÚ««¿«ƒƒ¿ƒ«

EÓe˜e EaÎLa ,ÚÓL3- ¿«¿»¿¿¿∆
וזמן שכיבה זמן - ובבוקר בערב

‡B„˙.)קימה ÈLecÁe¿ƒ≈¬»
‡L‰Óלשון מבאר ««¿»
מי עלÂÓÈ˜È"וכלביא המרמז "

שחרית, של שמע קריאת

ו Ó‰ובקומך, ‡Ï Cˆ‰¿»¿»≈«
ÈÓ ‡ÈÏÎe Ó‡L∆∆¡«¿»ƒƒ
,‰Ï‡L ÔBLÏa ,epÓÈ˜È¿ƒ∆¿»¿≈»
‰Êa eLt‰ LeÈt‰L∆«≈«»»∆
‰ÏÈÏL ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ»
יקימנו מי "וכלביא ומבאר:

הוא אלא שיקימנו מי אין דודאי

לאדם יש כך בזריזות, מאליו קם

בזמן בזריזות מאליו לעמוד

שלא שחרית של קריאתֿשמע

שמע קריאת (שחיוב זמנו יעבור

מנץ שלישית שעה סוף עד

מתבאר שבזה וכיון החמה)".

שאלה, בלשון 'מי' ≈«¿ÔÎÏÂלשון
È˙‡ˆÓ eLÂ ÈÒBÓƒ¿»»ƒ

aמדרש‡ÓeÁ˙4cבנוגע ¿«¿»¿
˜‡לקריאתֿשמע È˙ÈÈÓ«¿≈¿»

dÈpÈÓ ÏÈÚÏcפסוק מביא ƒ¿≈ƒ≈
לזה: ÈÏ‡5קודם ÌÚ Ô‰∆«¿»ƒ

Ó‡L) BÂ Ìe˜È»¿∆∆¡«
LÈ ‡Ï (eiÁ ÔBLÏa¿»ƒ…ƒ¿«

BÂ  ÏÎ‡È „Úשגם «…«∆∆¿
קימה לשון מוזכר זה בפסוק

ÈÙושכיבה ÔBÎ ‡e‰Â עם, "הן פסוק מתאים ÌÂ˜È[=יותר ‡ÈÏÎ ¿»¿≈
Ú„וגו'"] ,˙ÈÚÂ ˙ÈÁL ÏL ÚÓL ˙‡È˜ ÔÈÚÏ ‰Ê L„aƒ¿»∆¿ƒ¿»¿ƒ«¿«∆«¬ƒ¿«¿ƒ«

˙e„ÈÒÁ ÈLe„a ÌÓ‡ BBLÏ Ô‡6‡e‰ ÈÚ‰L ‰‡ «¿»¿»ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆»ƒ»
‡Ób‰ ˙ÒÈ ‡e‰ ÔBÎ‰Lהוא קריאתֿשמע על המרמז שפסוק ∆«»¿ƒ¿««¿»»

שכב" ÁÎeÓ„Îe"כרע ,¿¿«
LÙL ÈL LeÈtÓƒ≈«ƒ∆¿»≈

ÈÓ„cזה פסוק לשון [=דומה ¿»≈
'יקימנו'] ¿¿«¿EaÎLÏƒ'שכב'

‰a˜‰L EÓe˜e¿∆∆«»»
eÓe˜e eaÎLa eÓBL¿≈¿»¿≈¿≈
ÌÈ˜Le ÌÈÂÏL LÏƒ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ
È‰Â ,‡ÈÏÎe È‡«¬ƒ¿»ƒ«¬≈
Ô‰ ,ÚÓL ˙‡È˜c „‰«≈∆ƒ¿ƒ«¿«≈
‰La Ô‰Â ˜eÒta7, «»¿≈«ƒ¿»

‰lÈÁz) EaÎLa ‡e‰¿»¿¿¿ƒ»
‰ÊÏÂ ,EÓe˜e (C Á‡Â¿««»¿∆¿»∆
˜eÒta „‰ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ«≈∆«»
(C Á‡Â) Bb ÎL Ú»«»«¿««»
‰Ê Èt ÏÚ C‡ eÓÈ˜È¿ƒ∆««ƒ∆
לקריאתֿשמע הדמיון שעיקר

'יקימנו' 'שכב' בלשון הוא

ÔÈ‰Ï CÈˆ.א :‰Ó »ƒ¿»ƒ«
,epÓÈ˜È ÈÓ Ó‡L∆∆¡«ƒ¿ƒ∆

‰ÏÈÏL ÏL ÔÙB‡aמדוע ¿∆∆¿ƒ»
'מי'? לשון »Ìbב.מדגיש

ÔÈ‰Ï CÈˆ‰Ó Èt ÏÚ »ƒ¿»ƒ«ƒ«
Ù ‰a L„Óa e˙L∆»¿ƒ¿»«»

ÈÁÈÂ8(‰ LeÈÙa) «¿ƒ¿≈«
‰Ó ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ e‡Èa¿≈«ƒ≈«
Bb ÎL Ú e˙L∆»»«»«
˙LÙa) e˙L ‰ÓÏ¿«∆»¿»»«

ÈÁÈÂ9(,Bb  Úכאן «¿ƒ»«»«
ויחי ובפרשת 'שכב' לשון כתוב

במדרש מבאר 'רבץ'. לשון

שתי על מדברים אלו שפסוקים

ישראל: בעם שונות תקופות

„Ú tÓ  Ú»«»«ƒ∆∆«
e‰i˜„ˆחורבן תקופת (עד ƒ¿ƒ»

הראשון המקדש Úבית ,(»«
CÏÓ „Ú e‰i˜„ˆÓ ÎL»«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

eÈÈ‰Â ,ÁÈL‰10ÚL , «»ƒ«¿«¿∆»«
(e‰i˜„ˆ „Ú tÓ) »«ƒ∆∆«ƒ¿ƒ»
‰Ó C„ ÏÚ ‡e‰«∆∆«

e˙L11ÔÈ‡Â zˆÂ ∆»¿»«¿»¿≈
„ÈÁÓלנוח תרבץ [=כאשר «¬ƒ

דוד)] (מצודת יחרידך מי ,אין
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ו     

עד (מּצדקּיהּו ׁשכב וכרע והּבּסּוס, והעמידה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָהּׁשלֹום
ּכרע אם ּדלכאֹורה, הּגלּות, זמן על קאי הּמׁשיח) ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמל
זה על לֹומר מתאים אי הּגלּות, זמן על קאי ְְִִֵֶַַַַַַַָָָׁשכב

ּוכלביא ּדכארי קּׁשּור12הענין ּכללּות להבין צרי וּגם . ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָ
ׁשמע. לקריאת יקימּנּו מי גו' ׁשכב ּדכרע ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָהענינים

עלÔeÈÂ13ב) הּׁשירים ּבׁשיר ּׁשּכתּוב מה ּבהקּדם ¿»ְְְִִִֵֶֶַַַָ
את14הּפסּוק ּבּקׁשּתי ּבּלילֹות מׁשּכבי על ְְִִִִֵֵַַַַָָ

(חֹולי מרעי על מׁשּכבי, על מהּו נפׁשי, הי15ׁשאהבה ,( ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אמרּת ּדאּת על16מה וגֹו', למׁשּכב ונפל ימּות ולא ְְְְְְְְְִַַַַַָָָָֹ

כּו'. ּומצֹות הּתֹורה מן לי ּכׁשּיׁשנּתי ּבּלילֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמׁשּכבי
הּׁשנה, ענין והן החֹולי ענין הן אּלּו, ענינים ב' ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוהּנה,
אֹו ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמיּות (ּגלּות הּגלּות ענין על ְְְְִִִִַַַָָָָמֹורים
מּמה הּׁשנה ענין ויּובן ּברּוחנּיּות). ּגלּות הּפחֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָלכל

הּׁשנה ּבעת ׁשּגם הּתחּתֹון, ּבאדם הּגּוףּׁשרֹואים ּכל יׁשנֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבׁשלמּות, ּכן ּגם הם הּנׁשמה ּכחֹות ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹּבׁשלמּות,
הּכחֹות אזי ער, ׁשהאדם ׁשּבׁשעה הּוא, ׁשהחּלּוק ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא
ׁשל ּבאֹופן הם ּבּגּוף ׁשּמתלּבׁשים ּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּבּנפׁש
מה מסּדר, ּבסדר זה הרי ּובמילא מּזה, זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻהׁשּתלׁשלּות
ּדהיינּו הענין יׁשנֹו ׁשאז הּׁשנה, ּבׁשעת ּכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּׁשאין

זה17ּכחֹולמים ׁשענין אז, ׁשּמאירים הּכחֹות אפּלּו אזי , ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָֹ
ּתמיד לא הרי ּומּדֹות, ּדׂשכל ּבכחֹות אפּלּו להיֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָֹֹיכֹול
הּיֹותר ּבמּדה נּכר זה וענין כּו'. מסּדר סדר ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻיׁש
ּבעת ּגם הרי הּׁשמיעה, ּכח ּכי הראּיה, ּבכח ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹּגדֹולה
ׁשֹומע, הּוא הרי ּגדֹול קֹול ּוכׁשּיׁש ּפתּוחה, האֹוזן ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשנה
אינן העינים הּׁשנה ׁשּבׁשעת הראּיה, ּכח ּכן ּׁשאין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמה
סדר ּדהּנה הרּוחנית, ּבעבֹודה ּגם הּוא וכן ּפקיחין. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעינין
צריכים הּבהמית ּדנפׁש ּכחֹות ׁשעׂשר הּוא ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹהעבֹודה
האלקית, ּדנפׁש הּכחֹות לעׂשר מׁשעּבדים ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹֹֻלהיֹות
הּלב על ׁשליט ׁשהּמֹוח הּסדר להיֹות צרי ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּובכללּות

ותֹולדתֹו ּבטבעֹו לפעֹול18אפּלּו האדם צרי זה ּומּצד , ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
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רסד).12) ע' ריש חי"ג (אגרותֿקודש זו שנה תמוז ט"ו מכתב גם ראה

ע'13) תרמ"ח סה"מ ואילך. א'מח שם אוה"ת ראה – לקמן בהבא

ואילך. א.14)תנו ג, מת"כ.15)שה"ש יח.16)פי' כא, משפטים

ג.17) כח, וישב תו"א וראה א. קכו, (יז,18)תהלים פי"ב תניא ראה

    
ÚÎÂ ,ÒeÒÈa‰Â ‰„ÈÓÚ‰Â ÌBÏL‰ Û˜Bz„ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»¿∆«»¿»¬ƒ»¿«ƒ¿»«

È‡˜ (ÁÈLn‰ ÏÓ „Ú e‰˜„Ó) ÎL[מוסב=]ÔÓÊ ÏÚ »«ƒƒ¿ƒ»«∆∆«»ƒ«»ƒ«¿«
,˙eÏb‰,מובן אינו בפסוק זה ביאור Úkולפי Ì‡ ,‰B‡ÎÏc «»¿ƒ¿»ƒ»«

‰Ê ÏÚ ÓBÏ ÌÈ‡˙Ó È‡ ,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÏÚ È‡˜ ÎL»«»ƒ«¿««»≈«¿ƒ««∆
È‡k„ ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬ƒ

‡ÈÏÎe12מצב דומה ובמה ¿»ƒ
ולביא? לארי בגלות בניֿישראל

ÔÈ‰Ïד È ÌbÂ .¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ eLÈ˜ ˙eÏÏk¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÈÓ Bb ÎL ÚÎc¿»«»«ƒ
.ÚÓL ˙‡È˜Ï epÓÈ˜È¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿«
כיצד יבאר הבא בסעיף

המתאים כינוי הוא 'שכיבה'

שתי ויבאר הגלות. למצב

וחולי. שינה, ב'שכיבה': דרגות

ÔeÈÂ (13‰Ó Ìc˜‰a ¿»¿∆¿≈«
ÌÈÈ‰ ÈLa e˙kL∆»¿ƒ«ƒƒ

˜eÒt‰ ÏÚ14ÈkLÓ ÏÚ ««»«ƒ¿»ƒ
˙‡ ÈzLwa ˙BÏÈla«≈ƒ«¿ƒ∆
ÏÚ e‰Ó ,ÈLÙ ‰‰‡L∆»¬»«¿ƒ««

ÈkLÓ'משכבי' ובפירוש ƒ¿»ƒ
א' פירוש במדרש. פירושים שני

ÏÚÈÏBÁ ) ÈÚÓ15,( «¿≈ƒƒ
zÓ‡ z‡c ‰Ó È‰כמו=] ≈«¿«¿»«¿¿

בפסוק בנוגע אומר] :16שאתה

את איש והכה אנשים יריבון וכי

באגרף או באבן …¿ÏÂ‡רעהו
˙eÓÈ(רק ÏÙÂ(אלא »¿»«

,B‚Â kLÓÏשני (ופירוש ¿ƒ¿»¿
ÈkLÓבמדרש): ÏÚ«ƒ¿»ƒ

ÔÓ ÈÏ ÈzLÈLk ˙BÏÈla«≈¿∆»«¿ƒƒƒ
eÎ ˙BÂÓe ‰Bz‰. «»ƒ¿
Ô‰ ,el‡ ÌÈÈÚ  ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈≈
ÔÈÚ Ô‰Â ÈÏBÁ‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈÚ ÏÚ ÌÈBÓ ,‰‰«≈»ƒ«ƒ¿»
˙eÈÓL‚a ˙eÏb) ˙eÏb‰«»»¿«¿ƒ
ÏÎÏ B‡ ,˙eÁee¿»ƒ¿»
.(˙eÁea ˙eÏb ˙BÁt‰«»»¿»ƒ
‰nÓ ‰‰ ÔÈÚ ÔeÈÂ¿»ƒ¿»«≈»ƒ«
,ÔBzÁz‰ Ì„‡a ÌÈ‡BL∆ƒ»»»««¿
Ïk BLÈ ‰‰ ˙Úa ÌbL∆«¿≈«≈»∆¿»
elÈÙ‡Â ,˙eÓÈÏLa Ûeb‰«ƒ¿≈«¬ƒ

‰ÓLp‰ ˙BÁk,הרוחניים …«¿»»
ומידות, Ôkשכל Ìb Ì‰≈«≈

‡l‡ ,˙eÓÈÏLaƒ¿≈∆»

LÙpaL ˙BÁk‰ ÈÊ‡ ,Ú Ì„‡‰L ‰ÚLaL ,‡e‰ ˜elÈÁ‰L∆«ƒ∆¿»»∆»»»≈¬««…∆«∆∆
‰fÓ ‰Ê ˙eÏLÏzL‰ ÏL ÔÙB‡a Ì‰ Ûeba ÌÈLaÏ˙nL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆∆ƒ¿«¿¿∆ƒ∆

וכּו' מהשכל נובע הרגש -‰Ó ,„eÒÓ „Òa ‰Ê È‰ ‡ÏÈÓe ,¿≈»¬≈∆¿≈∆¿»«
c ÔÈÚ‰ BLÈ Ê‡L ,‰È‰ ˙ÚLa Ôk ÔÈ‡L:הפסוק ‰eÈÈכלשון ∆≈≈ƒ¿««≈»∆»∆¿»ƒ¿»¿«¿
ÌÈÓÏBÁk17נדמה שבחלום ¿¿ƒ

ואינו אחד בנושא הפכים שני לו

כגון ביניהם, סתירה מרגיש

רחוקה בארץ וגם כאן ,שנמצא
˙BÁk‰ elÈÙ‡ ÈÊ‡¬«¬ƒ«…
‰Ê ÔÈÚL ,Ê‡ ÌÈÈ‡nL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿»∆
elÈÙ‡ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿¬ƒ
,˙BcÓe ÏÎNc ˙BÁÎa¿…¿≈∆ƒ
‰Êa LÈ „ÈÓz ‡Ï È‰¬≈…»ƒ≈»∆
‰Ê ÔÈÚÂ .eÎ „eÒÓ „Ò≈∆¿»¿ƒ¿»∆
‰ÏB„b ˙B‰ ‰cÓa kÈƒ»¿ƒ»«≈¿»
Ák ,Èk ,‰‡‰ Áka¿…«»¿ƒ»ƒ…«
˙Úa Ìb È‰ ,‰ÚÈÓ‰«¿ƒ»¬≈«¿≈
,‰Áe˙t ÔÊB‡‰ ‰È‰«≈»»∆¿»
È‰ ÏB„b ÏB˜ LLÎe¿∆≈»¬≈
Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ,ÚÓBL ‡e‰≈««∆≈≈
˙ÚLaL ,‰‡‰ Ák…«»¿ƒ»∆ƒ¿«
ÌÈ‡ ÌÈÈÚ‰ ‰È‰«≈»»≈«ƒ≈»

ÔÈÁÈ˜t ÔÈÈÚעיניים=] ≈ƒ¿ƒƒ
‰e‡פתוחות] ÔÎÂ מצב. ¿≈
BÚa„‰השינה Ìb««¬»

Áe‰„Ò ‰p‰c ,˙È »»ƒ¿ƒ≈≈∆
NÚL ‡e‰ ‰„BÚ‰»¬»∆∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙BÁk…¿∆∆««¬ƒ
דברים עניינה, שכל [=נפש

עשר וכל גשמיים]. בהמיים,

בינה חכמה, - (השכל כוחותיה

גבורה, חסד, - והמידות דעת;

ומלכות) יסוד הוד, נצח, תפארת,

˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¿ƒƒƒ¿
NÚÏ ÌÈ„aÚeLÓ¿¿»ƒ¿∆∆
˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙BÁk‰«…¿∆∆»¡…ƒ
- ועניינה מהותה שכל [=נפש

ואלקות] eÏÏÎe˙קדושה ,ƒ¿»
„‰ ˙BÈ‰Ï È»ƒƒ¿«≈∆

ÁBÓ‰Lנפש משכן (מקום ∆««
‰lהאלוקית) ÏÚ ÈlL«ƒ««≈

הבהמית) נפש משכן (מקום

B˙„ÏBzÂ BÚa elÈÙ‡¬ƒ¿ƒ¿¿¿»
התניא) ספר vÓe„18(כלשון ,ƒ«

ÏBÚÙÏ Ì„‡‰ È ‰Ê∆»ƒ»»»ƒ¿
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ׁשלׁשה וכּמה ּכּמה אחת ועל הּנפׁש, ּכחֹות עׂשר ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹׁשּכל
מלּבשים יהיּו ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻלבּוׁשי
ּבלּתי ּכׁשּיׁש אמנם ּומצֹות. הּתֹורה עניני עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻּומיחדים
זה וענין הּלב. על הּמֹוח ׁשליטת אין אזי ּבהּכחֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹסדר
סדר ּדהּנה, הראּיה, ּבכח ּגדֹולה הּיֹותר ּבמּדה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹנּכר
ּוראּו עיניכם מרֹום ּדׂשאּו ּבאֹופן להיֹות צרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָהעבֹודה

אּלה ברא זֹו19מי לבירה מנהיג ׁשּיׁש ׁשרֹואה וזהּו20, , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
רז"ל ּׁשאמרּו מה הּנֹולד,21ּגם את הרֹואה חכם איזהּו ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מרֹום ּדׂשאּו הענין יׁשנֹו ׁשּכאׁשר הּואהינּו, אזי עיניכם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּזקן אדמֹו"ר ּכפרּוׁש הּנֹולד, את ׁשּכל22רֹואה ׁשרֹואה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מי ׁשּבחינת אּלה, ברא מי ׁשּזהּו ליׁש, מאין נֹולד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
אּלה והארץ23ברא הּׁשמים ּתֹולדֹות אּלה עֹובד24, וׁשם , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

והּמׁשּפטים החּקים ּבאּלה ּכח25עבֹודתֹו ּכאׁשר אמנם, . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
מרֹום ּדׂשאּו הענין וחסר ּכּדּבעי, ׁשלא אצלֹו הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹהראּיה
ּבגלּותא יׁשנה אני ׁשנה, ׁשל ענין זה הרי .26עיניכם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּדאֹותֹותינּו מּצב אצלֹו ׁשּנעׂשה הראּיה, ּבענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהחּסרֹון
ראינּו ּבא27לא ׁשּמּזה עד ּכ ּכל מׁשּפיע הּוא הרי , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מה עד יֹודע אּתנּו ּדאין חּסרֹון27הּמּצב ׁשּנעׂשה הינּו, , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אצלֹו ׁשחסר והּׂשגה, הבנה מּלׁשֹון הּׁשמיעה, ּבכח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּגם
לעׂשֹותם. צרי היה הּׂשכל ּפי על ׁשּגם ּבהענינים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו
ענינים ּגם להיֹות יכֹולים הּׁשנה ׁשּבעת ,ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָועד
הּגלּות, ּבענין זה ּדר ועל הּפׁשּוט, מּׂשכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהפכּיים
ועׂשר ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה ׁשּפעּלֹותיו להיֹות ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּיכֹול
מּכמֹו ההפ הם הּגּוף עניני וכל הּבהמית נפשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּכחֹות
ּבהענין החּסרֹון הּוא ּזה לכל והּסּבה להיֹות. ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשּצריכים
ׁשנה, ׁשל ּומּצב ּבמעמד להיֹותֹו עיניכם, מרֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדׂשאּו
ׁשל הּׁשליטה אין ּובמילא ּבהּכחֹות, מסּדר סדר אין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאז
הגּברת אין ּובמילא הּפחּות, הּכח על הּנעלה ְְֲֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹהּכח
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ז   

ׁשלׁשה וכּמה ּכּמה אחת ועל הּנפׁש, ּכחֹות עׂשר ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹׁשּכל
מלּבשים יהיּו ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻלבּוׁשי
ּבלּתי ּכׁשּיׁש אמנם ּומצֹות. הּתֹורה עניני עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻּומיחדים
זה וענין הּלב. על הּמֹוח ׁשליטת אין אזי ּבהּכחֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹסדר
סדר ּדהּנה, הראּיה, ּבכח ּגדֹולה הּיֹותר ּבמּדה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹנּכר
ּוראּו עיניכם מרֹום ּדׂשאּו ּבאֹופן להיֹות צרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָהעבֹודה

אּלה ברא זֹו19מי לבירה מנהיג ׁשּיׁש ׁשרֹואה וזהּו20, , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
רז"ל ּׁשאמרּו מה הּנֹולד,21ּגם את הרֹואה חכם איזהּו ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מרֹום ּדׂשאּו הענין יׁשנֹו ׁשּכאׁשר הּואהינּו, אזי עיניכם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּזקן אדמֹו"ר ּכפרּוׁש הּנֹולד, את ׁשּכל22רֹואה ׁשרֹואה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מי ׁשּבחינת אּלה, ברא מי ׁשּזהּו ליׁש, מאין נֹולד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
אּלה והארץ23ברא הּׁשמים ּתֹולדֹות אּלה עֹובד24, וׁשם , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

והּמׁשּפטים החּקים ּבאּלה ּכח25עבֹודתֹו ּכאׁשר אמנם, . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
מרֹום ּדׂשאּו הענין וחסר ּכּדּבעי, ׁשלא אצלֹו הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹהראּיה
ּבגלּותא יׁשנה אני ׁשנה, ׁשל ענין זה הרי .26עיניכם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּדאֹותֹותינּו מּצב אצלֹו ׁשּנעׂשה הראּיה, ּבענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהחּסרֹון
ראינּו ּבא27לא ׁשּמּזה עד ּכ ּכל מׁשּפיע הּוא הרי , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מה עד יֹודע אּתנּו ּדאין חּסרֹון27הּמּצב ׁשּנעׂשה הינּו, , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אצלֹו ׁשחסר והּׂשגה, הבנה מּלׁשֹון הּׁשמיעה, ּבכח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּגם
לעׂשֹותם. צרי היה הּׂשכל ּפי על ׁשּגם ּבהענינים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו
ענינים ּגם להיֹות יכֹולים הּׁשנה ׁשּבעת ,ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָועד
הּגלּות, ּבענין זה ּדר ועל הּפׁשּוט, מּׂשכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהפכּיים
ועׂשר ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה ׁשּפעּלֹותיו להיֹות ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּיכֹול
מּכמֹו ההפ הם הּגּוף עניני וכל הּבהמית נפשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּכחֹות
ּבהענין החּסרֹון הּוא ּזה לכל והּסּבה להיֹות. ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשּצריכים
ׁשנה, ׁשל ּומּצב ּבמעמד להיֹותֹו עיניכם, מרֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדׂשאּו
ׁשל הּׁשליטה אין ּובמילא ּבהּכחֹות, מסּדר סדר אין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאז
הגּברת אין ּובמילא הּפחּות, הּכח על הּנעלה ְְֲֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹהּכח

החֹומר. על ֶַַַָהּצּורה
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ח     

ּבּלילֹות,p‰Â‰ג) מׁשּכבי (על ׁשּבּגלּות הּׁשנה מענין ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּגם ּבאים ּומצֹות) הּתֹורה מן לי ְְְִִִִִֶַַַָָָּכׁשּיׁשנּתי
אמרּת ּדאּת מה הי מרעי, על מׁשּכבי, (על החֹולי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָלענין

ו ימּות ּדרּגֹות,ולא ּכּמה יׁש ּגּופא ּובזה למׁשּכב). נפל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּיֹותר הּמדרגה הּנה ּובכללּות, הּכבד. אל הּקל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמן
חֹולי ׁשּיׁשנֹו הּתחּתֹון ּבאדם ּבפׁשטּות ּכמֹו היא ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּתחּתֹונה

ּברּוחנּיּות ודגמתֹו סּכנה, ּבֹו האלקית28ׁשּיׁש ׁשּנפׁשֹו , ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשהם ּבאֹופן ּובּגּוף הּבהמית ּבּנפׁש ּבגלּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנמצאת
הינּו מּמׁש, סּכנה ׁשּיׁש עד לגמרי ּומסּתירים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמעלימים
מיתה ּדין, ּבית מיתת עם הּקׁשּורים ענינים על ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָלעבֹור
ׁשּכאׁשר זאת, ועֹוד ליצלן. רחמנא ּכרת אֹו ׁשמים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבידי
עצמן ׁשּמּצד ּבעברֹות (ּגם ּבכלל האסּורים לדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּבא
מהּמבֹואר ּכּמּובן סּכנה, ׁשל ענין זה הרי יֹותר) קּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהן

הּתׁשּובה מּתרי"ג29ּבאּגרת ׁשזּור עב מחבל הּמׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
חס ׁשּכׁשעֹובר מצֹות, ּבתרי"ג זה ּדר ועל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָחבלים,
לא מצות על ׁשעֹובר (הינּו מהּנה אחת על ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹוׁשלֹום
הּדק חבל נפסק עׂשה) מצות מקּים ׁשאינֹו אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַתעׂשה
ּבכפּלת (ואפּלּו החטאים ׁשּברּבּוי אּלא עֹוד ולא ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹכּו',
ּכמֹו ּפגם להיֹות יכֹול מאד) רּבֹות ּפעמים אחד ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹחטא
הּמׁשל ׁשּמבאר ּוכפי מיתה, אֹו ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש אחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבלאו
ּוקלּוׁשֹות קּלֹות ׁשּמחיצֹות וקלּוׁש, קל ענן ְְְְִֵֶַַַַָָָָמהבּדלת
ויֹותר עבה אחת מחיצה ּכמֹו מאפילֹות הן מאד ,30לרֹוב ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

הּכתּוב עֹוד31ּובּלׁשֹון ויׁש חּטאה. העגלה ּכעבֹותֹות ְְֲֲִֵַַַָָָָָָ
ׁשאין חֹולי ׁשהּוא יֹותר, ּדק ּבאֹופן החֹולי ּבענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמדרגה
ׁשּיׁש לחֹולי ּכן ּגם לבֹוא אפׁשר ׁשמּמּנּו (אּלא סּכנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבֹו
ּפי ׁשעל ּדאף הּתר, ּתאֹות ענין הּוא ּובכללּות סּכנה), ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבֹו

החּצֹונים ּבידי וקׁשּור ׁשאסּור ענין זה אין מּכל32תֹורה , ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּכתיב הרי ׁשּממּלא33מקֹום ידי ּדעל נפרד, יבּקׁש לתאוה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

עצמ ּדקּדׁש הענין הפ הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתאֹות
ל ׁשּזהּו34ּבּמּתר ואלקּות, קדּׁשה מעניני נפרד נעׂשה , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻ
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פס"ג.28) תרל"ז וככה המשך פ"ז.30)פ"ה.29)ראה א.31)אגה"ת נב, סוכה יח. ה, ישעי' פ"ז.32)ראה תניא משלי33)ראה

א. א.34)יח, כ, יבמות

    
ברא "מי רואה ואינו סגורים שכלו עיני כאשר - ברוחניות השינה ענין לסיכום,

יתבאר הבא בסעיף השגה. - בשמיעה לחסרון מגיעה מזה וכתוצאה אלה"

('משכבי' החולי לענין באים א') פירוש ('משכבי' השינה מענין שכתוצאה

הרוחני. בחולי דרגות כמה ויתבאר הב'). כפירוש

‰‰ ÔÈÚÓ ‰p‰Â ‚¿ƒ≈≈ƒ¿»«≈»
) ˙eÏbaLהמדרש כפירוש ∆«»

הפסוק: על ÈkLÓהנ"ל ÏÚ«ƒ¿»ƒ
ÔÓ ÈÏ ÈLLk ,˙BÏÈla«≈¿∆»«¿ƒƒƒ
Ìb ÌÈ‡a ˙BˆÓe ‰B‰«»ƒ¿»ƒ«
ÏÚ) ÈÏBÁ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿»«ƒ«
È‰ ,ÈÚÓ ÏÚ ,ÈkLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈
˙eÓÈ ‡ÏÂ Ó‡ ‡c ‰Ó«¿«¿»«¿¿¿…»
‰Êe .kLÓÏ ÏÙÂ¿»«¿ƒ¿»»∆

‡Ùeb('ב'חולי)‰nk LÈ »≈«»
Ï‡ Ï‰ ÔÓ ,˙Bbc«¿ƒ««∆

„k‰האדם נופל מתחילה - «»≈
מכביד ואח"כ קל, רוחני לחולי

ה' ירחם eÏÏe˙,חליו, .ƒ¿»
˙B‰ ‰‚„n‰ ‰p‰ƒ≈««¿≈»«≈

‰BÁ(ביותר (הגרועה «¿»
Ì„‡a ˙eËLÙa BÓk ‡È‰ƒ¿¿«¿»»»
ÈÏBÁ BLL ÔBÁ‰««¿∆∆¿ƒ
B˙Ó‚„Â ,‰k Ba LL∆≈«»»¿À¿»

˙eÁea28BLÙpL , ¿»ƒ∆«¿
˙eÏ‚a ˙‡ˆÓ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ¿≈¿»
Ûebe ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa«∆∆««¬ƒ«
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ÔÙB‡a¿∆∆≈«¬ƒƒ
„Ú ÈÓ‚Ï ÌÈÈÓe«¿ƒƒ¿«¿≈«
eÈ‰ ,LnÓ ‰k LL∆≈«»»«»«¿
להגיע יכול מחלתו שמפני

ÌÈÈÚ ÏÚ BÚÏ«¬«ƒ¿»ƒ
˙Èa ˙˙ÈÓ ÌÚ ÌÈeL‰«¿ƒƒƒ«≈
B‡ ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ,ÔÈcƒƒ»ƒ≈»«ƒ

ÔÏˆÈÏ ‡ÓÁ ˙k'ה=] »≈«¬»»ƒ¿»
Ê‡˙יצילנו] „BÚÂ זו. לא ¿…

ממש לעבור מגיע שכאשר בלבד

עליהם שחייבים איסורים על

בו שיש חולה הוא הרי - מיתה

אלא a‡סכנה, L‡kL∆«¬∆»
ÏÏa ÌÈe‡‰ ÌÈ„Ïƒ¿»ƒ»¬ƒƒ¿»

ÏL ÔÈÚ ‰Ê È‰ ˙BÈ ˙Bl˜ Ô‰ ÔÓˆÚ „nL ˙BÚa Ìb)««¬≈∆ƒ««¿»≈«≈¬≈∆ƒ¿»∆
‡Bn‰Ó Ôenk ,‰kבתניא‰eL‰ ˙b‡a29ÏLn‰ «»»«»≈«¿»¿ƒ∆∆«¿»«»»

בנשמה העבירה ÏÚÂלפגימת ,ÌÈÏÁ ‚ÈÓ eÊL Ú ÏÁÓ≈∆∆»»ƒ«¿«¬»ƒ¿«

‰p‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÌBÏLÂ Á BÚLkL ,˙BˆÓ ‚È˙a ‰Ê c∆∆∆¿«¿«ƒ¿∆¿∆≈«¿»«««≈≈»
˙ÂˆÓ Ì˜Ó BÈ‡L B‡ ‰Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ BÚL eÈ‰)«¿∆≈«ƒ¿«…«¬∆∆≈¿«≈ƒ¿«
ÌÈ‡ËÁ‰ ÈeaaL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,e ˜c‰ ÏÁ ˜Ù ‰Ú¬≈ƒ¿«≈∆««¿…∆»∆¿ƒ«¬»ƒ
˙BÈ‰Ï ÏBÈ „‡Ó ˙Ba ÌÈÓÚt „Á‡ ‡ËÁ ˙lÙa elÙ‡Â)«¬ƒƒ¿ƒ«≈¿∆»¿»ƒ«¿…»ƒ¿
„Á‡ Â‡Ïa BÓk Ì‚t¿«¿¿»∆»
,‰˙ÈÓ B‡ ˙k Ba LL∆≈»≈ƒ»
ÏLn‰ ‡nL ÈÙe¿ƒ∆¿»≈«»»
,LeÏ˜Â Ï˜ ÔÚ ˙Ïc‰Ó≈«¿»«»»«¿»
˙Bl˜ ˙BˆÈÁnL∆¿ƒ«
Ô‰ „‡Ó BÏ ˙BLeÏ˜e¿»¿…≈
‰ˆÈÁÓ BÓk ˙BÏÈÙ‡Ó«¬ƒ¿¿ƒ»

˙BÈÂ ‰Ú ˙Á‡30, ««»»¿≈
e˙k‰ ÔBLle31 ƒ¿«»

‰‡Á ‰Ï‚Ú‰ ˙B˙BÚk«¬»¬»»«»»
את בו שקושרים עבה [=חבל

(במסכת חז"ל ואמרו הקרון.

מתחילה יצרֿהרע א: נב, סוכה

] בוכיא של לחוט =קורידומה

עליו] להתגבר שנקל עכביש.

[משאדם כּו' כעבותות ולבסוף

והולך מתגבר מעט אחריו נמשך

(רש"י)] BÚ„בו LÈÂ .¿≈
ÈÏBÁ‰ ÔÈÚa ‰‚„Ó«¿≈»¿ƒ¿»«ƒ
‡e‰L ,˙BÈ ˜c ÔÙB‡a¿∆«≈∆
‰k Ba ÔÈ‡L ÈÏBÁƒ∆≈«»»
LÙ‡ epnÓL ‡l‡)∆»∆ƒ∆∆¿»
LL ÈÏBÁÏ Ôk Ìb ‡BÏ»«≈¿ƒ∆≈
‡e‰ ˙eÏÏe ,‰k Ba«»»ƒ¿»

‰ ˙B‡ ÔÈÚתאוות=] ƒ¿»«¬∆≈
המותרים] Û‡cלדברים ,¿«

‰Ê ÔÈ‡ ‰B˙ Èt ÏÚL∆«ƒ»≈∆
È„Èa eL˜Â e‡L ÔÈÚƒ¿»∆»¿»ƒ≈

ÌÈBÁ‰32לשון ("שזהו «ƒƒ
קשור שאינו כלומר ומותר היתר

יוכל שלא החיצונים בידי ואסור

פרק תניא - לה'" ולעלות לחזור

‰Èז) ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»¬≈
È˙k33LÈ ‰Â‡˙Ï ¿ƒ¿«¬»¿«≈

‡lÓnL È„È ÏÚc ,„Ùƒ¿»¿«¿≈∆¿«≈
LÙÂ Ûeb‰ ˙B‡«¬«¿∆∆

Ï na ÓˆÚ Lc˜c ÔÈÚ‰ Ù‰ ,˙ÈÓ‰a‰34היבדל=] ««¬ƒ≈∆»ƒ¿»¿«≈«¿»«À»»
תהיו"] "קדושים הפסוק: על חז"ל כדברי לך. המותרים מדברים גם ,(התקדש)

לתאוה נמשך e‰Lוכאשר ,˙e˜Ï‡Â ‰„˜ ÈÈÚÓ „Ù ‰Ú«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿À»∆¡…∆∆
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ויתירה חּיּותֹו. מּמקֹור נפרד הּוא ׁשהרי חֹולי, ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָענין
הרי ׁשּלכאֹורה הּתר, ּבתאֹות מׁשקע נעׂשה ׁשּכאׁשר ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻמּזה,
לבֹוא יכֹול מּזה הּנה סּכנה, ּבֹו ׁשאין חֹולי רק ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדחֹולי הּתחּתֹונה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלהּמדרגה

‰p‰Âחֹולי מּבחינת ׁשרׁשם ּבחֹולי, הּנ"ל אֹופּנים ב' ¿ƒ≈ְְְִִִִִַַַַָָ
ּדחֹולה ענין ׁשהּוא יֹותר, עֹוד ּדק ְְְִֵֶֶֶַָּבאֹופן

מ"ט והענין35ּבגּמטרּיא הּנּו"ן. ׁשער אצלֹו ׁשחסר לפי , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
חכמה36הּוא ׁשּמחּבר הּוא הּנּו"ן ׁשער ׁשל ענינֹו ּדהּנה ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכללּותֹו37ּובינה הּבינה ּדענין האדם, ּבעבֹודת וענינֹו . ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָ

מּצד ׁשהּׂשכל ּכיון א ּולהּׂשיג. להבין האדם ּכח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא
צֹור יׁש לכן עקּלתֹון, ּבדר ליל לפעמים יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמֹו
הראׁשֹונֹות, הּמׂשּכלֹות ׁשהם הּׂשכל, יסֹודֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻאׁשר
ענין והּוא אמּתי, ּבאֹופן יהיּו הּכללית, ּוקליטה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָוההנחה
ּבדר יל לא ׁשהּׂשכל ׁשֹומרת ׁשהיא החכמה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻנקּדת

ּבהיכלא נקּדה ענין וזהּו עצמֹו38עקּלתֹון. ׁשהּׂשכל הינּו, , ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלם ענין ּבֹונה והּׂשגה ׁשההבנה לפי היכל, ּבׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָנקרא
חזק ּבנין ׁשיהיה ׁשּכדי אּלא ואֹופּנים, ּפרטים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבכמה
החכמה נקּדת ּבהיכלא, נקּדה להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻֻואמּתי
הענין חסר ּכאׁשר אמנם, ּדבינה. ההיכל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשֹומרת
ׁשּמחּבר הּנּו"ן ׁשער אצלֹו ׁשחסר הינּו, ּבהיכלא, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּדנקּדה
רק היא ׁשעבֹודתֹו האדם, ּבעבֹודת וענינֹו ּובינה, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָחכמה

ׁשהֹו ודעת, טעם ּפי עניןעל זה הרי ׂשכלֹו, אחרי רק ל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש חֹולי זה אין ׁשּתחּלה אּלא חֹולי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשל
הבנתֹו ׂשכלֹו, את ׁשּׁשֹומרת הּנקּדה רק חסרה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהרי
על ואף הּיׁשר, ּבדר הּוא הֹול ּבינתּים אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּׂשגתֹו,
ּפי על ודעת, טעם ּפי על רק היא ׁשעבֹודתֹו ּכיון כן, ֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפי
את מּטה והרצֹון הרצֹון, ׁשליטת עליו יׁש והּׂשכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׂשכל,

הרי האלט), ער (וואּו נמצא הּוא היכן עדין יֹודעים אין להרצֹון ּובנֹוגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשכל,
נּסיֹון לידי ּכׁשּיבֹוא וכּמה ּכּמה אחת ועל הּׂשכל, את יּטה ׁשהרצֹון להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיכֹול
מּטה למּטה ולירד עֹולם, ׁשל מלּכֹו ,הּמל ּדר ,הּדר מן לסּור יכֹול ואז ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָכּו',
ענין וזהּו ליצלן. רחמנא סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולי ׁשּזהּו ּתחּתֹונה, הּיֹותר לּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעד
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וירא.35) פ' להאריז"ל ואילך.36)טעהמ"צ א'ר ע' ח"ב תער"ב המשך ב. צז, ברכה לקו"ת ראה

א.37)ועוד. יב, במדבר לקו"ת (קז,38)ראה ס"ה אגה"ק תניא ת"ה. זהר תקוני א. ו, זח"א ראה

ועוד. א. יח, ראה פ' לקו"ת א).

    
,‰Ó ‰È˙ÈÂ B˙eÁ B˜nÓ „Ù ‡e‰ È‰L ,ÈÏBÁ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ≈»ƒ∆
˜ ‰Ê È‰ ‰B‡ÎlL ,z‰ ˙B‡˙a Ú˜LÓ ‰NÚ L‡kL∆«¬∆«¬»À¿»¿«¬∆≈∆ƒ¿»¬≈∆«
‰„n‰Ï ‡BÏ ÏBÎÈ ‰Ó ‰p‰ ,‰k Ba ÔÈ‡L ÈÏBÁƒ∆≈«»»ƒ≈ƒ∆»»¿««¿≈»

‰k Ba LL ÈÏBÁc ‰BzÁz‰,בחולי יותר דק אופן יתבאר להלן ««¿»¿ƒ∆≈«»»
שחסר מ"ט. בגימטרי' חולה

מחמישים החמישים שער אצלו

בינה. שערי

ÌÈÈÓÁ‰ Úהיא זו דרגה

'חכמה' את המחבר' ה'ממוצע

ה"נקודה" את - פירוש ו'בינה',

הביאור הרחבת עם 'חכמה' של

את ירחיב כאשר שגם 'בינה', של

תמיד יישאר בשכלו הנקודה

להלן. וכמבואר לנקודה, צמוד

Ïp‰ ÌÈpÙB‡  ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ««
ÈÏBÁaתאוות - סכנה בו (שיש ¿ƒ

תאוות - סכנה בו ושאין איסור,

ÈÁaÓ˙היתר) ÌLL ,»¿»ƒ¿ƒ«
„BÚ ˜c ÔÙB‡a ÈÏBÁƒ¿∆«
‰ÏBÁc ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BÈ≈∆ƒ¿»¿∆

ËÓ ‡Ëna35ÈÙÏ , ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ
Ôep‰ ÚL BÏˆ‡ ÁL∆»≈∆¿«««

‡e‰ ÔÈÚ‰Â36‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
Ôep‰ ÚL ÏL BÈÚƒ¿»∆«««
‰ÓÎÁ aÁnL ‡e‰∆¿«≈»¿»

‰Èe37˙„BÚa BÈÚÂ  ƒ»¿ƒ¿»«¬«
‰Èa‰ ÔÈÚc ,Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»«ƒ»
Ì„‡‰ Ák ‡e‰ B˙eÏÏk¿»…«»»»
ÔÂÈk ‡ ÈO‰Ïe ÔÈ‰Ï¿»ƒ¿«ƒ«≈»
ÏBÎÈ BÓˆÚ „vÓ ÏÎO‰L∆«≈∆ƒ««¿»
„a ÏÈÏ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈≈¿∆∆
Bˆ LÈ ÔÎÏ ,ÔB˙l˜Ú¬«»»≈≈∆
,ÏÎO‰ ˙B„BÈ L‡¬∆¿«≈∆
˙BÏkNn‰ Ì‰L∆≈«À¿»
‰Á‰‰Â ,˙BBL‡‰»ƒ¿«¬»»
eÈ‰È ,˙ÈÏÏk‰ ‰ËÈÏ˜e¿ƒ»«¿»ƒƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÈzÓ‡ ÔÙB‡a¿∆¬ƒƒ¿ƒ¿»
‡È‰L ,‰ÓÎÁ‰ ˙c˜¿À««»¿»∆ƒ
ÏÈ ‡Ï ÏÎO‰L ˙ÓBL∆∆∆«≈∆…≈≈
ÔÈÚ e‰ÊÂ ÔB˙l˜Ú „a¿∆∆¬«»¿∆ƒ¿»

‡ÏÎÈ‰a ‰c˜38נקודה=] ¿À»¿≈»»
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ט   

ויתירה חּיּותֹו. מּמקֹור נפרד הּוא ׁשהרי חֹולי, ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָענין
הרי ׁשּלכאֹורה הּתר, ּבתאֹות מׁשקע נעׂשה ׁשּכאׁשר ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻמּזה,
לבֹוא יכֹול מּזה הּנה סּכנה, ּבֹו ׁשאין חֹולי רק ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדחֹולי הּתחּתֹונה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלהּמדרגה

‰p‰Âחֹולי מּבחינת ׁשרׁשם ּבחֹולי, הּנ"ל אֹופּנים ב' ¿ƒ≈ְְְִִִִִַַַַָָ
ּדחֹולה ענין ׁשהּוא יֹותר, עֹוד ּדק ְְְִֵֶֶֶַָּבאֹופן

מ"ט והענין35ּבגּמטרּיא הּנּו"ן. ׁשער אצלֹו ׁשחסר לפי , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
חכמה36הּוא ׁשּמחּבר הּוא הּנּו"ן ׁשער ׁשל ענינֹו ּדהּנה ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכללּותֹו37ּובינה הּבינה ּדענין האדם, ּבעבֹודת וענינֹו . ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָ

מּצד ׁשהּׂשכל ּכיון א ּולהּׂשיג. להבין האדם ּכח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא
צֹור יׁש לכן עקּלתֹון, ּבדר ליל לפעמים יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמֹו
הראׁשֹונֹות, הּמׂשּכלֹות ׁשהם הּׂשכל, יסֹודֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻאׁשר
ענין והּוא אמּתי, ּבאֹופן יהיּו הּכללית, ּוקליטה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָוההנחה
ּבדר יל לא ׁשהּׂשכל ׁשֹומרת ׁשהיא החכמה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻנקּדת

ּבהיכלא נקּדה ענין וזהּו עצמֹו38עקּלתֹון. ׁשהּׂשכל הינּו, , ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלם ענין ּבֹונה והּׂשגה ׁשההבנה לפי היכל, ּבׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָנקרא
חזק ּבנין ׁשיהיה ׁשּכדי אּלא ואֹופּנים, ּפרטים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבכמה
החכמה נקּדת ּבהיכלא, נקּדה להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻֻואמּתי
הענין חסר ּכאׁשר אמנם, ּדבינה. ההיכל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשֹומרת
ׁשּמחּבר הּנּו"ן ׁשער אצלֹו ׁשחסר הינּו, ּבהיכלא, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּדנקּדה
רק היא ׁשעבֹודתֹו האדם, ּבעבֹודת וענינֹו ּובינה, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָחכמה

ׁשהֹו ודעת, טעם ּפי עניןעל זה הרי ׂשכלֹו, אחרי רק ל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש חֹולי זה אין ׁשּתחּלה אּלא חֹולי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשל
הבנתֹו ׂשכלֹו, את ׁשּׁשֹומרת הּנקּדה רק חסרה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהרי
על ואף הּיׁשר, ּבדר הּוא הֹול ּבינתּים אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּׂשגתֹו,
ּפי על ודעת, טעם ּפי על רק היא ׁשעבֹודתֹו ּכיון כן, ֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפי
את מּטה והרצֹון הרצֹון, ׁשליטת עליו יׁש והּׂשכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׂשכל,

הרי האלט), ער (וואּו נמצא הּוא היכן עדין יֹודעים אין להרצֹון ּובנֹוגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשכל,
נּסיֹון לידי ּכׁשּיבֹוא וכּמה ּכּמה אחת ועל הּׂשכל, את יּטה ׁשהרצֹון להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיכֹול
מּטה למּטה ולירד עֹולם, ׁשל מלּכֹו ,הּמל ּדר ,הּדר מן לסּור יכֹול ואז ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָכּו',
ענין וזהּו ליצלן. רחמנא סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולי ׁשּזהּו ּתחּתֹונה, הּיֹותר לּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעד
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י     

הּנּו"ן ּדׁשער החּסרֹון מּצד ּכי מ"ט, ּבגּמטרּיא ְְְִִִִִֶַַַַַַָָחֹולה
צרי החֹולי ענין את לׁשלֹול ּוכדי החֹולי. ענין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָנעׂשה
חכמה ׁשּמחּבר הּׁשער ׁשהּוא הּנּו"ן, ּדׁשער הענין ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלהיֹות
הּיהדּות, נקּדת נׁשמרת ּתהיה ׁשּבׂשכלֹו והינּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֻּובינה,
ׁשּלמעלה, העצם עם נפׁשֹו עצם קׁשּור ידּה ׁשעל ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהנקּדה
מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּבׁשלמּות ּתמיד זֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשּנקּדה

כּו'. והסּתרים העלמֹות ּבּה ׁשּי ְְְֲִֵֵֶַַָָָואין

הּגמראÏÚÂד) מאמר ּגם לבאר יׁש זה ּבנֹוגע39ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבעל ידי על ׁשּנתּבאר הּוׁשט, טרפֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלענין

לבאר40הּׂשמחה ּומקּדים ׁשּלֹומדים41. ּכמֹו ׁשהּלּמּוד , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבענינים הּמלּבׁשת ּבּתֹורה ּבגׁשמיּות למּטה הּתֹורה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻאת
ּכזה ּבאֹופן לּמּודּה להיֹות אפׁשר אי הרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּגׁשמּיים,
עדן ּובגן הּתחּתֹון עדן ּבגן ּדרקיעא, ּבמתיבּתא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלמעלה,
ׁשּלֹומדים ׁשאף לֹומר ּובהכרח מעלה. ּולמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעליֹון
אּלּו ׁשהלכֹות ּכפי הּוא הּלּמּוד הּנה ההלכֹות, אֹותן ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשם
ּבין החּלּוק יׁשנֹו יֹותר [ּובפרטּיּות רּוחנּיים ּבענינים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָהן
ּבעֹולם ׁשהּוא ּוכפי הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ְְְְְִִִִֶֶַַָָָהּלּמּוד

ּכמאמר ּכמֹו42האצילּות, ּתֹורת ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת ועל ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָ
הּבריאה ּבעֹולם ׁשּלּמדּתנּו ּבאצילּות ׁשּבעֹולם43ׁשהיא , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

העליֹון) עדן וגן הּתחּתֹון עדן ּבגן זה ּדר (ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּבריאה
לּנבראים, ּבנֹוגע הם אּלּו ׁשענינים ּכפי הּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּלּמּוד
חד וגרמֹוהי וחּיֹוהי איהּו ׁשּׁשם האצילּות, ,44ּובעֹולם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָ
ּדאלקּות ּבהּׁשמֹות הם אּלּו ׁשענינים ּכפי הּוא ].45הּלּמּוד ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּׁשּכתּוב מה הּׂשמחה ּבעל מבאר זֹו הקדמה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּולאחרי
חּצֹון39ּבּגמרא לּוׁשט, לֹו יׁש עֹורֹות ׁשני רבא אמר : ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ליּה למה ּכׁשר, זה ּבלא זה נּקב לבן, ּופנימי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדֹום
ּומסּים טרפה. חליף ּדאי לבן, ּופנימי אדֹום חּצֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָלמימר
למּטה זֹו הלכה לּמּוד ּדהּנה, ּבמּׁשהּו. הּוׁשט ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדנקּובת
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הענינים ּבפרטי ּגׁשמי ּובוׁשט ּגׁשמית ּבבהמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא
ּדרּוסה ספק לבדֹוק צרי ׁשּכאׁשר ּדהינּו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבזה,
מּבחּוץ ּבדיקה לֹו אין וׁשט אזי הּגמרא) ּדברי ּכהמׁש)ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּדם טּפת ואין אדֹום החּצֹון ׁשהעֹור לפי מּבפנים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ּבֹו אפׁשר46נּכרת לבן ׁשהּוא הּפנימי ּבעֹור מּבפנים, ורק , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אדֹום הּוא הּפנימי ׁשהעֹור העֹורֹות, נחלפּו ואם ְְְְְְִִִֶֶַָָָָלבדקֹו.
זֹו והלכה טרפה. זֹו הרי לבן, הּוא החּצֹון ְְֲֲִֵֵַַָָָָָָוהעֹור
העליֹון עדן ּבגן ׁשּכן וכל הּתחּתֹון עדן ּבגן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלּמּודּה
הענין ּוכללּות רּוחנית. ּבמדרגה נעלת ּבמדרגה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהּוא

האריז"ל ּבכתבי ּכּמבֹואר הענינים47ּבזה, ג' ּבבאּור ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
וזהּוּדק ּבינה, ּבחינת הּוא ׁשּוׁשט ּוורידין, ּווׁשט נה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבסיפא. ּדמתערין הּדינין ענין ׁשהּוא אדֹום, החּצֹון ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעֹור

e‡eּבחינת הּוא וׁשט ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשדרּכֹו הּוא ּבפׁשטּות הּוׁשט ׁשענין ּדכׁשם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבינה,
הּוא ּכן טעם, להם ׁשּיׁש ּדברים ׁשהם הּמאכלים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעֹוברים
מה ּגם וזהּו והּׂשגה. ההבנה ענין האדם ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת
ּגמדא רוח, ּבּה ּופעיא ּבּה ּדאכלה וׁשט ּבּגמרא ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּׁשּנאמר
ּבענין ּגם הּוא ׁשּכן ּומתקּצר), ׁשּמתאר) לּה ּופׁשטא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלּה
אֹופּנים ּבכּמה ּומּׂשיג ׁשּמבין ׁשּנּוים, ּבֹו ׁשּיׁש ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׂשכל,
מדריגֹות ב' ׁשהם עֹורֹות, ׁשני לֹו יׁש ׁשּוׁשט וזהּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשֹונים.
ׁשהּוא ּכפי והּׂשגה ההבנה ענין וההּׂשגה. ההבנה ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָּבענין
ההבנה וענין הּפנימי, עֹור ּבינה, ּפנימּיּות ּפנים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּכלּפי
ּדמּנּה החּצֹון, עֹור ּבינה, חּצֹונּיּות חּוץ, ּכלּפי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָוהּׂשגה
אדֹום. והחּצֹון לבן ּׁשהּפנימי מה ּגם וזהּו מתערין. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּדינין
הּוא וההּׂשגה, ההבנה ּפנימּיּות ּבינה, ׁשּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָוהינּו,
אמּתית ג), סעיף (ּכּנ"ל החכמה לנקּדת הּבּטּול ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֻענין
סֹוף אין ּומהּות עצמּות הּמציאּות, אמּתית ׁשּזהּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּׂשכל,
האחדּות, על מֹורה ׁשּלבן לבן, ׁשּצבעֹו וזהּו הּוא. ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּברּו
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שם.46) חולין ג.47)פרש"י אות ו מערכת אור מאורי ראה

    
ÈËÙa ÈÓL ËLÂe ˙ÈÓL ‰Ó‰a ‡e‰ ‰ÓÏ BÊ ‰ÎÏ‰¬»»¿«»ƒ¿≈»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»≈
‰Òe ˜ÙÒ ˜B„Ï È L‡kL ,eÈ‰ ,‰ÊaL ÌÈÈÚ‰- »ƒ¿»ƒ∆»∆¿«¿∆«¬∆»ƒƒ¿»≈¿»

כגון נדרסה, שמא ספק ואם טריפה. טורפת, חיה מציפרני שנדרסה בהמה

דרס שמא חוששים גועים, והשוורים שותק, והאריה השוורים, בין אריה שנכנס

טעון מהם אחד וכל מהם, אחד

סימן כל נראה שאין אף בדיקה,

באופן הנה לדריסה. חיצוני

הגמרא אומרת הוושט בדיקת

אלא בדיקה לו אין "וושט

Èמבפנים". LÓ‰k)¿∆¿≈ƒ¿≈
BÏ ÔÈ‡ ËLÂ ÈÊ‡ (‡Ó‰«¿»»¬«∆∆≈
‡l‡ ıeÁaÓ ‰˜È„a¿ƒ»ƒ«∆»
BÚ‰L ÈÙÏ ,ÌÈÙaÓƒƒ¿ƒ¿ƒ∆»
˙tË ÔÈ‡Â ÌB„‡ ÔBvÁ‰«ƒ»¿≈ƒ«

Ba ˙k Ì46היה אילו וגם «ƒ∆∆
בעור סימן נראה היה לא נדרס,

ÌÈÙaÓ,החיצון ˜Â ,¿«ƒƒ¿ƒ
ÔÏ ‡e‰L ÈÓÈt‰ BÚa»«¿ƒƒ∆»»

B˜„Ï LÙ‡עליו יש אם ∆¿»¿»¿
אדום eÙÏÁכתם Ì‡Â .¿ƒ∆¿¿

ÈÓÈt‰ BÚ‰L ,˙BBÚ‰»∆»«¿ƒƒ
ÔBvÁ‰ BÚ‰Â ÌB„‡ ‡e‰»¿»«ƒ
.‰ÙË BÊ È‰ ,ÔÏ ‡e‰»»¬≈¿≈»
Ô‚a d„enÏa BÊ ‰ÎÏ‰Â«¬»»¿ƒ»¿«

ÔBzÁz‰ Ô„Úהוא שגם ≈∆««¿
הזה מהעולם מעלה למעלה

זו הלכה לימוד ובודאי הגשמי,

בגשמיות שהיא כמו אינו שם

ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚a ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿«≈∆»∆¿
התחתון עדן מגן ‰e‡שלמעלה

‰‚„Óa ˙ÏÚ ‰‚„Óa¿«¿≈»«¬≈¿«¿≈»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe .˙ÈÁe»ƒ¿»»ƒ¿»

‰Êaאלו הלכות לימוד אופן »∆
È˙Îaברוחניות: ‡Bnk«¿»¿ƒ¿≈

‡‰Ï"ÊÈ47‚ e‡a »¬ƒ«¿≈
ËLÂe ‰˜ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»∆∆∆
‡e‰ ËLeL ,ÔÈ„ÈÂe¿ƒƒ∆∆∆
BÚL e‰ÊÂ ,‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»¿∆∆

ÔBvÁ‰הוושט ‡„ÌB,של «ƒ»
.‡ÙÈÒa ÔÈÚ˙Ó ÔÈÈ‰ ÔÈÚ ‡e‰L(מהבינה) מתעוררים [=דינים ∆ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»

וכתוצאה והתעוררות. התפעלות מידות, נולדות ('בינה') ההתבוננות מן בסופה.

וכדלהלן] ממש, דינים דבר של בסופו שיווצרו יתכן המידות .מהתלהבות
תכונות. בכמה ל'בינה' ה'וושט' דמיון יתבאר הבא בקטע

,‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰ ËLÂ ‰p‰ ,Ì„‡‰ ˙„BÚa ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»«¬«»»»¿ƒ≈∆∆¿ƒ«ƒ»
ÌÈBÚ Bk„L ‡e‰ ˙eËLÙa ËLe‰ ÔÈÚL ÌLÎƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¿«¿∆«¿¿ƒ
˙„BÚa ‡e‰ Ôk ,ÌÚË Ì‰Ï LL ÌÈ Ì‰L ,ÌÈÏÎ‡n‰««¬»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆««≈«¬«

‰‚O‰Â ‰‰‰ ÔÈÚ Ì„‡‰להבנה נמשכת המופשטת ההשכלה כאשר »»»ƒ¿»«¬»»¿«»»
וטעם שמחה מרגישים והשגה

בהשכלה 'וושט'.מוחשי דמיון

בשינוי גם מתבטא ל'בינה'

והתכווצותו: בהתרחבותו הוושט

Ó‡p ‰Ó Ì e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«
da ‰ÏÎ‡ ËLÂ ‡Óa«¿»»∆∆¿»¿»≈

da ‡ÈÚÙeאוכלת [=הבהמה «¿»≈
על קול ומשמיעה באמצעותו

dÏידו] ‡„Ó ,ÁÂ»««¿»≈
dÏ ‡ËLÙe,מתרחב=] «¿»≈

ומותחת אותו מכווצת והבהמה

(‡˙nLאותו] .∆ƒ¿«≈
Ì ‡e‰ ÔkL ,(v˜˙Óeƒ¿«≈∆≈«
Ba LL ,ÏÎO‰ ÔÈÚa¿ƒ¿»«≈∆∆≈
‚ÈOÓe ÔÈnL ,ÌÈepLƒƒ∆≈ƒ«ƒ

.ÌÈBL ÌÈpÙB‡ ‰nÎaוגם ¿«»«ƒƒ
בהם שיש בכך הם דומים

וחיצוניות: ∆¿e‰ÊÂפנימיות
,˙BBÚ ÈL BÏ LÈ ËLeL∆∆∆≈¿≈
ÔÈÚa ˙B‚È„Ó  Ì‰L∆≈«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈÚ .‰‚O‰‰Â ‰‰‰«¬»»¿««»»ƒ¿»
ÈÙk ‰‚O‰Â ‰‰‰«¬»»¿«»»¿ƒ
,ÌÈt ÈtÏk ‡e‰L∆¿«≈¿ƒ

‰Èa ˙eÓÈtנעלה [=אופן ¿ƒƒƒ»
‰ÈÓÈt,ב'בינה'] BÚ ,«¿ƒƒ

‰‚O‰Â ‰‰‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¬»»¿«»»
ıeÁהנמשכת ÈtÏkעד ¿«≈

ממנה המידות ,שנולדות
BÚ ,‰Èa ˙eBvÁƒƒƒ»
ÔÈÈ dpÓ ,ÔBvÁ‰«ƒ¿ƒ≈ƒƒ
‰Ó Ì e‰ÊÂ .ÔÈÚ˙Óƒ¿»ƒ¿∆««
ÔBvÁ‰Â ÔÏ ÈÓÈt‰∆«¿ƒƒ»»¿«ƒ
˙eÓÈtL ,eÈ‰Â .ÌB„‡»¿«¿∆¿ƒƒ
‰‰‰ ˙eÓÈt ,‰Èaƒ»¿ƒƒ«¬»»
ÔÈÚ ‡e‰ ,‰‚O‰‰Â¿««»»ƒ¿»

˜Ï Ïea‰(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰ÓÎÁ‰ של˙ החמישים שער - «ƒƒ¿À««»¿»««»ƒ
החכמה לנקודת שמתחבר ‡ÈzÓ˙'בינה', e‰fL ,ÏÎO‰ ˙ÈzÓ‡ ,¬ƒƒ«≈∆∆∆¬ƒƒ

BÚvL e‰ÊÂ .‡e‰ ea ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓÚ ,˙e‡Èn‰«¿ƒ«¿»≈»¿∆∆ƒ¿
ÔÈÚa ‡Bnk ,˙e„Á‡‰ ÏÚ ‰BÓ ÔlL ,ÔÏפשתן בגדי »»∆…∆∆«»«¿«¿»¿ƒ¿»
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יי   

הענינים ּבפרטי ּגׁשמי ּובוׁשט ּגׁשמית ּבבהמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא
ּדרּוסה ספק לבדֹוק צרי ׁשּכאׁשר ּדהינּו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבזה,
מּבחּוץ ּבדיקה לֹו אין וׁשט אזי הּגמרא) ּדברי ּכהמׁש)ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּדם טּפת ואין אדֹום החּצֹון ׁשהעֹור לפי מּבפנים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ּבֹו אפׁשר46נּכרת לבן ׁשהּוא הּפנימי ּבעֹור מּבפנים, ורק , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אדֹום הּוא הּפנימי ׁשהעֹור העֹורֹות, נחלפּו ואם ְְְְְְִִִֶֶַָָָָלבדקֹו.
זֹו והלכה טרפה. זֹו הרי לבן, הּוא החּצֹון ְְֲֲִֵֵַַָָָָָָוהעֹור
העליֹון עדן ּבגן ׁשּכן וכל הּתחּתֹון עדן ּבגן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלּמּודּה
הענין ּוכללּות רּוחנית. ּבמדרגה נעלת ּבמדרגה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהּוא

האריז"ל ּבכתבי ּכּמבֹואר הענינים47ּבזה, ג' ּבבאּור ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
וזהּוּדק ּבינה, ּבחינת הּוא ׁשּוׁשט ּוורידין, ּווׁשט נה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבסיפא. ּדמתערין הּדינין ענין ׁשהּוא אדֹום, החּצֹון ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעֹור

e‡eּבחינת הּוא וׁשט ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשדרּכֹו הּוא ּבפׁשטּות הּוׁשט ׁשענין ּדכׁשם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבינה,
הּוא ּכן טעם, להם ׁשּיׁש ּדברים ׁשהם הּמאכלים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעֹוברים
מה ּגם וזהּו והּׂשגה. ההבנה ענין האדם ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת
ּגמדא רוח, ּבּה ּופעיא ּבּה ּדאכלה וׁשט ּבּגמרא ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּׁשּנאמר
ּבענין ּגם הּוא ׁשּכן ּומתקּצר), ׁשּמתאר) לּה ּופׁשטא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלּה
אֹופּנים ּבכּמה ּומּׂשיג ׁשּמבין ׁשּנּוים, ּבֹו ׁשּיׁש ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׂשכל,
מדריגֹות ב' ׁשהם עֹורֹות, ׁשני לֹו יׁש ׁשּוׁשט וזהּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשֹונים.
ׁשהּוא ּכפי והּׂשגה ההבנה ענין וההּׂשגה. ההבנה ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָּבענין
ההבנה וענין הּפנימי, עֹור ּבינה, ּפנימּיּות ּפנים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּכלּפי
ּדמּנּה החּצֹון, עֹור ּבינה, חּצֹונּיּות חּוץ, ּכלּפי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָוהּׂשגה
אדֹום. והחּצֹון לבן ּׁשהּפנימי מה ּגם וזהּו מתערין. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּדינין
הּוא וההּׂשגה, ההבנה ּפנימּיּות ּבינה, ׁשּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָוהינּו,
אמּתית ג), סעיף (ּכּנ"ל החכמה לנקּדת הּבּטּול ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֻענין
סֹוף אין ּומהּות עצמּות הּמציאּות, אמּתית ׁשּזהּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּׂשכל,
האחדּות, על מֹורה ׁשּלבן לבן, ׁשּצבעֹו וזהּו הּוא. ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּברּו
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שם.46) חולין ג.47)פרש"י אות ו מערכת אור מאורי ראה

    
ÈËÙa ÈÓL ËLÂe ˙ÈÓL ‰Ó‰a ‡e‰ ‰ÓÏ BÊ ‰ÎÏ‰¬»»¿«»ƒ¿≈»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»≈
‰Òe ˜ÙÒ ˜B„Ï È L‡kL ,eÈ‰ ,‰ÊaL ÌÈÈÚ‰- »ƒ¿»ƒ∆»∆¿«¿∆«¬∆»ƒƒ¿»≈¿»

כגון נדרסה, שמא ספק ואם טריפה. טורפת, חיה מציפרני שנדרסה בהמה

דרס שמא חוששים גועים, והשוורים שותק, והאריה השוורים, בין אריה שנכנס

טעון מהם אחד וכל מהם, אחד

סימן כל נראה שאין אף בדיקה,

באופן הנה לדריסה. חיצוני

הגמרא אומרת הוושט בדיקת

אלא בדיקה לו אין "וושט

Èמבפנים". LÓ‰k)¿∆¿≈ƒ¿≈
BÏ ÔÈ‡ ËLÂ ÈÊ‡ (‡Ó‰«¿»»¬«∆∆≈
‡l‡ ıeÁaÓ ‰˜È„a¿ƒ»ƒ«∆»
BÚ‰L ÈÙÏ ,ÌÈÙaÓƒƒ¿ƒ¿ƒ∆»
˙tË ÔÈ‡Â ÌB„‡ ÔBvÁ‰«ƒ»¿≈ƒ«

Ba ˙k Ì46היה אילו וגם «ƒ∆∆
בעור סימן נראה היה לא נדרס,

ÌÈÙaÓ,החיצון ˜Â ,¿«ƒƒ¿ƒ
ÔÏ ‡e‰L ÈÓÈt‰ BÚa»«¿ƒƒ∆»»

B˜„Ï LÙ‡עליו יש אם ∆¿»¿»¿
אדום eÙÏÁכתם Ì‡Â .¿ƒ∆¿¿

ÈÓÈt‰ BÚ‰L ,˙BBÚ‰»∆»«¿ƒƒ
ÔBvÁ‰ BÚ‰Â ÌB„‡ ‡e‰»¿»«ƒ
.‰ÙË BÊ È‰ ,ÔÏ ‡e‰»»¬≈¿≈»
Ô‚a d„enÏa BÊ ‰ÎÏ‰Â«¬»»¿ƒ»¿«

ÔBzÁz‰ Ô„Úהוא שגם ≈∆««¿
הזה מהעולם מעלה למעלה

זו הלכה לימוד ובודאי הגשמי,

בגשמיות שהיא כמו אינו שם

ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚a ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿«≈∆»∆¿
התחתון עדן מגן ‰e‡שלמעלה

‰‚„Óa ˙ÏÚ ‰‚„Óa¿«¿≈»«¬≈¿«¿≈»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe .˙ÈÁe»ƒ¿»»ƒ¿»

‰Êaאלו הלכות לימוד אופן »∆
È˙Îaברוחניות: ‡Bnk«¿»¿ƒ¿≈

‡‰Ï"ÊÈ47‚ e‡a »¬ƒ«¿≈
ËLÂe ‰˜ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»∆∆∆
‡e‰ ËLeL ,ÔÈ„ÈÂe¿ƒƒ∆∆∆
BÚL e‰ÊÂ ,‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»¿∆∆

ÔBvÁ‰הוושט ‡„ÌB,של «ƒ»
.‡ÙÈÒa ÔÈÚ˙Ó ÔÈÈ‰ ÔÈÚ ‡e‰L(מהבינה) מתעוררים [=דינים ∆ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»

וכתוצאה והתעוררות. התפעלות מידות, נולדות ('בינה') ההתבוננות מן בסופה.

וכדלהלן] ממש, דינים דבר של בסופו שיווצרו יתכן המידות .מהתלהבות
תכונות. בכמה ל'בינה' ה'וושט' דמיון יתבאר הבא בקטע

,‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰ ËLÂ ‰p‰ ,Ì„‡‰ ˙„BÚa ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»«¬«»»»¿ƒ≈∆∆¿ƒ«ƒ»
ÌÈBÚ Bk„L ‡e‰ ˙eËLÙa ËLe‰ ÔÈÚL ÌLÎƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¿«¿∆«¿¿ƒ
˙„BÚa ‡e‰ Ôk ,ÌÚË Ì‰Ï LL ÌÈ Ì‰L ,ÌÈÏÎ‡n‰««¬»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆««≈«¬«

‰‚O‰Â ‰‰‰ ÔÈÚ Ì„‡‰להבנה נמשכת המופשטת ההשכלה כאשר »»»ƒ¿»«¬»»¿«»»
וטעם שמחה מרגישים והשגה

בהשכלה 'וושט'.מוחשי דמיון

בשינוי גם מתבטא ל'בינה'

והתכווצותו: בהתרחבותו הוושט

Ó‡p ‰Ó Ì e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«
da ‰ÏÎ‡ ËLÂ ‡Óa«¿»»∆∆¿»¿»≈

da ‡ÈÚÙeאוכלת [=הבהמה «¿»≈
על קול ומשמיעה באמצעותו

dÏידו] ‡„Ó ,ÁÂ»««¿»≈
dÏ ‡ËLÙe,מתרחב=] «¿»≈

ומותחת אותו מכווצת והבהמה

(‡˙nLאותו] .∆ƒ¿«≈
Ì ‡e‰ ÔkL ,(v˜˙Óeƒ¿«≈∆≈«
Ba LL ,ÏÎO‰ ÔÈÚa¿ƒ¿»«≈∆∆≈
‚ÈOÓe ÔÈnL ,ÌÈepLƒƒ∆≈ƒ«ƒ

.ÌÈBL ÌÈpÙB‡ ‰nÎaוגם ¿«»«ƒƒ
בהם שיש בכך הם דומים

וחיצוניות: ∆¿e‰ÊÂפנימיות
,˙BBÚ ÈL BÏ LÈ ËLeL∆∆∆≈¿≈
ÔÈÚa ˙B‚È„Ó  Ì‰L∆≈«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈÚ .‰‚O‰‰Â ‰‰‰«¬»»¿««»»ƒ¿»
ÈÙk ‰‚O‰Â ‰‰‰«¬»»¿«»»¿ƒ
,ÌÈt ÈtÏk ‡e‰L∆¿«≈¿ƒ

‰Èa ˙eÓÈtנעלה [=אופן ¿ƒƒƒ»
‰ÈÓÈt,ב'בינה'] BÚ ,«¿ƒƒ

‰‚O‰Â ‰‰‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¬»»¿«»»
ıeÁהנמשכת ÈtÏkעד ¿«≈

ממנה המידות ,שנולדות
BÚ ,‰Èa ˙eBvÁƒƒƒ»
ÔÈÈ dpÓ ,ÔBvÁ‰«ƒ¿ƒ≈ƒƒ
‰Ó Ì e‰ÊÂ .ÔÈÚ˙Óƒ¿»ƒ¿∆««
ÔBvÁ‰Â ÔÏ ÈÓÈt‰∆«¿ƒƒ»»¿«ƒ
˙eÓÈtL ,eÈ‰Â .ÌB„‡»¿«¿∆¿ƒƒ
‰‰‰ ˙eÓÈt ,‰Èaƒ»¿ƒƒ«¬»»
ÔÈÚ ‡e‰ ,‰‚O‰‰Â¿««»»ƒ¿»

˜Ï Ïea‰(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰ÓÎÁ‰ של˙ החמישים שער - «ƒƒ¿À««»¿»««»ƒ
החכמה לנקודת שמתחבר ‡ÈzÓ˙'בינה', e‰fL ,ÏÎO‰ ˙ÈzÓ‡ ,¬ƒƒ«≈∆∆∆¬ƒƒ

BÚvL e‰ÊÂ .‡e‰ ea ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓÚ ,˙e‡Èn‰«¿ƒ«¿»≈»¿∆∆ƒ¿
ÔÈÚa ‡Bnk ,˙e„Á‡‰ ÏÚ ‰BÓ ÔlL ,ÔÏפשתן בגדי »»∆…∆∆«»«¿«¿»¿ƒ¿»
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יב     

בד ּבגדי ּבענין ּבבד48ּכּמבֹואר ּבד ׁשהּוא49, לפי והינּו , ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
להיֹות צרי החּצֹון עֹור אבל החכמה. לענין ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָּבבּטּול
ימׁש ׁשהּׂשכל הּוא והּׂשגה ההבנה ּתכלית ּכי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻאדֹום,
ּבפֹועל לּבכן ועד הּבנין) ימי (ׁשבעת הּמּדֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּבׁשבע

רז"ל ּכמאמר ּומעׂשה, ּדּבּור הּמדרׁש50ּבמחׁשבה לא ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָֹ
א' אֹותּיֹות אדֹום, להיֹות צרי ולכן הּמעׂשה, אּלא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעּקר

צ (ׁשּלכן הּגבּורֹות ענין הּוא ּדם ּבכללּדם, אדֹום בע ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
ענין הּוא ּבכללּותֹו הּמּדֹות ענין ּכי הּגבּורֹות), על ְְְְִִִִִֶַַַָָָמֹורה
ׁשּצרי אּלא (פארקאכטקייט), וההתלהבּות ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָההתרּגׁשּות
ּגבּורֹות ׁשּיהיּו ּכדי ּדם) (א' הא' ענין ּגם ְְְְְִִִֵֶַַָָלהיֹות
ּובאֹור הּׂשכל, אֹור המׁשכת ידי על ׁשּזהּו ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻממּתקֹות,
את ממּתיקים ּזה ידי ׁשעל החכמה, נקּדת עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּׂשכל

ְַהּגבּורֹות.

‰p‰Âאּלא מּבחּוץ לא היא ּדרּוסה ּבספק הּבדיקה ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
אדֹום הּוא החּצֹון ׁשהעֹור לפי ּדוקא, ְְְִִִִִֶַַָָָמּבפנים
ּבענין ׁשהּבדיקה הּוא, והענין ּבֹו. נּכרת ּדם טּפת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָואין
ּדלעּמת מּדֹות אֹו ּדקדּׁשה מּדֹות הם אם לידע ְִִִִִִֵֵֶַַַָֻֻהּמּדֹות
ׁשהענין ּכפי ּדהינּו החיצֹון, ּבעֹור להיֹות יכֹולה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָזה,
ּתמיד לא ּבהחּצֹונּיּות ּכי ּפֹועל, לידי ּובא ּבּמּדֹות ְְִִִִִִִֵַַַָָָֹנמׁש
מּדֹות ּבין ראׁשֹונה ּבהׁשקפה ּולברר ּולהבחין להּכיר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנּתן
ּדקדּׁשה מּדֹות ׁשּגם ּכיון ּזה, ּדלעּמת למּדֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻֻּדקדּׁשה
ׁשּנמׁש ועד והתלהבּות, חּיּות ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָצריכים
טּפת ּבהם נּכר לא ולכן ודינים, ּגבּורֹות ׁשל ענינים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּזה
הּבינה, מּמֹוח ׁשּנמׁשכים ּכפי הּמּדֹות ּבתחּלת ודוקא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָּדם.
לבדֹוק יכֹולים ׁשם ּבינה, ּפנימּיּות הּפנימי, עֹור ְְְְִִִִִִִֶֶַָָׁשּזהּו
חליף ואי כּו'. הּבּטּול ענין ּבהּמּדֹות נמׁש אם ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָּולהּכיר
אדֹום, הּוא הּפנימי העֹור ׁשּכאׁשר והינּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָטרפה,
ההתּיׁשבּות ללא התלהבּות, מּתֹו היא והּׂשגה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹׁשההבנה
ּבאריכּות האמת) (נקּדת החכמה נקּדת ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּפֹועלת
העֹור ּכאׁשר ,להפ זה ּדר ועל וההּׂשגה, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָההתּבֹוננּות
ללא היא קדּׁשה ּבעניני ׁשההתעּסקּות לבן, הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻהחּצֹון

טרפה. זֹו הרי והתלהבּות, ְְְֲֲִֵֵַַָחּיּות
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ואילך.48) סע"ב כח, אחרי לד.49)לקו"ת ל, מי"ז.50)תשא פ"א אבות

    
נקראו: הכיפורים ביום הגדול הכהן שלבש „(לבנים) È„‚a48„a , ƒ¿≈««

„a49גרעין מכל יחידי "קנה (גמרא), בבד" בד הקרקע מן העולה [="דבר ¿«
(רש"י)] אחד" מגזע עולים קנים ב' Lואין ÈÙÏ eÈ‰Â בינה', ‰e‡'פנימיות ¿«¿¿ƒ∆

ÔBÁ‰ BÚ Ï‡ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚÏ Ïeaזו התבוננות 'בינה' של ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿»¬»«ƒ
מחוברת ואינה מתרחבת כאשר

החכמה, BÈ‰Ï˙לנקודת È»ƒƒ¿
‰‰‰ ˙ÈÏÎz Èk ,ÌB„‡»ƒ«¿ƒ«¬»»
ÏÎO‰L ‡e‰ ‰‚O‰Â¿«»»∆«≈∆
˙Bcn‰ ÚLa LÓÈÀ¿»¿∆««ƒ

ÈÓÈשנקראים:( ˙ÚLƒ¿«¿≈
ÔÎaÏ „ÚÂ ÔÈa‰«ƒ¿»¿««¿≈

»¿ÏÚBÙa[=למסקנה]
,‰NÚÓe eac ‰LÁÓa¿«¬»»ƒ«¬∆

ÏÊ Ó‡Ók50‡Ï ¿«¬»««…
‡l‡ Ú L„n‰«ƒ¿»ƒ»∆»

ÔÎÏÂ ,‰NÚn‰חלקו ««¬∆¿»≈
למידות הקשור È»ƒהחיצוני

'‡ ˙Bi˙B‡ ,ÌB„‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ Ìc ,Ìc»»ƒ¿»
Ú ÔÎlL) ˙Beb‰«¿∆»≈∆«
ÏÚ ‰BÓ ÏÏÎa ÌB„‡»ƒ¿»∆«
ÔÈÚ Èk ,˙Beb‰«¿ƒƒ¿»
‡e‰ B˙eÏÏÎa ˙Bcn‰«ƒƒ¿»
˙eLb˙‰‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿«¿

˙e‰Ï˙‰‰Â¿«ƒ¿«¬
ÈÈ˜Î‡˜‡Ù), «»¿¿«¿

ÈLהתלהטות] ‡l‡ ,∆»∆»ƒ
'‡) '‡‰ ÔÈÚ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿»«
˙Beb eÈ‰iL È„k Ìc»¿≈∆ƒ¿¿

˙B˜zÓÓבתוך (כאשר ¿À»
גם מאירה וההתלהבות הגבורות

כתוצאה יגרם לא החכמה,

רעים. דינים (שהרימהגבורה

- לדוגמא - עצמה מהגבורה

של בתנועה נמצא אדם כאשר

(תנועת הרע יצרו על מרירות

שכתוצאה יתכן עצמו) על גבורה

זולתו) על גם יקפיד ,מכך
˙ÎLÓ‰ È„È ÏÚ e‰fL∆∆«¿≈«¿»«
ÏÎO‰ B‡e ,ÏÎO‰ B‡«≈∆¿«≈∆
,‰ÓÎÁ‰ ˙c˜ BÓÚ«¿¿À««»¿»
ÌÈ˜ÈzÓÓ ‰f È„È ÏÚL∆«¿≈∆«¿ƒƒ

˙Beb‰ אדום.‡˙ וחיצוניותו לבן פנימיותו להיות צריך הושט לסיכום, ∆«¿
שמאיר החכמה, לנקודת מחוברת להיות צריכה הרוחני) (ה'וושט' הבינה וכן

בינה וחיצוניות ('לבן'ֿאחדות), מלבדו" עוד ש"אין האמיתית אחדות בה

התלהבות. על המורה 'אדום' להיות צריך המידות את המביא

ÌÈÙaÓ ‡l‡ eÁaÓ ‡Ï ‡È‰ ‰ec ˜Ùa ‰˜È„a‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ»¿»≈¿»ƒ…ƒ«∆»ƒƒ¿ƒ
˙k Ìc ˙ ÔÈ‡Â ÌB„‡ ‡e‰ ÔBÁ‰ BÚ‰L ÈÙÏ ,‡˜Âc«¿»¿ƒ∆»«ƒ»¿≈ƒ«»ƒ∆∆
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â Ba¿»ƒ¿»
˙Bcn‰ ÔÈÚa ‰˜È„a‰L∆«¿ƒ»¿ƒ¿»«ƒ
˙BcÓ Ì‰ Ì‡ Ú„ÈÏ≈«ƒ≈ƒ
˙nÚÏc ˙BcÓ B‡ ‰M„˜cƒ¿À»ƒƒ∆À«

‰Êשלעומת הטומאה [=כוחות ∆
ÏBÎÈ‰הקדושה] È‡ ,≈»¿»

,ÔBÈÁ‰ BÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»«ƒ
LÓ ÔÈÚ‰L ÈÙk eÈ‰c¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿»
,ÏÚB È„ÈÏ ‡e ˙Bcna«ƒ»ƒ≈«
„ÈÓz ‡Ï ˙eiBÁ‰a Èkƒ¿«ƒƒ…»ƒ
ÔÈÁ‰Ïe Èk‰Ï Ôzƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ
‰BL‡ ‰Ù˜L‰a Ïe¿»≈¿«¿»»ƒ»
˙BcÓÏ ‰M„˜c ˙BcÓ ÔÈa≈ƒƒ¿À»¿ƒ
ÌbL ÔÂÈk ,‰f ˙nÚÏc¿∆À«∆≈»∆«
ÌÈÎÈ ‰M„˜c ˙BcÓƒƒ¿À»¿ƒƒ
˙eiÁ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆«

L „ÚÂ ,˙e‰Ï˙‰Âקורה ¿ƒ¿«¬¿«∆
ÏLו ÌÈÈÚ ‰fÓ LÓpƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆

‡Ï ÔÎÏÂ ,ÌÈÈ„Â ˙Beb¿¿ƒƒ¿»≈…
Ìc ˙ Ì‰a kƒ»»∆ƒ«»
˙Bcn‰ ˙lÁ˙a ‡˜Â„Â¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ
ÁBnÓ ÌÈÎLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ«
BÚ e‰fL ,‰Èa‰«ƒ»∆∆
,‰Èa ˙eiÓÈ ,ÈÓÈ‰«¿ƒƒ¿ƒƒƒ»
˜B„Ï ÌÈÏBÎÈ ÌL»¿ƒƒ¿
LÓ Ì‡ Èk‰Ïe¿«ƒƒƒ¿»
Ïea‰ ÔÈÚ ˙Bcn‰a¿«ƒƒ¿»«ƒ
,‰Ù ÈÏÁ È‡Â 'eÎ¿ƒ»ƒ¿≈»
BÚ‰ L‡kL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆»
,ÌB„‡ ‡e‰ ÈÓÈ‰«¿ƒƒ»
‡È‰ ‰‚O‰Â ‰‰‰L∆«¬»»¿«»»ƒ
‡ÏÏ ,˙e‰Ï˙‰ BzÓƒƒ¿«¬¿…
˙ÏÚBL ˙eLi˙‰‰«ƒ¿«¿∆∆∆
˙c˜) ‰ÓÎÁ‰ ˙c˜¿À««»¿»¿À«
˙eÎÈ‡a ˙Ó‡‰»∆«¬ƒ
,‰‚O‰‰Â ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿««»»
,Ù‰Ï ‰Ê c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈∆
‡e‰ ÔBÁ‰ BÚ‰ L‡k«¬∆»«ƒ
,˙e‰Ï˙‰Â ˙eiÁ ‡ÏÏ ‡È‰ ‰M„˜ ÈÈÚa ˙e˜Ú˙‰‰L ,ÔÏ»»∆«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈¿À»ƒ¿…«¿ƒ¿«¬

‰Ù BÊ È‰¬≈¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

  

‰p‰Âּדכתיב דר על הּוא ּבמּׁשהּו, הּוׁשט 51נקּובת ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַ
ּבקּבלה ּכּידּוע ּבזה, והענין כּו'. הוי' ׁשם 52ונֹוקב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבינ חּצֹונּיּות רגליׁשּמּבחינת ּתחת ּופרסא מס נעׂשה ה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
יצירה לבריאה אצילּות ׁשּבין והּפרסא הּמס והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָזו"ן,
מן (יֹותר ירדּו לא האצילּות ׁשאֹורֹות הּוא ׁשענינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹעׂשּיה,
אצלם ּתהיה (ׁשאז עׂשּיה יצירה ּבבריאה למּטה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָהּמּדה)

מית אקרי מּדרּגּה ּדנפיל ּדמאן מּמדרגתם, וכן53נפילה ,( ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
עׂשּיה יצירה ּדבריאה הּבלּתיֿרצּוים ׁשהענינים ,ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַָָָָָָלאיד
הּוׁשט ּונקּובת ּדאצילּות. מהאֹורֹות ינּקה לקּבל יעלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
המׁשכת ׁשהּוא הוי', ׁשם ונֹוקב ּדכתיב דר על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא
הּמס ידי על ׁשּנמׁש ראּוי, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹור
ׁשהּוא יּומת, נאמר זה ועל ׁשּנמּדד, מּכפי יֹותר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּפרסא
הּׂשמחה). ּדבעל הּבאּור ּתֹוכן ּכאן (עד טרפה ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָענין

הּוׁשטLÈÂה) נקּובת (ענין האחרֹונה הּנקּדה לבאר ¿≈ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
הוי' ׁשם ונֹוקב ׁשּכתּוב מה דר על ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
לבריאה אצילּות ׁשּבין הּפרסא נקיבת ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָיּומת,

ּכתיב ּדהּנה ּבאּור, ּביתר עׂשּיה) ּבית54יצירה תבנה ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכי55חדׁש ּבבית ּדמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבֹונה, אּלא לי אין ּבספרי, ואיתא מּמּנּו. הּנֹופל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָיּפֹול
מּכל ּבית לֹומר ּתלמּוד מּנין, ּבמּתנה לֹו ונּתן וירׁש ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלקח

האריז"ל ּבכתבי ּומבֹואר ד'56מקֹום. על ּבכללּות ׁשּקאי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ד' ּכדמּות ׁשהם עׂשּיה יצירה ּבריאה אצילּות ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָעֹולמֹות
ונמצא, מּזֹו, למעלה וזֹו מּזֹו למעלה ּבנּויה זֹו ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָּבּתים
הּבריאה. לעֹולם ּגג עצמֹו הּוא האצילּות עֹולם ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָׁשּקרקע
לדּבר רׁשּות לנּו אין ּולמעלה ּדאצילּות מּכתר ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָולהיֹות
עֹולם ׁשל והּמעקה הּגג ענין לבאר עסק לנּו אין לכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָכּו',
ּבּגג נבאר אבל ׁשּבכּלם, העליֹונה הּבית ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהאצילּות
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טז.51) כד, ה').52)אמור שם ונוקב אזהרת (ד"ה המצוות בטעמי אמור פ' להאריז"ל תורה לקוטי ב.53)ראה קלה, זח"ג ראה

הכלים). שבירת (שער ט שער חיים ח.54)עץ כב, וביתו,55)תצא איש שליט"א, אדמו"ר כ"ק נכנס אלו בימים המו"ל: הערת

.1304 מס' ּפרעזידענט ברחוב – חדש בבית תצא.56)לדור פ' המצוות שער

    
È˙Îc „ ÏÚ ‡e‰ ,e‰Óa Le‰ ˙e˜ ‰p‰Â51˜BÂ ¿ƒ≈¿««∆∆¿«∆«∆∆ƒ¿ƒ¿≈

'eÎ 'ÈÂ‰ ÌLוחיות שאור במעשיו גורם "נוקב", פירוש בחסידות מבואר - ≈¬«»
מעבר והחיצוניים התחתונים לעולמות ירד האצילות בעולם שמקומו הוי' שם

המדודה Ïa˜a‰למדה Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â 52˙ÈÁaL ¿»ƒ¿»»∆«»«¿«»»∆ƒ¿ƒ«
Ó ‰NÚ ‰Èa ˙eiBÁƒƒƒ»«¬»»»

‡Ùeשעניינה (פרוכת, «¿»
האור) את ולהגביל לצמצם

ÔÂÊ ÈÏ‚ ˙Áz- [=זו"נ «««¿≈
האור את להגביל מידות], שבע

האצילות, שבעולם המידות של

לעולם שהוא כמו יומשך שלא

להגביל זה וכוח הבריאה.

מבינה] הוא האור את ,ולצמצם
‡‰Â ‰ ‡e‰Â¿«»»¿««¿»
‰‡ÈÏ ˙eÏÈˆ‡ ÔÈaL∆≈¬ƒƒ¿ƒ»
BÈÚL ,‰iNÚ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ˙BB‡L ‡e‰∆»¬ƒ
ÔÓ ˙BÈ e„È ‡Ï…≈¿≈ƒ
‰‡Èa ‰ÓÏ (‰c‰«ƒ»¿«»ƒ¿ƒ»
‰È‰z Ê‡L ‰iNÚ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆»ƒ¿∆
,Ì˙‚„Ó ‰ÏÈÙ ÌÏˆ‡∆¿»¿ƒ»ƒ«¿≈»»
bcÓ ÏÈÙc Ô‡Óc¿«¿»ƒƒ«¿≈

˙ÈÓ È˜‡53שנופל [=מי ƒ¿ƒƒ
'מת'] נקרא ÔÎÂמדרגתו ,(¿≈

ÌÈÈÚ‰L ,„È‡Ï¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
‰‡Èc ÌÈeˆÈzÏa‰«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»
eÏÚÈ ‡Ï ‰iNÚ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»…«¬
˙BB‡‰Ó ‰wÈ Ïa˜Ï¿«≈¿ƒ»≈»
Le‰ ˙e˜e ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿««∆∆
È˙Îc „ ÏÚ ‡e‰«∆∆ƒ¿ƒ
‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌL ˜BÂ¿≈≈¬«»∆
ÌB˜Óa B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿»
ÏÚ LÓpL ,Èe‡ BÈ‡L∆≈»∆ƒ¿««
˙BÈ ‡‰Â ‰ È„È¿≈«»»¿««¿»≈
‰Ê ÏÚÂ ,„cÓpL ÈÙkÓƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆
ÔÈÚ ‡e‰L ,˙ÓeÈ Ó‡∆«»∆ƒ¿»
ÔÎBz Ô‡k „Ú ‰Ù ÏL∆¿≈»««∆
(‰ÁÓ‰ ÏÚc e‡a‰«≈¿«««ƒ¿»

עור בינה, - "ושט" בגןֿעדן: הלימוד כאופן הושט" "טריפות סוגית סיכום

(התלהבות) אדום להיות צריך המידות אל השייך בינה חיצוניות - החיצון

מקדושה הם אלו מדות אם בו להבחין אפשר (אי בו" ניכרת דם טיפת "ואין

ובה (אחדות), לבן החכמה, מאיר שבו בינה פנימיות - הפנימי עור לאו). אם

והשגה ההבנה כשפנימיות - טריפה" חליף "ואי המידות. לבדוק אפשר

ו"נקובת התלהבות. ללא היא כשהחיצוניות או התיישבות, ללא בהתלהבות

ראוי. שאינו במקום האור המשכת - הוי'" שם "ונוקב כמו במשהו" הוושט

‰c˜p‰ ‡Ï LÈÂ (‰¿≈¿»≈«¿À»
Ú ‰BÁ‡‰˙e˜ ÔÈ »«¬»ƒ¿»¿«

‰Ó „ ÏÚ ‡e‰L Le‰«∆∆∆«∆∆«
'ÈÂ‰ ÌL ˜BÂ e˙kL∆»¿≈≈¬«»
˙È˜ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙ÓeÈ»∆ƒ¿»¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡ ÔÈaL ‡‰««¿»∆≈¬ƒ
(‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰p‰c ,e‡a ˙Èa¿∆∆≈¿ƒ≈

È˙k54˙Èa ‰˙ Èk ¿ƒƒƒ¿∆«ƒ
L„Á55‰˜ÚÓ ˙ÈNÚÂ »»¿»ƒ»«¬∆

ÌÈÓc ÌÈN˙ ‡ÏÂ Eb‚Ï¿«∆¿…»ƒ»ƒ
ÏÙBp‰ ÏBÈ Èk E˙Èa¿≈∆ƒƒ«≈
ÔÈ‡ ,ÈÙa ‡˙È‡Â epÓƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈

ÈÏחיוב מפסוק [=ללמוד ƒ
מעקה] Ba‰,עשיית ‡‡∆»∆

Á˜Ï[קונה=]BÏ ÔzÂ LÈÂ …≈«¿…≈¿ƒ«
ÔÈpÓ ‰zÓaהם גם שחייבים ¿«»»ƒ«ƒ
מעקה eÓÏz„בעשיית ?«¿

ÓBÏתבנה כי :ÏkÓ ˙Èa ««ƒƒ»
ÌB˜Óמלמדת 'בית' [=מילת »

אתה חייב בית, לך שיש שבשעה

מעקה] ‡BÓeלעשות ¿»
ÏÊÈ‡‰ È˙Îa56 ¿ƒ¿≈»¬ƒ«

L"בית"È‡w[מוסב=] ∆»ƒ
˙BÓÏBÚ '„ ÏÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»«»
‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
'„ ˙eÓ„k Ì‰L ‰iNÚ¬ƒ»∆≈ƒ¿
‰ÏÚÓÏ ‰Èea BÊ ÌÈza»ƒ¿»¿«¿»
,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÂ BfÓƒ¿¿«¿»ƒ
ÌÏBÚ Ú˜wL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¿«»
‚b BÓˆÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«¿«
˙BÈ‰ÏÂ ‰‡Èa‰ ÌÏBÚÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿

˙eÏÈˆ‡c ˙kÓ Èkדרגה=] ƒƒ∆∆«¬ƒ
שבאצילות] -ÏÚÓÏe‰עליונה ¿«¿»

- האריז"ל Ú˜כדברי eÏ ÔÈ‡ ÔÎÏ ,'eÎ a„Ï ˙eL eÏ ÔÈ‡≈»¿¿«≈»≈≈»≈∆
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יג   

‰p‰Âּדכתיב דר על הּוא ּבמּׁשהּו, הּוׁשט 51נקּובת ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַ
ּבקּבלה ּכּידּוע ּבזה, והענין כּו'. הוי' ׁשם 52ונֹוקב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבינ חּצֹונּיּות רגליׁשּמּבחינת ּתחת ּופרסא מס נעׂשה ה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
יצירה לבריאה אצילּות ׁשּבין והּפרסא הּמס והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָזו"ן,
מן (יֹותר ירדּו לא האצילּות ׁשאֹורֹות הּוא ׁשענינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹעׂשּיה,
אצלם ּתהיה (ׁשאז עׂשּיה יצירה ּבבריאה למּטה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָהּמּדה)

מית אקרי מּדרּגּה ּדנפיל ּדמאן מּמדרגתם, וכן53נפילה ,( ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
עׂשּיה יצירה ּדבריאה הּבלּתיֿרצּוים ׁשהענינים ,ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַָָָָָָלאיד
הּוׁשט ּונקּובת ּדאצילּות. מהאֹורֹות ינּקה לקּבל יעלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
המׁשכת ׁשהּוא הוי', ׁשם ונֹוקב ּדכתיב דר על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא
הּמס ידי על ׁשּנמׁש ראּוי, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹור
ׁשהּוא יּומת, נאמר זה ועל ׁשּנמּדד, מּכפי יֹותר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּפרסא
הּׂשמחה). ּדבעל הּבאּור ּתֹוכן ּכאן (עד טרפה ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָענין

הּוׁשטLÈÂה) נקּובת (ענין האחרֹונה הּנקּדה לבאר ¿≈ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
הוי' ׁשם ונֹוקב ׁשּכתּוב מה דר על ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
לבריאה אצילּות ׁשּבין הּפרסא נקיבת ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָיּומת,

ּכתיב ּדהּנה ּבאּור, ּביתר עׂשּיה) ּבית54יצירה תבנה ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכי55חדׁש ּבבית ּדמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבֹונה, אּלא לי אין ּבספרי, ואיתא מּמּנּו. הּנֹופל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָיּפֹול
מּכל ּבית לֹומר ּתלמּוד מּנין, ּבמּתנה לֹו ונּתן וירׁש ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלקח

האריז"ל ּבכתבי ּומבֹואר ד'56מקֹום. על ּבכללּות ׁשּקאי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ד' ּכדמּות ׁשהם עׂשּיה יצירה ּבריאה אצילּות ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָעֹולמֹות
ונמצא, מּזֹו, למעלה וזֹו מּזֹו למעלה ּבנּויה זֹו ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָּבּתים
הּבריאה. לעֹולם ּגג עצמֹו הּוא האצילּות עֹולם ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָׁשּקרקע
לדּבר רׁשּות לנּו אין ּולמעלה ּדאצילּות מּכתר ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָולהיֹות
עֹולם ׁשל והּמעקה הּגג ענין לבאר עסק לנּו אין לכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָכּו',
ּבּגג נבאר אבל ׁשּבכּלם, העליֹונה הּבית ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהאצילּות
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.1304 מס' ּפרעזידענט ברחוב – חדש בבית תצא.56)לדור פ' המצוות שער
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מעבר והחיצוניים התחתונים לעולמות ירד האצילות בעולם שמקומו הוי' שם
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יד     

ּבינה. ּכנגד הּׁשני, הּבית ׁשהּוא הּבריאה, עֹולם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל
הּבריאה, עֹולם הּוא חדׁש, ּבית תבנה ּכי נאמר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָועליה
ּבחינת והּוא ׁשּלּה, הּגג הּוא האצילּות עֹולם קרקע ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָאׁשר
לבנֹות צרי ולכן, לבריאה. אצילּות ּבין הּמבּדיל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָהּמס
ּכדי הּגג, רּוחֹות ד' מּקיפים ּכתלים ארּבעה ׁשהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעקה,
ירידתם (ּכי וימּותּו למּטה ּדאצילּות האֹורֹות יּפלּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹׁשּלא
וזהּו מיתתם), היא הּבריאה אל אצילּות מן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָלמּטה
הּנֹופל יּפֹול ּכי גו' לגּג מעקה ועׂשית הּכתּוב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר
כ"ו, ׁשעֹולה הוי' ׁשם ּבגּמטרּיא ׁשּגג ּומבאר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו.
ׁשהם ע"ב ּפעמים ג' ּבגימטרּיא הּוא הּכֹולל עם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּומעקה

הוי' ּדׁשם הּמּלּויים נעׂשים57ג' אּלּו הוּיֹות ׁשּג' והינּו , ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָ
מה מבאר ּובזה .ּגּג הּנקרא ּדאצילּות הוי' אל ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעקה

ּבּגמרא ודפנא,58ּׁשּכתּוב ּבהּוצא ׁשּיעׂשהּו ּדי הּמעקה ּכי ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אינּה הּכּונה ּתכלית ּכי ּדרּכם, עֹובר ׁשהאֹור ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לעֹולם ּכלל ימׁשכּו לא ּדאצילּות ׁשהאֹורֹות וׁשלֹום ְְְְְֲִֶַַָָָָֹֻחס
הּכּונה ּתכלית אדרּבה, ׁשהרי המּנּו, ּולמּטה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבריאה
ׁשּכּונת אּלא ּדוקא, למּטה האֹורֹות להמׁשי ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיא

למּטה האֹור ימׁש ׁשּלא היא הּמּדההּמעקה מּכפי ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשם ּדנֹוקב הענין דר על הּכּונה, היפ (ׁשּזהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוההגּבלה
ׁשּיעׂשה מסּפיק ולזה ּכּנ"ל), הּוׁשט, ּונקּובת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהוי',
האֹור ימׁש זה ידי ׁשעל ודפנא, ּבהּוצא ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמעקה
וההגּבלה הּמּדה לפי עׂשּיה יצירה לבריאה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָמאצילּות
עֹוׂשה ּכאׁשר ּגם מקֹום, ּומּכל העליֹון. הרצֹון ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָּכפי
אינּה ּברזל ׁשל מחיצה אפּלּו הרי אבנים, ׁשל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמחיצה

ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין אין59מפסקת וכן , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מפסקת אבנים ׁשל .60מחיצה ְְֲִִֶֶֶַָָ

BÈÚÂהאדם הּזהירּות61ּבעבֹודת ענין הּוא ׁשּמעקה , ¿ƒ¿»ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
ּפי על הּמתאים ּבאֹופן ּתהיה ההנהגה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּכללּות
ּבבית ּדמים תׂשים ולא נאמר זה ועל והּמצוה, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּתֹורה
האדם ּדם ׁשֹופ ענין ׁשהּוא ממּנּו, הּנֹופל יּפֹול ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכי

ּתֹורה62ּבאדם ּבלקּוטי ּכּמבֹואר ׁשפיכת63, ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
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ידי על ׁשּנעׂשה ּבלּיעל, ּבאדם ּדקדּׁשה אדם וחּיּות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּדם
אֹו עׂשה מצות על וׁשלֹום חס ׁשעֹובר הוי', ׁשם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָונֹוקב
וׁשּס"ה אברים רמ"ח ּכנגד ׁשהם תעׂשה, לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמצות

הרּוחנּיים ּבנין64ּגידים נעׂשה הּמעקה ידי על אמנם . ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
והּמצוה, הּתֹורה יסֹודֹות על עד, עדי ּבנין חדׁש ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָהּבית
הּנֹופל יּפֹול ולא ּבבית ּדמים תׂשים ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ּבית לׁשבת אדם ּכתפארת אדרּבה, אלא ּדירה65מּמּנּו, , ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
.יתּבר ְִֵָּלֹו

ּכללּות‡ÌÓו) ׁשּזהּו ּבעבֹודה, חּסרֹון יׁש ּכאׁשר ּגם »¿»ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ
הּׁשנה, ענין ּבּלילֹות, מׁשּכבי ּדעל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהענין
אּלה, ברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ּדׂשאּו הענין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשחסר
מ"ט, ּבגּמטרּיא ּדחֹולה מהענין החל החֹולי, לענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָועד
ׁשהּוא ּובינה, חכמה ׁשּמחּבר הּנּו"ן ּדׁשער הענין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחסר
(עֹור הּלבנּונית ענין ּבבינה נּכר ׁשּלא הּוׁשט, טרפת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹענין
ּבהיכלא נקּדה ענין ׁשהּוא החכמה, ׁשּמּצד לבן) ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּפנימי

סּכנה,(ּכ ּבֹו ׁשאין חֹולי רק לא נעׂשה ּומּזה ג), סעיף ּנ"ל ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ּדחֹולי ּתחּתֹונה הּיֹותר הּמדרגה ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאלא
זה ׁשאין [הינּו למׁשּכב ונפל ימּות ולא נאמר זה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעל
היתה מּמׁש החטא ּבׁשעת ׁשּגם ּכיון ימּות, ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

יתּבר אּתֹו ׁשאהבה66ּבאמנה את ּבּקׁשּתי אז ּגם הּנה ,[ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּגם ּבּה (ונכלל מסּתרת האהבה ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻנפׁשי,

מאבֹותינּו ּלנּו ירּׁשה ׁשהיא ּכאׁשר67ּדחילּו) ּגם ׁשּלכן, , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּולתֹורתֹו להּקּב"ה ער לּבי הּנה ּבגלּותא, יׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָאני

לּגאּלה ער ולּבי .68ּולמצֹותיו, ְְְְִִִֵַָָֻ

ÏÚÂּבזמן ׁשּגם גו', ּוכלביא ּכארי ׁשכב ּכרע נאמר זה ¿«ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
הּוא ׁשּבכללּות ּבּלילֹות), מׁשּכבי (על ׁשכיבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
הּמׁשיח), מל עד מּצדקּיהּו ׁשכב (ּכרע הּגלּות ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָזמן
הענין יׁשנֹו אז ּגם הּנה החֹולי, ּוזמן הּׁשנה זמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ּכלביא ּומתּגּברים מּׁשינתם ׁשעֹומדים ּוכלביא, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָּדכארי
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טו   

ידי על ׁשּנעׂשה ּבלּיעל, ּבאדם ּדקדּׁשה אדם וחּיּות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּדם
אֹו עׂשה מצות על וׁשלֹום חס ׁשעֹובר הוי', ׁשם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָונֹוקב
וׁשּס"ה אברים רמ"ח ּכנגד ׁשהם תעׂשה, לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמצות

הרּוחנּיים ּבנין64ּגידים נעׂשה הּמעקה ידי על אמנם . ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
והּמצוה, הּתֹורה יסֹודֹות על עד, עדי ּבנין חדׁש ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָהּבית
הּנֹופל יּפֹול ולא ּבבית ּדמים תׂשים ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ּבית לׁשבת אדם ּכתפארת אדרּבה, אלא ּדירה65מּמּנּו, , ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
.יתּבר ְִֵָּלֹו

ּכללּות‡ÌÓו) ׁשּזהּו ּבעבֹודה, חּסרֹון יׁש ּכאׁשר ּגם »¿»ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ
הּׁשנה, ענין ּבּלילֹות, מׁשּכבי ּדעל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהענין
אּלה, ברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ּדׂשאּו הענין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשחסר
מ"ט, ּבגּמטרּיא ּדחֹולה מהענין החל החֹולי, לענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָועד
ׁשהּוא ּובינה, חכמה ׁשּמחּבר הּנּו"ן ּדׁשער הענין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחסר
(עֹור הּלבנּונית ענין ּבבינה נּכר ׁשּלא הּוׁשט, טרפת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹענין
ּבהיכלא נקּדה ענין ׁשהּוא החכמה, ׁשּמּצד לבן) ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּפנימי

סּכנה,(ּכ ּבֹו ׁשאין חֹולי רק לא נעׂשה ּומּזה ג), סעיף ּנ"ל ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ּדחֹולי ּתחּתֹונה הּיֹותר הּמדרגה ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאלא
זה ׁשאין [הינּו למׁשּכב ונפל ימּות ולא נאמר זה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעל
היתה מּמׁש החטא ּבׁשעת ׁשּגם ּכיון ימּות, ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

יתּבר אּתֹו ׁשאהבה66ּבאמנה את ּבּקׁשּתי אז ּגם הּנה ,[ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּגם ּבּה (ונכלל מסּתרת האהבה ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻנפׁשי,

מאבֹותינּו ּלנּו ירּׁשה ׁשהיא ּכאׁשר67ּדחילּו) ּגם ׁשּלכן, , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּולתֹורתֹו להּקּב"ה ער לּבי הּנה ּבגלּותא, יׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָאני

לּגאּלה ער ולּבי .68ּולמצֹותיו, ְְְְִִִֵַָָֻ

ÏÚÂּבזמן ׁשּגם גו', ּוכלביא ּכארי ׁשכב ּכרע נאמר זה ¿«ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
הּוא ׁשּבכללּות ּבּלילֹות), מׁשּכבי (על ׁשכיבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
הּמׁשיח), מל עד מּצדקּיהּו ׁשכב (ּכרע הּגלּות ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָזמן
הענין יׁשנֹו אז ּגם הּנה החֹולי, ּוזמן הּׁשנה זמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ּכלביא ּומתּגּברים מּׁשינתם ׁשעֹומדים ּוכלביא, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָּדכארי

ׁשמע את לקרֹוא כּו' הּוא69וארי ׁשמע ּדקריאת הענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
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ÔÈÚ ,˙BÏÈla ÈkLÓƒ¿»ƒ«≈ƒ¿«
ÔÈÚ‰ ÁL ,‰M‰«≈»∆»≈»ƒ¿»
e‡e ÌÎÈÈÚ ÌBÓ e‡Ncƒ¿»≈≈∆¿
ÔÈÚÏ „ÚÂ ,‰l‡ ‡ ÈÓƒ»»≈∆¿«¿ƒ¿«
ÔÈÚ‰Ó ÏÁ‰ ,ÈÏBÁ‰«ƒ»≈≈»ƒ¿»
,Ë"Ó ‡iËna ‰ÏBÁc¿∆¿ƒ«¿ƒ»
ÚLc ÔÈÚ‰ ÁL∆»≈»ƒ¿«¿««
‰ÓÎÁ aÁnL Ô"ep‰«∆¿«≈»¿»
˙ÙË ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Èeƒ»∆ƒ¿»¿≈«
‰Èa k ‡lL ,ËLe‰«∆∆∆…ƒ»¿ƒ»
BÚ) ˙Èel‰ ÔÈÚƒ¿»««¿ƒ
„nL (ÔÏ ÈÓÈt‰«¿ƒƒ»»∆ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÓÎÁ‰«»¿»∆ƒ¿»
Ï"pk) ‡ÏÎÈ‰a ‰c˜¿À»¿≈»»««
‡Ï ‰NÚ ‰Óe ,( ÈÚ»ƒƒ∆«¬»…
,‰k Ba ÔÈ‡L ÈÏBÁ ˜«ƒ∆≈«»»
˙Bi‰ ‰„n‰ Ìb ‡Ï‡∆»«««¿≈»«≈

˙eÓÈ ‡ÏÂ Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰k Ba LiL ÈÏBÁc ‰BzÁz«¿»¿ƒ∆≈«»»∆«∆∆¡«¿…»
˙eÓÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L eÈ‰ kLÓÏ ÏÙÂבמצב הוא אך ¿»«¿ƒ¿»«¿∆≈∆∆»∆…»

שייך אינו אכן ממש המיתה ענין אך מות, שערי על ועומד ביותר מסוכן

LnÓביהודי ‡ËÁ‰ ˙ÚLa ÌbL ÔÂÈk Ó‡a‰הנפש, ‰˙È‰ ≈»∆«ƒ¿««≈¿«»»¿»¿»¿»
a˙È[=בנאמנות] Bz‡66,[ ƒƒ¿»≈

˙‡ ÈzLwa Ê‡ Ìb ‰p‰ƒ≈«»ƒ«¿ƒ≈
‡e‰L ,ÈLÙ ‰‰‡L∆»¬»«¿ƒ∆
˙zÓ ‰‰‡‰ ÔÈÚƒ¿»»«¬»¿À∆∆
eÏÈÁc Ìb a ÏÏÎÂ)¿ƒ¿»»«¿ƒ
נגד לעשות לא נזהר [=יראה.

אהבתו גודל מפני יתברך רצונו

Lלה'] זו) MÈ‰אהבה ‡È‰ ∆ƒ¿À»
eÈ˙B‡Ó el67,ÔÎlL , »≈¬≈∆»≈

‰LÈ È‡ L‡k Ìb««¬∆¬ƒ¿≈»
Ú ÈaÏ ‰p‰ ,‡˙eÏa¿»»ƒ≈ƒƒ≈
B˙B˙Ïe ‰"aw‰Ï¿«»»¿»
Ú ÈaÏÂ ,ÂÈ˙BˆÓÏe¿ƒ¿»¿ƒƒ≈

‰l‡bÏ68. «¿À»
ÎL Úk Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»«»«
ÌbL ,Â ‡ÈÏÎe È‡k«¬ƒ¿»ƒ∆«

ÔÓÊaÏÚ) ‰ÈÎL ÏL ƒ¿«∆¿ƒ»«
,(˙BÏÈla ÈkLÓƒ¿»ƒ«≈
ÔÓÊ ‡e‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»¿«

) ˙eÏb‰:המדרש Úkכדברי «»»«
ÏÓ „Ú e‰i˜„Ó ÎL»«ƒƒ¿ƒ»«∆∆
ÔÓÊ ‡e‰L ,(ÁÈLn‰«»ƒ«∆¿«
‰p‰ ,ÈÏBÁ‰ ÔÓÊe ‰M‰«≈»¿««ƒƒ≈
È‡Îc ÔÈÚ‰ BLÈ Ê‡ Ìb«»∆¿»ƒ¿»¿«¬ƒ
ÌÈ„ÓBÚL ,‡ÈÏÎe¿»ƒ∆¿ƒ
ÌÈab˙Óe Ì˙ÈMÓƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ
‡B˜Ï eÎ È‡Â ‡ÈÏk¿»ƒ«¬ƒƒ¿

ÚÓL ˙‡69,‰Êa ÔÈÚ‰Â . ∆¿«¿»ƒ¿»»∆
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰c¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
‡e‰ ÚÓL ˙‡È˜cƒ¿ƒ«¿«

‰a ‡˙È‡„k70ÚÓLc ƒ¿ƒ»«…«ƒ¿«
„Á‡ ÈÂ‰ Â Ï‡NÈƒ¿»≈¬«»∆»
ÔÈÚ ‡e‰ eÎ ÌL ee»≈ƒ¿»
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טז     

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּתּתאה. ויחּודא הּיֹום71עּלאה וידעּת ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
מּמעל ּבׁשמים האלקים הּוא ה' ּכי לבב אל ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהׁשבֹות
ּבזה, הּפרּוׁש אחר ּבמקֹום ּכּמבֹואר מּתחת, הארץ ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָועל
מּמעל, ּבּׁשמים טֹוב, ּבמעמד הּוא האדם ּכאׁשר ְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּגם
צרי הּגלּות, ּבזמן ּכמֹו מּתחת, ּבארץ ּבהיֹותֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָוגם
יחּוד ענין ׁשהּוא האלקים, הּוא הוי' ּכי הידיעה ְְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָֹלהיֹות
ויחּודא ּתּתאה ּדיחּודא האֹופּנים ּבב' ואלקים, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֹהוי'

ּכאׁשר ּבּלילה, ׁשּגם וזהּו ּבמעמדעּלאה. יׁשנה, אני ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשמע. ּדקריאת הענין יׁשנֹו מּתחת, ּדבארץ ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָּומּצב
ענין הּוא ׁשחרית ׁשל ׁשמע קריאת הנה יֹותר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָּובפרטּיּות
הּגלּות) (ּבזמן ערבית ׁשל ׁשמע ּוקריאת עּלאה, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָיחּודא
ּתּתאה ּדיחּודא הענין ּוכללּות ּתּתאה. יחּודא ענין ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָָהּוא

ּבאדנ"י הוי' ׁשּלּוב ׁשּמתלּבׁש72הּוא ּכמֹו הוי' ׁשם ׁשּגם , ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבגּמטרּיא ׁשאלקים אף הּנה אלקים, ּובׁשם אד' ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹּבׁשם

ענין73הּטבע הּוא רֹואה ּבׂשר ּבעיני מסּתּכל ׁשּכאׁשר , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הוי' ּכי הּיֹום) (וידעּת לדעת צרי מקֹום, מּכל טבע, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשל
והׁשבֹות ּגם אלא ּבּמֹוח, ידיעה רק ולא האלקים, ְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּוא
ידי על ׁשּבּלב, ּבּמּדֹות ׁשּימׁש ּבּלב, ההרּגׁש ,לבב ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻאל
ׁשהּוא החּצֹון ּובעֹור לבן ׁשהּוא הּפנימי ּבעֹור ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּוׁשט,
ׁשההבנה והינּו, הּגּוף. ּבכל מתּפּׁשט ּומּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאדֹום,
ּומּצב ּבמעמד ׁשאפּלּו ּפֹועלת ּתּתאה ּדיחּודא ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָוההּׂשגה
נפׁשי. ׁשאהבה את ּדבּקׁשּתי הענין יהיה וחֹולי ׁשנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּׁשּכתּוב מה ּגם חֹולת74וזהּו ּכי גו' ּבאׁשיׁשֹות סּמכּוני ְְֲִִִֶֶַַַַָָ
ענין הּוא החֹולי לענין ׁשהעצה הינּו, אני, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאהבה
על ׁשחֹורה ּבאׁש ׁשּנּתנה הּתֹורה על ּדקאי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָדאׁשיׁשֹות,

לבנה אׁש האׁש75ּגּבי ׁשהיא ּתׁשּובה על ּגם וקאי , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
האׁש את ּורצֹונֹות76ׁשאֹוכלת (ּתאֹות זה ּדלעּמת זרה ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּוא ׁשהוי' נראה יהיה ּבּטבע ׁשּגם וכּנ"ל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָזרים),
ּבאד'. הוי' ׁשּלּוב ענין ׁשהּוא ְְֱֲִִִֶָָָָֹהאלקים,

LÈÂ(ּכארי ׁשכב (ּכרע ּדאריה הּׁשּיכּות ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ
ּכתיב ּדהּנה ׁשמע. ּדקריאת אל77להענין אריה ּפני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
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ישראל] שמע zz‡‰בפסוק ‡„eÁÈÂכבוד שם ב'ברוך תחתון [=יחוד ¿ƒ»«»»
ועד'] לעולם כל.מלכותו נעלה, באופן העולמות יחוד - עילאה יחודא

ה' אלקינו ה' - הקב"ה רק היא האמיתית והמציאות ואפס, אין הם העולמות

מלבדו עוד ואין יותר,.אחד תחתון באופן העולמות יחוד - תתאה יחודא

אך מציאות, אמנם הן העולמות

שמחיה הקדושֿברוךֿהוא

אותם כבודומהווה שם ברוך -

עולם,ÌÏÂÚÏמלכותו קיים ועד;

מה' Ó‰וחיותו e‰ÊÂ .¿∆«
e˙kM71ÌBi‰ zÚ„ÈÂ ∆»¿»«¿»«

'‰ Èk Ï Ï‡ ˙BL‰Â«¬≈»∆¿»∆ƒ
ÌÈÓLa ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰»¡…ƒ«»«ƒ
,˙ÁzÓ ‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓƒ««¿«»»∆ƒ»«
Á‡ ÌB˜Óa ‡Bnk«¿»¿»«≈
L‡k ÌbL ,‰Êa Let‰«≈»∆∆««¬∆
,BË „ÓÚÓa ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿«¬»

ÏÚnÓ,כדוגמת: ÌÈÓMa«»«ƒƒ««
B˙BÈ‰a Ì‚Â:של במצב ¿«ƒ¿

ÔÓÊa BÓk ,˙ÁzÓ ‡a»»∆ƒ»«¿ƒ¿«
˙BÈ‰Ï È ,˙eÏb‰«»»ƒƒ¿
‡e‰ 'ÈÂ‰ Èk ‰ÚÈ„È‰«¿ƒ»ƒ¬»»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒ¿»

ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈיחוד) ƒ¬»»≈…ƒ
שלמעלה אלוקות - הוי' שם

- אלקים שם עם מעולמות,

בעולמות) המתלבש ,אלוקות
'a‡„eÁÈc ÌÈpÙB‡‰ ¿»«ƒ¿ƒ»

.‰‡lÚ ‡„eÁÈÂ ‰‡zz«»»¿ƒ»ƒ»»
L‡k ,‰ÏÈla ÌbL e‰ÊÂ¿∆∆«««¿»«¬∆
vÓe „ÓÚÓa ,‰LÈ È‡¬ƒ¿≈»¿«¬»«»
BLÈ ,˙ÁzÓ ‡c¿»»∆ƒ»«∆¿
.ÚÓL ˙‡È˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«
‰‰ ˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈ƒ≈
˙ÈÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¿̃ƒ«¿«∆«¬ƒ
,‰‡lÚ ‡„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»ƒ»ƒ»»
˙ÈÚ ÏL ÚÓL ˙‡È˜e¿ƒ«¿«∆«¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿»
˙eÏÏÎe .‰‡zz ‡„eÁÈƒ»«»»¿»
‰‡zz ‡„eÁÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ»«»»
È„‡a 'ÈÂ‰ elL ‡e‰ƒ¬»»¿
שם מאיר אדנ"י בדרגת [=גם

שמבאר:] וכפי ‡„'72הוי"ה, ÌLa LaÏ˙nL BÓk 'ÈÂ‰ ÌL ÌbL ,∆«≈¬»»¿∆ƒ¿«≈¿≈

Ú‰ ‡iËn‚a ÌÈ˜Ï‡L ‡ ‰p‰ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLe73, ¿≈¡…ƒƒ≈«∆¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
ÏkÓ ,ÚË ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰‡B a ÈÈÚa ÏkzÓ L‡kL∆«¬∆ƒ¿«≈¿≈≈»»∆ƒ¿»∆∆«ƒ»
‡ÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ Èk ÌBi‰ zÚ„ÈÂ ˙Ú„Ï È ,ÌB˜Ó»»ƒ»««¿»«¿»«ƒ¬»»»¡…ƒ¿…
,la Lb‰‰ ,Ï Ï‡ ˙BL‰Â Ìb ‡Ï‡ ,ÁBna ‰ÚÈ„È ˜«¿ƒ»««∆»««¬≈»∆¿»∆«∆¿≈«≈
,laL ˙Bcna LÓiL∆À¿»«ƒ∆«≈
BÚa ,ËLe‰ È„È ÏÚ«¿≈«∆∆»
BÚe ÔÏ ‡e‰L ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆»»»
,ÌB„‡ ‡e‰L ÔBvÁ‰«ƒ∆»
ÏÎa ËMt˙Ó epnÓeƒ∆ƒ¿«≈¿»
‰‰‰L ,eÈ‰Â .eb‰«¿«¿∆«¬»»
‰‡zz ‡„eÁÈc ‰‚O‰‰Â¿««»»¿ƒ»«»»
„ÓÚÓa elÙ‡L ˙ÏÚBt∆∆∆¬ƒ¿«¬»
ÈÏBÁÂ ‰L ÏL vÓe«»∆≈»¿ƒ
˙‡ ÈzLc ÔÈÚ‰ ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ≈
Ìb e‰ÊÂ .ÈLÙ ‰‰‡L∆»¬»«¿ƒ¿∆«

e˙kM ‰Ó74ÈeÎn «∆»«¿ƒ
˙ÏBÁ Èk 'Â‚ ˙BLÈL‡a»¬ƒƒ«
‰Ú‰L ,eÈ‰ ,È‡ ‰‰‡«¬»»ƒ«¿∆»≈»
ÔÈÚ ‡e‰ ÈÏBÁ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒƒ¿»

˙BLÈL‡„'אש' מיני ב' -, «¬ƒ
‰zpL ‰Bz‰ ÏÚ È‡˜c¿»ƒ««»∆ƒ¿»
L‡ Èab ÏÚ ‰BÁL L‡a¿≈¿»««≈≈

‰Ï75ÏÚ Ìb È‡˜Â , ¿»»¿»ƒ««
L‡‰ ‡È‰L ‰eLz¿»∆ƒ»≈

˙ÏÎB‡Lומכלה˙‡ ∆∆∆∆
L‡‰76‰Ê ˙nÚÏc ‰Ê »≈»»¿∆À«∆

,ÌÈÊ ˙BBe ˙B‡z«¬¿»ƒ
‰È‰È Úa ÌbL ÏpÎÂ¿««∆««∆«ƒ¿∆
‡e‰ 'ÈÂ‰L ‰‡ƒ¿∆∆¬»»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒ¿»

.'„‡a 'ÈÂ‰ elL,לסיכום ƒ¬»»¿
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ׁשל ענינֹו הרי זה, עם ּוביחד החסד, ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּימין,
ּגבּורה הּוא ּבפרׁשּיֹות78אריה ּגם הּוא זה ּדר ועל . ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

אֹור ּדכתיהּו, דאחליפּו הענין ּבהם ׁשּיׁש ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּדקריאת
החסד ּבכלי הּגבּורה ואֹור הּגבּורה ּבכלי ׁשהּוא79החסד , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשמע, ּדקריאת ׁשניה ּופרׁשה ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְִִִִִַַָָָָָָָָָענין
ּכתיב ראׁשֹונה ׁשהּוא80ׁשּבפרׁשה ,מאד ּבכל גו' ואהבּת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

עד (מואהבּת ּתבֹות מ"ב ּבּה יׁש מקֹום ּומּכל החסד, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָענין
ׁשניה ּובפרׁשה ּגבּורה. ׁשל ׁשם הּוא ּומ"ב ,(ְְְְִִֵֶֶָָָָָָּובׁשערי
הּגבּורה, ענין ׁשהּוא הרצּוי, הפ ׁשל ענינים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאמרּו
ׁשל ׁשם ׁשהּוא וׂשמּתם), (עד ע"ב הּוא הּתיבֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַָּומסּפר
(ׁשעל ּבּוׁשט ׁשּיׁש העֹורֹות ּבּׁשני ּגם מרּמז זה וענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻחסד.
הּגּוף, ּובכל ּבּלב ׁשמע ּדקריאת ההּׂשגה נמׁשכת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָידֹו
לבן ׁשהרי אדֹום, החּצֹון ועֹור לבן הּפנימי עֹור ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּכּנ"ל),
ענין עם ּגם זה לקּׁשר ויׁש ּוגבּורה. חסד הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואדֹום
הּמדה, מן יתר למּטה האֹור ימׁש לא ידֹו (ׁשעל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּמעקה
רי"ו, ּבגּמטרּיא אריה ּכי, ּכּנ"ל), וׁשט, נקּובת ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

הּכֹולל). (עם דמעקה הּגּמטרּיא ּגם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּזֹוהי

לקּבֹועÏÚÂז) ּבקׁשּו ּבּגמרא ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ּפי ¿«ְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ּבּה ּדכתיב מּׁשּום כּו' ׁשמע ּבקריאת ּבלק ְְְִִִִִַַַָָָָָּפרׁשת
ׁשּמדּיק יקימּנּו, מי ּוכלביא ּכארי ׁשכב ּכרע קרא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהאי
ׁשּגם להֹורֹות ּכדי ּדוקא, גו' ׁשכב ּדכרע הּפסּוק ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָלהביא
ׁשכב, ּדכרע ּומּצב ּבמעמד נמצאים ּכאׁשר הּזה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּזמן
ּבמּצב הּגלּות, ּבזמן ּדהינּו, הּמׁשיח, מל עד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָמּצדקּיהּו
ּוכלביא, ּדכארי העבֹודה יׁשנּה לחֹולי, ועד ׁשנה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל
נפׁש. למסירת עד והעּכּובים, הּמניעֹות ּכל על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָלהתגּבר

ּכאר הּדּיּוק ּוכלביאוזהּו תּקיפא ּדאיהּו ּכאריה ּוכלביא, י ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יתיר תּקיפא ּדבעלי81ּדאיהי הּתׁשּובה, ענין על ׁשּמֹורה , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

יתיר ּבחילא לּה מּׁשכין ּׁשנאמר82ּתׁשּובה מה ּגם וזהּו . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבּגמרא ּכדאיתא ׁשּבּדבר, הּתמיהה על מֹורה זה ׁשּלׁשֹון יקימּנּו, ׁשּלעתיד83מי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ואֹומרים כּו' ּגבֹוּה ּכהר להם נדמה צדיקים כּו' הרע ליצר הּקּב"ה מביאֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלבֹוא
ענין אמנם, כּו'. עּמהם ּתמּה הּקּב"ה ואף כּו' ּכזה ּגבֹוּה הר לכּבֹוׁש יכלנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהיא
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יז   

ׁשל ענינֹו הרי זה, עם ּוביחד החסד, ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּימין,
ּגבּורה הּוא ּבפרׁשּיֹות78אריה ּגם הּוא זה ּדר ועל . ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

אֹור ּדכתיהּו, דאחליפּו הענין ּבהם ׁשּיׁש ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּדקריאת
החסד ּבכלי הּגבּורה ואֹור הּגבּורה ּבכלי ׁשהּוא79החסד , ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשמע, ּדקריאת ׁשניה ּופרׁשה ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְִִִִִַַָָָָָָָָָענין
ּכתיב ראׁשֹונה ׁשהּוא80ׁשּבפרׁשה ,מאד ּבכל גו' ואהבּת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

עד (מואהבּת ּתבֹות מ"ב ּבּה יׁש מקֹום ּומּכל החסד, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָענין
ׁשניה ּובפרׁשה ּגבּורה. ׁשל ׁשם הּוא ּומ"ב ,(ְְְְִִֵֶֶָָָָָָּובׁשערי
הּגבּורה, ענין ׁשהּוא הרצּוי, הפ ׁשל ענינים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאמרּו
ׁשל ׁשם ׁשהּוא וׂשמּתם), (עד ע"ב הּוא הּתיבֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַָּומסּפר
(ׁשעל ּבּוׁשט ׁשּיׁש העֹורֹות ּבּׁשני ּגם מרּמז זה וענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻחסד.
הּגּוף, ּובכל ּבּלב ׁשמע ּדקריאת ההּׂשגה נמׁשכת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָידֹו
לבן ׁשהרי אדֹום, החּצֹון ועֹור לבן הּפנימי עֹור ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּכּנ"ל),
ענין עם ּגם זה לקּׁשר ויׁש ּוגבּורה. חסד הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואדֹום
הּמדה, מן יתר למּטה האֹור ימׁש לא ידֹו (ׁשעל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּמעקה
רי"ו, ּבגּמטרּיא אריה ּכי, ּכּנ"ל), וׁשט, נקּובת ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

הּכֹולל). (עם דמעקה הּגּמטרּיא ּגם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּזֹוהי

לקּבֹועÏÚÂז) ּבקׁשּו ּבּגמרא ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ּפי ¿«ְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ּבּה ּדכתיב מּׁשּום כּו' ׁשמע ּבקריאת ּבלק ְְְִִִִִַַַָָָָָּפרׁשת
ׁשּמדּיק יקימּנּו, מי ּוכלביא ּכארי ׁשכב ּכרע קרא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהאי
ׁשּגם להֹורֹות ּכדי ּדוקא, גו' ׁשכב ּדכרע הּפסּוק ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָלהביא
ׁשכב, ּדכרע ּומּצב ּבמעמד נמצאים ּכאׁשר הּזה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּזמן
ּבמּצב הּגלּות, ּבזמן ּדהינּו, הּמׁשיח, מל עד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָמּצדקּיהּו
ּוכלביא, ּדכארי העבֹודה יׁשנּה לחֹולי, ועד ׁשנה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל
נפׁש. למסירת עד והעּכּובים, הּמניעֹות ּכל על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָלהתגּבר

ּכאר הּדּיּוק ּוכלביאוזהּו תּקיפא ּדאיהּו ּכאריה ּוכלביא, י ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יתיר תּקיפא ּדבעלי81ּדאיהי הּתׁשּובה, ענין על ׁשּמֹורה , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

יתיר ּבחילא לּה מּׁשכין ּׁשנאמר82ּתׁשּובה מה ּגם וזהּו . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבּגמרא ּכדאיתא ׁשּבּדבר, הּתמיהה על מֹורה זה ׁשּלׁשֹון יקימּנּו, ׁשּלעתיד83מי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ואֹומרים כּו' ּגבֹוּה ּכהר להם נדמה צדיקים כּו' הרע ליצר הּקּב"ה מביאֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלבֹוא
ענין אמנם, כּו'. עּמהם ּתמּה הּקּב"ה ואף כּו' ּכזה ּגבֹוּה הר לכּבֹוׁש יכלנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהיא
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יח     

לֹו יכֹול ׁשאז עֹוזרֹו, ׁשהּקּב"ה זה ידי על נעׂשה .84זה ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ברא מי ׁשּכתּוב ּכמֹו הינּו מי יקימּנּו, מי נאמר זה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָועל

הּׁשמים85אּלה ּתֹולדֹות ּבאּלה ּבתמידּות נמצא זה ׁשּכח , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּׁשמים,86והארץ, נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו העבֹודה, ּבענין ּגם ּפֹועל (מי) זה מי87וכח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
יכֹולים זה ׁשּבכח וגו', אֹותי ליראה זה לבבם והיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיּתן
ענין ׁשהּוא יקימּנּו, נעׂשה זה ידי ועל הרע. הּיצר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלנּצח
נמׁש לזה ׁשהּכח הּגלּות, ׁשל והּׁשנה מהחֹולי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקימה

יקימּנּו. מי מי, ּבחינת ידי ְְְִִִִֵֶַַעל

ׁשכב‰Â‰ח) (ּכרע ּבּגלּות ּבזמן לעבֹודה ּכח הּנתינת ¿ƒ≈ְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹ
הּנּסים. ענין ידי על ּגם היא יקימּנּו) מי ְְְִִִִִִֵֶַַַַּגֹו'

נּסים סּוגי ב' יׁשנם ּדקריעת88ּדהּנה, הּנס ּדר על הא', . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
היתה ׁשאז הּגאּולה, ּובזמן ּגלּוי, נס ׁשהיה סּוף, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָים
הּנּסים ׁשהם ּדאסּתר, הּנס ּדר על והּב', ׁשלמה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּגאּלה

נאמר ׁשעליו ּבהּזמן ּפני89ׁשּיׁשנם אסּתיר הסּתר ואנכי ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשאּכתי ּומּצב ּבמעמד הּגלּות, זמן על ּדקאי ההּוא, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָּבּיֹום

אנן ּדאחׁשורֹוׁש ּבערבין90עבדי ּגם הּנה מקֹום, ּומּכל ,91, ְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
אפסי כל ּדראּו הענין יׁשנֹו ׁשכב, ּדכרע ּומּצב ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבמעמד

הּוא92הארץ ונהפֹו הּנס זמן93את ּבכללּות הּוא וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
לפעמים הּנה ּומכּפל, ּכפּול ּדחֹוׁש ּבזמן ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהּגלּות,
ּגלּוי נס ארץ, אפסי כל ּדראּו ּבאֹופן נּסים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָיׁשנם
ּבהעבֹודה ּכח נֹותן זה ונס הּטבע. מּדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלמעלה

ּבכל למׁשּכב ונפל ימּות ּדלא ּבמּצב ׁשּנמצאים זה על הּבט ׁשּמּבלי זה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלאחרי
ׁשהּוא ׁשמע, את לקרֹוא ּוכלביא ּכארי עֹומדים מקֹום מּכל האמּורים, ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָהאֹופנים
ּבהּבית זה ענין ׁשּממׁשיכים ועד, לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּוברּו אחד הוי' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָענין
יקימּנּו ּדמי להענין והּכלי ההכנה וזהּו עׂשּיה. יצירה ּבריאה ּדעֹולמֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָחדׁש
יׁשנֹו הּגלּות זמן ׁשּבמׁש זה ידי על והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּולה הּגלּות, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמחֹוׁש
ּתלּוים (ׁשּבּה זֹו עבֹודה ידי ועל אֹותי, ליראה להם זה לבבם והיה יּתן ּדמי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָהענין

לבא ּדלעתיד הּגּלּוים בימינּו,94ּכל ּבמהרה והאמּתית, הּׁשלמה לּגאּלה זֹוכים ( ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ
צדקנּו. מׁשיח ידי ְְְִִֵֵַַעל
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מוגה בלתי

ההתוועדות את פעם התחיל השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק מתחיל1. (שבזה בברכה" "פותחין בענין
המשקה לגימת על ברכה אמירת – הוא ענין של שפשוטו באמרו, שבתניא), הקודש אגרת את הזקן רבינו גם

המשקה. על הברכה באמירת מתחיל שלכן וסיים, ההתוועדות, בעת
נוספת למעלה2ובהתוועדות מגיעים ניגון ידי על כי, ניגון, עם להתחיל שיש היינו בברכה" ש"פותחין אמר,

את גם זה לאחרי "לוקחים" אזי הניגון הקדמת ישנה שכאשר והוסיף, דיבור, ידי על מאשר יותר ובפנימיות
הדיבור. פנימיות

:"בברכה ד"פותחין וההוראה גדול הכלל לבאר ויש .
ברכות במסכת בגמרא שנאמר3איתא . . ברכה בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו הארץ4"אסור לה'

אדם" לבני נתן "והארץ – הזה העולם מן ליהנות רשות לו ניתנת הברכה ידי ועל .5ומלואה",

הארץ ש"לה' דכיון שבעולם, ההנאות כל על אלא ושתיה, אכילה על דוקא לאו היא הברכה אמירת והנה,
דברים על הוא ברכה דאמירת החיוב מקום, ומכל מהם; ליהנות לו אסור מברך, שאינו זמן כל הרי ומלואה",
מוציאים זה ידי ועל הנהנין), ברכות בהלכות שנתפרטו (כפי הנהנין ברכות מברכים שעליהם מסויימיםֿקבועים

במדרש כדאיתא אויר, נשימת – ורגע רגע בכל המוכרח להצורך ועד האדם, צרכי כל את חובה כל6ידי "על
כל מ"ט, לבורא, לקלס צריך נושם שאדם ונשימה לברך7נשימה צריכים היו שאילו אלא, יֿה", תהלל הנשמה

והם קביעות, של ענינים על רק ברכה אמירת חיוב תיקנו ולכן הפסק, לו שאין דבר זה הי' נשימה, כל על
הנשימה. ענין גם כולל האדם, צרכי כל את כוללים

סוכה: במצות שמצינו דרך על שזהו לומר, ויש

מוסר בספרי המבואר פי על – לסוכה הזה עולם עניני של השייכות יעקב8ובהקדם גבי שכתוב מה בפירוש
סוכות" עשה ולמקנהו בית) לו הנשמה)9"(ויבן היא (שעיקרו שיהודי הזה עולם עניני כל על קאי ש"מקנהו" ,

דירת "סוכות", בבחינת הם אלו שענינים קנין, של באופן ומבחוץ הצד מן שמקומהמקבל – הנשמה כי: ,
הכבוד" כסא "תחת ומצבה במחשבה"10מעמדה ש"עלו כפי יותר, ולמעלה היא11, –קיימת שהיתה ,

בעולם היותה לאחרי גם בלתיֿסופי לזמן נצחי בקיום ותשאר הזה, לעולם שירדה מקודם א"ס עד זמן ריבוי
שנה" שמונים בגבורות "ואם שנה", "שבעים במשך שנה"12הזה ועשרים מאה ימיו "והיו שהזמן13, כך, ,
בבחינת רק הם הזה, עולם עניני וכל הזה בעולם קטן"שנמצאים "רגע "פרוזדור"14, בלבד.15,

תדורו" כעין ד"תשבו באופן להיות צריך סוכות" עשה ש"למקנהו הענין הזמן16אמנם, שבמשך היינו, ,
"דירה" הזה עולם מעניני לעשות התפקיד עליו מוטל הזה, בעולם נמצא העליון),17שהאדם (להאדם יתברך לו

אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם [וכידוע ממילא ובדרך עראי בדרך להעשות יכול זה שאין מובן השמחה:18והרי בעל ,
להיות צריך אלא ניטא"], איז ממילא "ומצאת""בדרך ואז של19"יגעת" באופן להעשות צריך זה שענין היינו, , ָ

והתיישבות. יגיעה
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וראה1) .(111 ע' תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה תמוז יבֿיג שיחת
.(147 ע' חכ"ג (תו"מ סט"ז תשח"י תמוז י"ב שיחת גם

(2.(180 ע' תש"ח (סה"ש בתחלתה תש"ח כסלו י"ט שיחת
ואילך.3) סע"א לה,
א.4) כד, תהלים
טז.5) קטו, שם
ט.6) פי"ד, ב"ר
ו.7) קנ, תהלים
קדומים8) ונחל שע"ח), ּפראג שס"ה, (ויניציאה טוב חן ספר ראה

וש"נ. .162 ע' חי"ח תו"מ גם וראה ועוד. עה"פ. וישלח (להחיד"א)
יז.9) לג, וישלח

א.10) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג
ד.11) פ"א, ב"ר
יו"ד.12) צ, תהלים
ג.13) ו, בראשית
ז.14) נד, ישעי'
מט"ז.15) פ"ד אבות
וש"נ.16) ב. כח, סוכה
פי"ג,17) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
(18.119 ע' תש"ב .57 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
ע"ב.19) ריש ו, מגילה
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מוגה בלתי

ההתוועדות את פעם התחיל השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק מתחיל1. (שבזה בברכה" "פותחין בענין
המשקה לגימת על ברכה אמירת – הוא ענין של שפשוטו באמרו, שבתניא), הקודש אגרת את הזקן רבינו גם

המשקה. על הברכה באמירת מתחיל שלכן וסיים, ההתוועדות, בעת
נוספת למעלה2ובהתוועדות מגיעים ניגון ידי על כי, ניגון, עם להתחיל שיש היינו בברכה" ש"פותחין אמר,

את גם זה לאחרי "לוקחים" אזי הניגון הקדמת ישנה שכאשר והוסיף, דיבור, ידי על מאשר יותר ובפנימיות
הדיבור. פנימיות

:"בברכה ד"פותחין וההוראה גדול הכלל לבאר ויש .
ברכות במסכת בגמרא שנאמר3איתא . . ברכה בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו הארץ4"אסור לה'

אדם" לבני נתן "והארץ – הזה העולם מן ליהנות רשות לו ניתנת הברכה ידי ועל .5ומלואה",

הארץ ש"לה' דכיון שבעולם, ההנאות כל על אלא ושתיה, אכילה על דוקא לאו היא הברכה אמירת והנה,
דברים על הוא ברכה דאמירת החיוב מקום, ומכל מהם; ליהנות לו אסור מברך, שאינו זמן כל הרי ומלואה",
מוציאים זה ידי ועל הנהנין), ברכות בהלכות שנתפרטו (כפי הנהנין ברכות מברכים שעליהם מסויימיםֿקבועים

במדרש כדאיתא אויר, נשימת – ורגע רגע בכל המוכרח להצורך ועד האדם, צרכי כל את חובה כל6ידי "על
כל מ"ט, לבורא, לקלס צריך נושם שאדם ונשימה לברך7נשימה צריכים היו שאילו אלא, יֿה", תהלל הנשמה

והם קביעות, של ענינים על רק ברכה אמירת חיוב תיקנו ולכן הפסק, לו שאין דבר זה הי' נשימה, כל על
הנשימה. ענין גם כולל האדם, צרכי כל את כוללים

סוכה: במצות שמצינו דרך על שזהו לומר, ויש

מוסר בספרי המבואר פי על – לסוכה הזה עולם עניני של השייכות יעקב8ובהקדם גבי שכתוב מה בפירוש
סוכות" עשה ולמקנהו בית) לו הנשמה)9"(ויבן היא (שעיקרו שיהודי הזה עולם עניני כל על קאי ש"מקנהו" ,

דירת "סוכות", בבחינת הם אלו שענינים קנין, של באופן ומבחוץ הצד מן שמקומהמקבל – הנשמה כי: ,
הכבוד" כסא "תחת ומצבה במחשבה"10מעמדה ש"עלו כפי יותר, ולמעלה היא11, –קיימת שהיתה ,

בעולם היותה לאחרי גם בלתיֿסופי לזמן נצחי בקיום ותשאר הזה, לעולם שירדה מקודם א"ס עד זמן ריבוי
שנה" שמונים בגבורות "ואם שנה", "שבעים במשך שנה"12הזה ועשרים מאה ימיו "והיו שהזמן13, כך, ,
בבחינת רק הם הזה, עולם עניני וכל הזה בעולם קטן"שנמצאים "רגע "פרוזדור"14, בלבד.15,

תדורו" כעין ד"תשבו באופן להיות צריך סוכות" עשה ש"למקנהו הענין הזמן16אמנם, שבמשך היינו, ,
"דירה" הזה עולם מעניני לעשות התפקיד עליו מוטל הזה, בעולם נמצא העליון),17שהאדם (להאדם יתברך לו

אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם [וכידוע ממילא ובדרך עראי בדרך להעשות יכול זה שאין מובן השמחה:18והרי בעל ,
להיות צריך אלא ניטא"], איז ממילא "ומצאת""בדרך ואז של19"יגעת" באופן להעשות צריך זה שענין היינו, , ָ

והתיישבות. יגיעה
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וראה1) .(111 ע' תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה תמוז יבֿיג שיחת
.(147 ע' חכ"ג (תו"מ סט"ז תשח"י תמוז י"ב שיחת גם

(2.(180 ע' תש"ח (סה"ש בתחלתה תש"ח כסלו י"ט שיחת
ואילך.3) סע"א לה,
א.4) כד, תהלים
טז.5) קטו, שם
ט.6) פי"ד, ב"ר
ו.7) קנ, תהלים
קדומים8) ונחל שע"ח), ּפראג שס"ה, (ויניציאה טוב חן ספר ראה

וש"נ. .162 ע' חי"ח תו"מ גם וראה ועוד. עה"פ. וישלח (להחיד"א)
יז.9) לג, וישלח

א.10) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג
ד.11) פ"א, ב"ר
יו"ד.12) צ, תהלים
ג.13) ו, בראשית
ז.14) נד, ישעי'
מט"ז.15) פ"ד אבות
וש"נ.16) ב. כח, סוכה
פי"ג,17) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
(18.119 ע' תש"ב .57 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
ע"ב.19) ריש ו, מגילה
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כו'" בסוכה ודר ויטייל וישן ושותה אוכל שיהי' בסוכה ישיבה "מצות הברכה20והנה, אמירת כן, פי על ואף ,
עם קשורה בסוכה" "לישב לברך צריך שאין היום כל בסוכה וטיול השינה את "פוטרת זו וברכה ,

.21עליהם"

קביעות של ענינים על היא בדיבור הברכה שאמירת – הזה עולם מעניני ההנאה על לברכה בנוגע כן וכמו
כנ"ל. האדם, צרכי כל את חובה ידי מוציאים זה ידי ועל כו',

עליו לעשות, מתחיל שיהודי שיהיה איזה ענין שבכל – בברכה" ד"פותחין הענין ביאור מובן זה פי ועל
להשתמש רשות לו שתהיה וכדי ומלואה"), הארץ ("לה' להקב"ה שייך זה ענין כי, להקב"ה, בברכה להתחיל

להקב"ה. לברך צריך אדם"), לבני נתן ("והארץ בו

נכללת שבזה הדיבור, פנימיות את לקבל והכשרה הכנה שזוהי כיון – בניגון הפתיחה על הביאור גם וזהו
הברכה. פנימיות גם

על ביאור זה אין עדיין אך .:שבדבר
ולכאורה, שמחה. של (וענין) בניגון אלא) סתם, בניגון רק (לא שמתחילים בהתוועדות שישנונהוג

נאמר זה שעל תורה, דברי של –22ענין בזה כיוצא שמחה עניני זה דרך ועל לב", משמחי ישרים ה' "פקודי
לשמחה השאלה: עושה?23נשאלת זו מה

הקודש באגרת הזקן רבינו שכתב מה פי על אדמו"ר24ויובן מו"ח כ"ק דברי [וידוע מרבותי "שמעתי :25

מישראל עשרה במעמד עומד אחד מלאך נמצא אילו כי והבעש"ט] המגיד על שקאי הזקנים, חסידים בשם
שהיה עד עלייהו דשריא משכינתא גבול בלי ופחד אימתה עליו תפול תורה, בדברי מדברים שאינם אף ביחד,

לגמרי". ממציאותו מתבטל

ובהקדמה:

כבודו" הארץ כל ש"מלא הענין מלא"26ישנו אני הארץ ואת השמים "את מיני'"27, פנוי אתר ו"לית ,28–
שמם. במדבר ואפילו ביחיד, והן מישראל עשרה במעמד הן תמיד, ישנו זה שענין

ה' ש"לעולם מובן שמם במדבר גם שכן, והתבוננות, השגה ידי על להבין שיכולים האלקות דרגת וזוהי
בשמים" נצב ממציאותו29דברך מתבטל היה שמם, המדבר את ומחיה ומקיים שמהווה ה' דבר ולולי וכיון30, ,

והאמונה היחוד בשער בארוכה (כמבואר אחד הכל ודעתו ועצמותו מהותו ודיבורו31שהקב"ה הוא כן וכמו ,(
מיני'". פנוי אתר "לית הרי – אחד

כו'. זאת מרגישים שאינם לנבראים, שייך שאינו באופן להיות יכול זה ענין אמנם,

שריא" שכינתא עשרה בי ד"אכל הענין ישנו מקיף32אך בבחינת הוא ד"שריא" שהענין פי על שאף –33,
באופן זה הרי ולהרגיש לראות יכולים אויגן"), ("קלארע בהירות עינים להם שיש שאלו ועד ,ָ

ומרגישים! רואים שמלאכים כמו זאת,

מלא", אני הארץ ואת השמים ד"את המקיף כמו רק אינו שריא" ד"שכינתא שהענין – מזה ויתירה
של באופן השכינה השראת זוהי אלא בזה, לעמוד יכולים גדולשהמלאכים באופן הוא השכינה וגילוי ,

במעמד עומד אחד מלאך נמצא "אילו שלכן, זה, גילוי לסבול יכול אינו רוחני שהוא מלאך שאפילו עד כך כל
ממציאותו מתבטל היה . . ביחד מישראל לגמרי"!עשרה

תורה": בדברי מדברים שאינם אף ביחד מישראל עשרה "מעמד אודות הוא שהמדובר הזקן רבינו ומדייק
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וש"נ.20) ס"ד. סתרל"ט או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.21) סי"ב. שם
סע"א.22) ל, תענית וראה ט. יט, תהלים
ב.23) ב, קהלת ע"פ
ב).24) (קלו, סכ"ג
(25.74 ע' .59 ס"ע תש"ה .98 ע' ריש תש"ד סה"ש
ג.26) ו, ישעי'
כד.27) כג, ירמי'

בתניא28) הובא ב). (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
פ"ז. שעהיוה"א

פט.29) קיט, תהלים
פ"א.30) שם שעהיוה"א ראה
פ"ח.31) שם
א.32) לט, סנהדרין
(33.29 ע' תש"ד סה"ש ספי"א. תניא ראה

       

אלקות, גילוי שממשיך בענין שעוסקים זה מצד אינה כו' גילוי של באופן השכינה השראת

רז"ל כמאמר שנה), י"ג לאחרי (גדולים, מישראל בעשרה להיות שצריך שבקדושה דבר באמירת כמו –34

ישראל בני בתוך ונקדשתי הכא כתיב תוך, תוך אתיא . . מעשרה פחות יהא לא שבקדושה דבר וכתיב35"כל ,
הזאת העדה מתוך הבדלו –36התם עשרה" כאן אף עשרה להלן מה ,

באופן השכינה גילוי שיהיה כבר מספיק זה הרי ביחד, שעומדים מישראל עשרה שישנם המציאות עצם אלא,
ממציאותו. ומתבטל אויס") גייט ("ער שנכלה כך, כדי עד לסבלו, יכול אינו מלאך שאפילו ביותר נעלה

נאמר זה מעלה37ועל בירושה לנו שיש – ירושתנו" יפה ומה גורלנו נעים ומה חלקנו טוב מה "אשרינו
ביחד, מתאספים רק אלא במצוות, עוסקים אין כן וכמו תורה, בדברי מדברים אנו כשאין שאפילו כזו, גדולה
שב"עלמא הנבראים שמהווה האלקות מדרגת גם למעלה ביותר, גדול באופן שכינה גילוי ממשיכים אזי

הזה. שבעולם הנבראים לגבי מלאכים של מציאותם שזוהי דאתכסייא",

על ביאור גם שממשיכיםוזהו מזה גדולה שמחה לך אין שהרי – ביחד מישראל עשרה שבמעמד
בגלוי. אלקות

יותר עוד ניתוסף – תורה בדברי מדברים שאינם אף ביחד מישראל עשרה שבאסיפת השמחה ומלבד .
של לענין בקשר ביחד מישראל עשרה באסיפת :

פעם האריך אדמו"ר מו"ח –38כ"ק תמוז די"ב השמחה אודות ואילך)) ט"ו (סעיף לקמן שיתבאר (וכפי
תורהשא ובני שהתורה וכיון התורה. מהצלת שמחה אלא סתם, תורה בני שמחת לא וגם התורה, שמחת זו ין

עוז. וביתר שאת ביתר היא שהשמחה מובן, הרי כולו, העולם כל של המציאות עיקר הם

ונעשים" נזכרים האלה ההמשכות39ו"הימים כל ונמשכים שחוזרים "נעשים", הם אזי "נזכרים" הם שכאשר ,
ומתגלה שנמשכת כך, הזה", בזמן ההם "בימים הראשונה, בפעם שהיו וההשפעות השמחה ערך לפי

הנס. כשאירע הראשונה בפעם שהיתה

מישראל עשרה שבמעמד לשמחה ועד סתם, ושמחה סתם, ניגון סתם, בברכה פתיחה רק לא כאן שיש ונמצא,
התורה. הצלת עם הקשורה עוז וביתר שאת ביתר שמחה אלא שריא", "שכינתא שאז ביחד

– בזה והכוונה ונעשים", נזכרים האלה "הימים השנה, לתקופת ושנה, שנה שבכל הכח, לנו ניתן וכאמור,
במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב תורה40כפי עניני על בהתעוררות השנה בכל זה לאחרי זאת להמשיך –

והנהגותיה. הדרכותיה עם החסידות, תורת ענין שזהו שבהם, הפנימיות עם ביחד ומצוות,

***

להדין בנוגע – הבנה לו אין שלכאורה ענין לבאר יש מישראל, עשרה מעמד במעלת לעיל האמור פי על .
דפרהסיא:

או בחמשה בשלשה, – ברבים בפרהסיא, להיות צריך שהדבר תנאי ישנו שבהם בתורה ענינים כמה מצינו
החודש קידוש (כמו חליצה41בשבעה והיינו,42, מעשרה, יותר חילוקים אין אבל לעשרה, ועד בזה), וכיוצא ,

בשוה. הוא בריבוא או בעשרה דפהרסיא שהגדר

שבדבר, הפרהסיא יותר תגדל שבמעמד, האנשים מספר שירבה שככל מאליו מובן הרי מובן: אינו ולכאורה
מעשרה? ביותר גם דינים חילוקי להיות צריכים היו כן, ואם

מעשרה: ויותר עשרה בין חילוק שיש ברכות בעניני מצינו שהרי – יותר מתחזקת זו ושאלה
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וש"נ.34) ב. כא, ברכות
לב.35) כב, אמור
כא.36) טז, קרח
השחר.37) תפלת לפני – התפלה נוסח
ואילך).38) 153 ע' תש"ד (סה"ש בתחלתה תש"ד תמוז י"ב שיחת

97 ע' חכ"ו (תו"מ בתחלתה דאשתקד תמוז י"ג שיחת גם וראה
ואילך).

בס'39) ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב

פ40) ע' ח"ב שלו (אג"ק תפר"ח תמוז י"ב – הראשונה לחגיגה
וש"נ). ואילך.

ב.41) יו"ד, שם סנהדרין. ריש
אֿב.42) קא, יבמות
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אלקות, גילוי שממשיך בענין שעוסקים זה מצד אינה כו' גילוי של באופן השכינה השראת

רז"ל כמאמר שנה), י"ג לאחרי (גדולים, מישראל בעשרה להיות שצריך שבקדושה דבר באמירת כמו –34

ישראל בני בתוך ונקדשתי הכא כתיב תוך, תוך אתיא . . מעשרה פחות יהא לא שבקדושה דבר וכתיב35"כל ,
הזאת העדה מתוך הבדלו –36התם עשרה" כאן אף עשרה להלן מה ,

באופן השכינה גילוי שיהיה כבר מספיק זה הרי ביחד, שעומדים מישראל עשרה שישנם המציאות עצם אלא,
ממציאותו. ומתבטל אויס") גייט ("ער שנכלה כך, כדי עד לסבלו, יכול אינו מלאך שאפילו ביותר נעלה

נאמר זה מעלה37ועל בירושה לנו שיש – ירושתנו" יפה ומה גורלנו נעים ומה חלקנו טוב מה "אשרינו
ביחד, מתאספים רק אלא במצוות, עוסקים אין כן וכמו תורה, בדברי מדברים אנו כשאין שאפילו כזו, גדולה
שב"עלמא הנבראים שמהווה האלקות מדרגת גם למעלה ביותר, גדול באופן שכינה גילוי ממשיכים אזי

הזה. שבעולם הנבראים לגבי מלאכים של מציאותם שזוהי דאתכסייא",

על ביאור גם שממשיכיםוזהו מזה גדולה שמחה לך אין שהרי – ביחד מישראל עשרה שבמעמד
בגלוי. אלקות

יותר עוד ניתוסף – תורה בדברי מדברים שאינם אף ביחד מישראל עשרה שבאסיפת השמחה ומלבד .
של לענין בקשר ביחד מישראל עשרה באסיפת :

פעם האריך אדמו"ר מו"ח –38כ"ק תמוז די"ב השמחה אודות ואילך)) ט"ו (סעיף לקמן שיתבאר (וכפי
תורהשא ובני שהתורה וכיון התורה. מהצלת שמחה אלא סתם, תורה בני שמחת לא וגם התורה, שמחת זו ין

עוז. וביתר שאת ביתר היא שהשמחה מובן, הרי כולו, העולם כל של המציאות עיקר הם

ונעשים" נזכרים האלה ההמשכות39ו"הימים כל ונמשכים שחוזרים "נעשים", הם אזי "נזכרים" הם שכאשר ,
ומתגלה שנמשכת כך, הזה", בזמן ההם "בימים הראשונה, בפעם שהיו וההשפעות השמחה ערך לפי

הנס. כשאירע הראשונה בפעם שהיתה

מישראל עשרה שבמעמד לשמחה ועד סתם, ושמחה סתם, ניגון סתם, בברכה פתיחה רק לא כאן שיש ונמצא,
התורה. הצלת עם הקשורה עוז וביתר שאת ביתר שמחה אלא שריא", "שכינתא שאז ביחד

– בזה והכוונה ונעשים", נזכרים האלה "הימים השנה, לתקופת ושנה, שנה שבכל הכח, לנו ניתן וכאמור,
במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב תורה40כפי עניני על בהתעוררות השנה בכל זה לאחרי זאת להמשיך –

והנהגותיה. הדרכותיה עם החסידות, תורת ענין שזהו שבהם, הפנימיות עם ביחד ומצוות,

***

להדין בנוגע – הבנה לו אין שלכאורה ענין לבאר יש מישראל, עשרה מעמד במעלת לעיל האמור פי על .
דפרהסיא:

או בחמשה בשלשה, – ברבים בפרהסיא, להיות צריך שהדבר תנאי ישנו שבהם בתורה ענינים כמה מצינו
החודש קידוש (כמו חליצה41בשבעה והיינו,42, מעשרה, יותר חילוקים אין אבל לעשרה, ועד בזה), וכיוצא ,

בשוה. הוא בריבוא או בעשרה דפהרסיא שהגדר

שבדבר, הפרהסיא יותר תגדל שבמעמד, האנשים מספר שירבה שככל מאליו מובן הרי מובן: אינו ולכאורה
מעשרה? ביותר גם דינים חילוקי להיות צריכים היו כן, ואם

מעשרה: ויותר עשרה בין חילוק שיש ברכות בעניני מצינו שהרי – יותר מתחזקת זו ושאלה
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וש"נ.34) ב. כא, ברכות
לב.35) כב, אמור
כא.36) טז, קרח
השחר.37) תפלת לפני – התפלה נוסח
ואילך).38) 153 ע' תש"ד (סה"ש בתחלתה תש"ד תמוז י"ב שיחת

97 ע' חכ"ו (תו"מ בתחלתה דאשתקד תמוז י"ג שיחת גם וראה
ואילך).

בס'39) ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב

פ40) ע' ח"ב שלו (אג"ק תפר"ח תמוז י"ב – הראשונה לחגיגה
וש"נ). ואילך.

ב.41) יו"ד, שם סנהדרין. ריש
אֿב.42) קא, יבמות



כב       

שנאמר מברכים, הם הקהל רוב ש"לפי הגלילי יוסי ר' סובר – המזון לברכת אלקים43בנוגע ברכו במקהלות
וריבוא.44גו'" ואלף למאה עשרה בין הברכה בנוסח חילוק שיש והיינו, ,

ריבוא" עשרה ואחד עשרה "אחד מעשרה, יותר חילוק שאין – רבנן כדעת – ההלכה לפי יש44וגם הרי –
רז"ל כמאמר מישראל, ריבוא ששים במעמד שמברכים מיוחדת של45ברכה גדול (חיל ישראל אוכלוסי "הרואה

והיינו, לזה", זה דומים פרצופיהם ואין לזה זה דומה דעתם שאין הרזים, חכם ברוך אומר ריבוא), ששים
מספיק לא זה צורךשבשביל יש אלא מישראל, ישראל בני במספר השלימות תכלית .46דוקא,

. . ביחד מישראל עשרה במעמד עומד אחד מלאך נמצא אילו "כי הנ"ל, הזקן רבינו דברי פי על ויובן .
לגמרי": ממציאותו מתבטל שהיה עד עלייהו דשריא משכינתא גבול בלי ופחד אימתה עליו תפול

המלאכים שהם דאתכסייא, שבעלמא הנבראים מחיות שלמעלה אלקות גילוי ממשיכים מישראל שעשרה כיון
כדי המספיק באופן אלקות גילוי להמשיך בכחם שיש מובן, מעצמו הרי – זאת) לסבול יכולים (שאינם

   שלכלֿהפחות כך, שריא"), ("שכינתא בגלוי אלקות בו שיאיר דאתגלייא, עלמא ,רואה
שבדבר. הגילוי את

בפרסום בפרהסיא, להיות שצריך לענין בנוגע שהםולכן, כיון "עדה", מישראל, עשרה מספיק אזי –
כולו. העולם כל את לשאת ויכולים כוללים

בנוגע זה אין – מעשרה ביותר עילוי יש שבהם ענינים שמצינו ומה בעולם חלק עוד (לכבוש
תומשך גופא שבעולם כדי אלא כנ"ל, מישראל עשרה מספיק שלזה כו'),   ענין שזהו –

הדעות ולכל וריבוא, ואלף למאה עשרה בין המזון ברכת בנוסח חילוק יש הגלילי יוסי ר' לדעת שלכן הברכה,
דוקא. מישראל ריבוא ששים על הרזים חכם ברוך מברכים

במדרש שמצינו מה גם השכינה47וזהו היתה לא אחד אדם אפילו חסרים ישראל היו ש"אילו תורה למתן בנוגע
לתורה, בנוגע אלא) העולם, לעניני בנוגע (לא השכינה גילוי אודות מדובר כאשר כי, – ושלום) (חס עליהן" נגלית

דוקא. ריבוא בששים צורך יש זה ובשביל הרזים", ד"חכם הגילוי עם קשור זה הרי שבתורה, לרזין ועד

לצאת אין זה שמצד דרבים, דתורה בתלמוד מיוחד עילוי שיש התורה, והפצת התורה ללימוד בנוגע כן וכמו
מלך" הדרת עם "ברוב להיות יכול התורה לימוד כאשר בעשרה, התורה בלימוד חובה .48ידי

היא השלימות אזי – כולו העולם בכל להתפרסם שצריך דפרהסיא, הענין שזהו – העולם לעניני בנוגע אבל
כולו העולם כל את כוללים שהם מישראל, .49עשרה

:בדבר קצוות ב' שיש מובן ומזה .
אף ביחד, מישראל עשרה "מעמד מעלת ביותר גדלה – גיסא שכן,מחד וכיון תורה", בדברי עוסקים

למעמד המתאים ההנהגה באופן ולהתנהג בזה, וכיוצא בטלים דברים מעניני וביותר ביותר להזהר צריכים הרי
הקודש האגרת בהמשך הזקן רבינו שמבאר הענינים פרטי (ככל כו' המלך התגלות של );50ומצב

גדלה – גיסא ולאידך שיושבין "עשרה מעלת "51" ,  "דוקא בעשרה
מלך", "הדרת נמשך זה ידי שעל עם", "ברוב זאת לעשות יכולים כאשר ובפרט הנ"ל), הקודש באגרת (כמבואר

שזהו – הרזים" ד"חכם להמשכה ועד  !ממציאותו המלאך מתבטל שמצדו הגילוי מאשר

בזה: והענין

"שכינתא אז שגם תורה, בדברי מדברים שאינם אף ביחד מישראל עשרה שבמעמד העילוי גודל למרות
ענין ניתוסף ומצוות בתורה העסק ידי על הרי – בגילוי שריא"  היה זה שבשביל כך, כדי עד ,
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כז.43) סח, תהלים
(במשנה).44) ב מט, ברכות
(ובפרש"י).45) א נח, שם
ואילך.46) שיב ע' תרע"ח סה"מ א). (מח, פל"ז תניא ראה
יא.47) יט, יתרו מכילתא ח. פ"ז, דב"ר
סתר"צ48) סק"בֿג. סתרפ"ז או"ח מג"א גם וראה כח. יד, משלי

סקכ"גֿה.
חי"ט49) (אג"ק זו שנה אלול כ"ב מכתב ראה – הענין לשלימות

כו'". ההתוועדות בעת כאן המדובר "תוכן תלח): ע'
סכ"ד.50) אגה"ק גם ראה
מ"ו.51) פ"ג אבות

       

סיני" הר על ה' ד"וירד הענין הגזירות52כללות כל ביטול גם53, להיות שיוכל כדי כו', המחיצות כל וביטול
ומצוות. דתורה הענין

תורה בדברי מדברים שאינם מישראל עשרה של ומצב שהמעמד מובן, ומזה  מעמדם לגבי
בתניא וכמבואר בכלל, קדושה ועניני במצוות עוסקים או תורה בדברי שמדברים בשעה רז"ל54ומצבם ש"חייבו

בשעה בנפשו ומתלבש השוכן ה' מפני . . הארץ ועם בור הוא אם אף במצוה, עוסק כל מפני ולעמוד לקום
עם 'חד' נעשה מצוה מקיים שיהודי שבשעה והיינו, זו", ומובן המצוות, מצוה הוא, ברוך סוף ַאין

בעולם להיות שיכול אלקות הגילוי לדרגת ומצוות) התורה קיום ידי על (שנמשך ומהות עצמות שבין ערוך האין
תורה). בדברי מדברים שאינם אף מישראל עשרה במעמד (שנמשך

זו ה' "דבר אליו שיגיע יהודי ועוד יהודי עוד שיתוסף ולהשתדל להתייגע צריכים כמה עד גם מובן ומזה
מתווספת55הלכה" זה ידי שעל כיון – התורה פנימיות שזוהי הדבר פנימיות עם יחד ברורה, (הלכה) משנה ,

הוא. ברוך סוף אין ומהות עצמות עם 'חד' שהיא בעולם מציאות עוד

שנתפרסמו מישראל מעשרה יותר הרבה כבר היו כאשר שגם נשיאינו, רבותינו בהנהגת הביאור וזהו .
עצמם את ומסרו המשיכו אלא בכך, הסתפקו לא – וכו' וכו' דתורה נגלה התורה, דפנימיות המעיינות ביניהם
לעוד תגיע שהתורה נפש, מסירת כדי עד וההשתדלות, היגיעה ובכל הכחות בכל געלייגט") זיך האבן ָ("זיי

יהודי: ועוד יהודי עוד יהודי,
שיושבין "עשרה ברבים, התורה דלימוד והענין דפרהסיא, הענין כבר ישנו הרי – האי?! מאי לכאורה,
ועוד יהודי עוד יהודי, עוד שיתוסף כדי נפש במסירת הצורך מהו כן, ואם קדושה, עניני ובכל בתורה", ועוסקין

העולם? כיבוש כבר ישנו הכי בלאו גם כאשר יהודי,

בעולם נמשכת להיות שיכולה האלקות שהמשכת – לעיל כאמור – הוא הענין אך  לגבי
עוד שיתוסף וההשתדלות היגיעה להיות צריכה שבזה ערוך" לה"אין ובהתאם ית', ומהותו עצמותו עם האחדות

ית'. ומהותו עצמותו עם 'חד' נעשה זה ידי שעל מצוה, ועושה תורה לומד יהודי

ענין עם הקשר גם וזהו ,דוקא

שסיפר וכפי נפש, מסירת של באופן עבודתו עבד עניניו שבכל השמחה, בעל של עבודתו שהיתה כפי –56

שזהו הכלל, בעסקנות העבודה את לו כשמסר נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, לו שאמר הפתגם אודות
– נפש מסירת עם הקשור "עקידה" של ענין

בעולם שיומשך כדי כי, האדם של גבול" בה"בלי צורך יש ההגבלות, מכל למעלה להיותו הרי ,
מאדך" ד"בכל העבודה שזוהי שלך57למטה, מאד נפש.58, המסירת ענין דהיינו ,

מעין לכלֿהפחות לעשות שיוכלו כח נתינת מהוה בה, שילכו ולימדוה שפירסמוה הנשיאים, של זו והנהגה
מנהו. ושמץ

בתניא המבואר דרך להשיג59ועל לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא מי כי ש"אף רבינו, למשה בנוגע
לכללות מאיר . . מנהו ושמץ קצהו אפס הרי מקום, מכל מהימנא, רעיא . . ממדרגת אלף מני אחד חלק אפילו
רועים משבעה הוא כי השלום, עליו רבינו משה מבחינת בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל כיון ישראל",

מהימנא" רעיא ונקרא . ישראל.60. דכל הרועה ,

דרא שבכל דמשה לאתפשטותי' בנוגע כן –61וכמו השמחה בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, לנשיא ועד ,
זייט", א אן זיך "אוועקלייגן עצמותו, הנחת של באופן העבודה שתהי' הוראתו למלא שיוכלו כח ונתן ַַָשהמשיך
מקיים יהודי ועוד תורה לומד יהודי עוד שיתוסף ולהשתדל הרצון, מסירת – נפש דמסירת הענין פנימיות שזהו

ית', ומהותו עצמותו עם 'חד' שנעשית מציאות עוד מתווספת שעי"ז מצוות,
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כ.52) יט, יתרו
ועוד.53) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר ראה
פמ"ו.54)
ב.55) קלח, שבת
וא56) 111 ע' תש"ה (סה"ש ס"ד תש"ה תמוז יבֿיג ילך).שיחת

ואילך). 138 ע' חכ"ג (תו"מ ואילך ס"ו תשח"י תמוז י"ב שיחת גם וראה

ה.57) ו, ואתחנן
ובכ"מ.58) ד. לט, מקץ תו"א ראה
פמ"ד.59)
פמ"ב.60) שם
רע"א).61) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז



כג        

סיני" הר על ה' ד"וירד הענין הגזירות52כללות כל ביטול גם53, להיות שיוכל כדי כו', המחיצות כל וביטול
ומצוות. דתורה הענין

תורה בדברי מדברים שאינם מישראל עשרה של ומצב שהמעמד מובן, ומזה  מעמדם לגבי
בתניא וכמבואר בכלל, קדושה ועניני במצוות עוסקים או תורה בדברי שמדברים בשעה רז"ל54ומצבם ש"חייבו

בשעה בנפשו ומתלבש השוכן ה' מפני . . הארץ ועם בור הוא אם אף במצוה, עוסק כל מפני ולעמוד לקום
עם 'חד' נעשה מצוה מקיים שיהודי שבשעה והיינו, זו", ומובן המצוות, מצוה הוא, ברוך סוף ַאין

בעולם להיות שיכול אלקות הגילוי לדרגת ומצוות) התורה קיום ידי על (שנמשך ומהות עצמות שבין ערוך האין
תורה). בדברי מדברים שאינם אף מישראל עשרה במעמד (שנמשך

זו ה' "דבר אליו שיגיע יהודי ועוד יהודי עוד שיתוסף ולהשתדל להתייגע צריכים כמה עד גם מובן ומזה
מתווספת55הלכה" זה ידי שעל כיון – התורה פנימיות שזוהי הדבר פנימיות עם יחד ברורה, (הלכה) משנה ,

הוא. ברוך סוף אין ומהות עצמות עם 'חד' שהיא בעולם מציאות עוד

שנתפרסמו מישראל מעשרה יותר הרבה כבר היו כאשר שגם נשיאינו, רבותינו בהנהגת הביאור וזהו .
עצמם את ומסרו המשיכו אלא בכך, הסתפקו לא – וכו' וכו' דתורה נגלה התורה, דפנימיות המעיינות ביניהם
לעוד תגיע שהתורה נפש, מסירת כדי עד וההשתדלות, היגיעה ובכל הכחות בכל געלייגט") זיך האבן ָ("זיי

יהודי: ועוד יהודי עוד יהודי,
שיושבין "עשרה ברבים, התורה דלימוד והענין דפרהסיא, הענין כבר ישנו הרי – האי?! מאי לכאורה,
ועוד יהודי עוד יהודי, עוד שיתוסף כדי נפש במסירת הצורך מהו כן, ואם קדושה, עניני ובכל בתורה", ועוסקין

העולם? כיבוש כבר ישנו הכי בלאו גם כאשר יהודי,

בעולם נמשכת להיות שיכולה האלקות שהמשכת – לעיל כאמור – הוא הענין אך  לגבי
עוד שיתוסף וההשתדלות היגיעה להיות צריכה שבזה ערוך" לה"אין ובהתאם ית', ומהותו עצמותו עם האחדות

ית'. ומהותו עצמותו עם 'חד' נעשה זה ידי שעל מצוה, ועושה תורה לומד יהודי

ענין עם הקשר גם וזהו ,דוקא

שסיפר וכפי נפש, מסירת של באופן עבודתו עבד עניניו שבכל השמחה, בעל של עבודתו שהיתה כפי –56

שזהו הכלל, בעסקנות העבודה את לו כשמסר נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, לו שאמר הפתגם אודות
– נפש מסירת עם הקשור "עקידה" של ענין

בעולם שיומשך כדי כי, האדם של גבול" בה"בלי צורך יש ההגבלות, מכל למעלה להיותו הרי ,
מאדך" ד"בכל העבודה שזוהי שלך57למטה, מאד נפש.58, המסירת ענין דהיינו ,

מעין לכלֿהפחות לעשות שיוכלו כח נתינת מהוה בה, שילכו ולימדוה שפירסמוה הנשיאים, של זו והנהגה
מנהו. ושמץ

בתניא המבואר דרך להשיג59ועל לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא מי כי ש"אף רבינו, למשה בנוגע
לכללות מאיר . . מנהו ושמץ קצהו אפס הרי מקום, מכל מהימנא, רעיא . . ממדרגת אלף מני אחד חלק אפילו
רועים משבעה הוא כי השלום, עליו רבינו משה מבחינת בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל כיון ישראל",

מהימנא" רעיא ונקרא . ישראל.60. דכל הרועה ,

דרא שבכל דמשה לאתפשטותי' בנוגע כן –61וכמו השמחה בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, לנשיא ועד ,
זייט", א אן זיך "אוועקלייגן עצמותו, הנחת של באופן העבודה שתהי' הוראתו למלא שיוכלו כח ונתן ַַָשהמשיך
מקיים יהודי ועוד תורה לומד יהודי עוד שיתוסף ולהשתדל הרצון, מסירת – נפש דמסירת הענין פנימיות שזהו

ית', ומהותו עצמותו עם 'חד' שנעשית מציאות עוד מתווספת שעי"ז מצוות,
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כ.52) יט, יתרו
ועוד.53) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר ראה
פמ"ו.54)
ב.55) קלח, שבת
וא56) 111 ע' תש"ה (סה"ש ס"ד תש"ה תמוז יבֿיג ילך).שיחת

ואילך). 138 ע' חכ"ג (תו"מ ואילך ס"ו תשח"י תמוז י"ב שיחת גם וראה

ה.57) ו, ואתחנן
ובכ"מ.58) ד. לט, מקץ תו"א ראה
פמ"ד.59)
פמ"ב.60) שם
רע"א).61) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז



כד       

בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה שנתאוה – העליון רצון מילוי זהו .17והרי

***

תמוז י"ב של בהתוועדות כן (גם פעם סיפר השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק תרנ"ה56. תמוז י"ב אודות (
זו): שנה כבקביעות חמישי, ביום (שחל

כפי ("דאטשע", דשא בנאות ביתו בני עם יחד נ"ע, אדמו"ר כ"ק אביו, היה הקיץ, בתקופת זה שהיה ַכיון
נוסע נ"ע אדמו"ר כ"ק היה בשבוע שני יום שבכל היה והסדר לליובאוויטש, סמוך "קאנטרי"), כאן ָשנקרא
שני ביום גם הסדר היה וכך בליובאוויטש. לעשות שרצה הענינים כל את ולעשות אנשים, לקבל לליובאוויטש,

חמישי. ביום שחל תמוז י"ב שלפני בשבוע

שמחר לו, ואמר השמחה, בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק בנו, את נ"ע אדמו"ר כ"ק קרא תמוז, י"א רביעי, ביום
הדבר. טעם לו לומר מבלי לליובאוויטש, יסעו ואח"כ בנהר, יטבול בוקר לפנות

שארכה נסיעה – לליובאוויטש נסעו כך ואחר והתפלל, בנהר, טבל בוקר, לפנות השכים אדמו"ר מו"ח כ"ק
לליובאוויטש. הגיעו תשע או שמונה שבשעה כך, זמן, כמה

קוד עלולה– בפתאומיות, לליובאוויטש שבאים שכיון לאביו, אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר לעיירה שהגיעו ם
המיועד. ביום שלא שבאים תחילה לה להודיע היה הראוי ומן להבהל, נ"ע) אדמו"ר כ"ק של (אמו הסבתא

תיבהל. ולא יודעת, שהיא נ"ע, אדמו"ר כ"ק לו והשיב

ובצאתם, זה. שלפני בחדר נשאר אדמו"ר מו"ח וכ"ק אמו, אל נ"ע אדמו"ר כ"ק נכנס לליובאוויטש, בבואם
בעל לבנו, אמר נ"ע אדמו"ר וכ"ק לבביות, ובברכות מאירות בפנים נ"ע אדמו"ר כ"ק בנה את הרבנית ליוותה

לאוהל. עמו יסע שעכשיו השמחה,

הסמוך המדרש (בבית הקודש ארון את גם ופתח האוהל, דלת את נ"ע אדמו"ר כ"ק פתח לאוהל, בבואם
ואמר: לאוהל),

יצחק את עקד השלום עליו אבינו אברהם ונעקד. עוקד יש העקידה בענין לעקידה. בני את היום מביא הנני
במדרש שכתוב למה בזה [והכוונה ושלום חס פסול בו יהיה שלא כדי לעקוד62בנו אברהם שביקש "בשעה

יפה כפתני אלא . . השחיטה תפסל ושמא . . גופי יזדעזע שמא וחוששני אני בחור אבא, לו, אמר בנו, יצחק
הרצוי. כפי תהיה שהעקידה ברצוני כן כמו יפה"].

מו"ח (כ"ק הוא וגם בבכי, ופרץ אביו, של מעיניו זולגות דמעות היו – אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר וכפי
געוויינט"). אויך אים זיך האט ("עס עמו בכה המדובר, במה ידע שלא ָאדמו"ר),

הקודש מאגרת פרק חצי – פתוח הקודש ארון בפני – נ"ע אדמו"ר כ"ק למד כך המתחיל63אחר דיבור
ואמר: בנו, אל ופנה מתני', בעוז חגרה

עמך. ברית כורת הנני מהר"ש) ואדמו"ר צדק הצמח טמונים שבו האוהל (דהיינו הקדושים אבותי של בפניהם

רוחניים. ובענינים גשמיים בענינים הכלל בעסקנות העבודה את לך מוסר הנני מהיום

שכל באים כך ואחר ממתנים, מתחילה העבודה ראשית מתני': בעוז חגרה המאמר אודות ואמר והוסיף
אחרת ולא כך – נפש מסירת ומהי נפש, מסירת – עוז ומהו עוז, – החגורה ומהי חגורה, צריכים מתנים ומדות.

אנדערש"). ניט און ַַ("אזוי

הן בהדגישו, אביו, הנהלת תחת השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק של והעבודה העסקנות התחילה ומאז
"כריתת זה על צריך שלכן "עקידה", של ענין שזהו ההקדמה ולאחרי רוחניים, בענינים והן גשמיים בענינים

במעמד הדבר את שמעמידה ודעת.ברית", טעם דשכל, ההיפך שהוא ומצב

עסקנות של בעבודה אותו שהכניסו איך – זה כל אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר מה לשם מובן: אינו ולכאורה .
הדבר? נעשה כיצד הפרטים כל את לידע נוגע מה הכלל,
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ח.62) פנ"ו, ס"א.63)ב"ר

       

צריכים – השליח ידי על להתבצע העבודה צריכה וכיצד העבודה, של תוכנה מהו לידע שכדי מוכח, ומזה
היתה כיצד ואופנילידע ותנאי הענין, אל בהתאם להיות צריכה לענין הכנה שכן, לעבודה, הכניסה אל

לחשוב מקום היה ההכנה, היתה כיצד שיודעים ולולי לעבודה, ההכנה ואופני בתנאי להשתקף צריכים העבודה
אחר. באופן גם העבודה את לבצע שיכולים

:בזה והענין .
נ"ע), אדמו"ר כ"ק (כדברי רוחניים ובענינים גשמיים בענינים הכלל עסקנות – היא העבודה של תוכנה
ושתהיה המעיינות, הפצת ענין שזהו התורה, פנימיות להפצת עד היהדות דהפצת הענין היא שלהם שהנקודה

לחוצה. עד שיגיע באופן ההפצה

אבל, אלו, ענינים בכל לעסוק יכולים זו, לעבודה וההקדמה ההכנה היתה אופן באיזה יודעים לא כאשר אמנם,
לידע צריכים הרצוי", "כפי תהיה שהעבודה וכדי נ"ע), אדמו"ר כ"ק (כלשון הרצוי" "כפי יהיה שלא כזה באופן

השליח. ידי על העבודה להתבצע צריכה אופן באיזה יודעים זה ידי ועל זו, לעבודה ההכנות היו אופן באיזה

ענין עם זה שמקשרים – הרצון כפי דהיינו הרצוי", "כפי הלשון בדיוק הביאור ובהקדם .:דוקא
לשכל רצון שבין החילוק שכל,64ידוע של ענין עדיין זה הרי מסויים, פרט חסר כאשר גם השכל, שבענין –

רצוני" ונעשה ד"אמרתי באופן כלל זה אין אזי הרצון, כפי שלא פרט איזה ישנו אם ברצון, כן שאין .65מה

המהדרין, מן מהדרין ועד הידור של ענין גם להיות יכול גופא ורקבהרצון הפרטים, כל שיהיו בהכרח אבל
כלל. הרצון נתקיים לא פרט, איזה חסר וכאשר הרצון, מציאות ישנו אז

אדמו"ר מו"ח כ"ק שדרש כפי – והשגה והבנה שכל פי על שכלית, עבודה היא שהעבודה כיון לכאורה,
מסודר, סדר של באופן להיות צריך המעיינות והפצת והמצוות התורה הפצת שענין פעמים כמה והדגיש
כאן שנוגע כך, עליו, להשפיע וצריכים עמו שמדברים האדם של הנפש ותכונות והכשרונות בהחושים להתבונן

הרצון? ענין נוגע מה כן, אם – והשגה הבנה השכל, ענין

הרצון. הוא לזה היסוד כאשר – העבודה את לפעול והשגה, הבנה השכל, יכול שאימתי הוא, הענין אך

"ברית "כריתת "עקידה", של ענין עם קשורה לעבודה שההכנה נ"ע, אדמו"ר כ"ק ומסביר מורה זה ועל .
אחרת". ולא "כך נפש", ו"מסירת

בפועל, נפש למסירות ועד זמן, כחות, כסף, בעלות כרוך שהדבר יתכן הדבר; כרוך במה נפקאֿמינה ואין
כרוך הפסד או היזק באיזה נפקאֿמינה אין אזי אחרת, להיות יכול שלא פשוטה הנחה אצלו שיש היות אבל,

אחרת! להיות יכול שלא שיודע כיון הדבר,

אבינו: אברהם אצל שמצינו וכפי

פעמים כמה מדגישה החסידות חיפש66תורת שלא – אבינו אברהם של נפש במסירות המיוחד הענין את
אנדערש"), ניט און ("אזוי אחרת להיות אפשר ואי בעולם, אלקות לפרסם שתפקידו ידע אלא נפש, ַַמסירת
עד הנסיונות, בשאר זה דרך ועל האש, לכבשן שהשליכוהו כשדים דאור בנסיון כרוך הדבר אם גם ובמילא,

גו'" יחידך את בנך את נא "קח העקידה, נסיון האחרון, לו!67לנסיון איכפת לא –

מונח; היה בזה ולא אבינו, אברהם של עבודתו היתה זו לא – נסיונות. שמחפשים באופן זה שאין אלא,
אחרת. להיות אפשר שאי באופן בעולם, אלקות לפרסם הוא ענינו

העבודה את ממלאים אזי – הרביים כהוראת המתאימה ההכנה עם לעבודה נגשים כאשר – כזה ובאופן
הרצוי". "כפי

כ"ק כהוראת אחרת", ולא "כך עקידה, של באופן וההקדמה ההכנה לאחרי לעבודה יוצאים וכאשר .
א נ"ע, .אדמו"ר . לך "אמרתי העקידה: בנסיון שהיה כשם – ממש בהם אין שהיו הקשיים שכל מתגלה זי
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וראה64) ב. תשע, ח"ד לקו"ד ב. שנ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
וש"נ. .42 ע' חכ"ג תו"מ גם

ועוד.65) ח. כח, פינחס ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ

תש"ד66) .(154 ע' תש"ב (סה"ש תש"ב תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .122 ע' חי"ח תו"מ גם וראה .(156 ע' תש"ד (סה"ש ס"ט

ב.67) כב, וירא



כה        

צריכים – השליח ידי על להתבצע העבודה צריכה וכיצד העבודה, של תוכנה מהו לידע שכדי מוכח, ומזה
היתה כיצד ואופנילידע ותנאי הענין, אל בהתאם להיות צריכה לענין הכנה שכן, לעבודה, הכניסה אל

לחשוב מקום היה ההכנה, היתה כיצד שיודעים ולולי לעבודה, ההכנה ואופני בתנאי להשתקף צריכים העבודה
אחר. באופן גם העבודה את לבצע שיכולים

:בזה והענין .
נ"ע), אדמו"ר כ"ק (כדברי רוחניים ובענינים גשמיים בענינים הכלל עסקנות – היא העבודה של תוכנה
ושתהיה המעיינות, הפצת ענין שזהו התורה, פנימיות להפצת עד היהדות דהפצת הענין היא שלהם שהנקודה

לחוצה. עד שיגיע באופן ההפצה

אבל, אלו, ענינים בכל לעסוק יכולים זו, לעבודה וההקדמה ההכנה היתה אופן באיזה יודעים לא כאשר אמנם,
לידע צריכים הרצוי", "כפי תהיה שהעבודה וכדי נ"ע), אדמו"ר כ"ק (כלשון הרצוי" "כפי יהיה שלא כזה באופן

השליח. ידי על העבודה להתבצע צריכה אופן באיזה יודעים זה ידי ועל זו, לעבודה ההכנות היו אופן באיזה

ענין עם זה שמקשרים – הרצון כפי דהיינו הרצוי", "כפי הלשון בדיוק הביאור ובהקדם .:דוקא
לשכל רצון שבין החילוק שכל,64ידוע של ענין עדיין זה הרי מסויים, פרט חסר כאשר גם השכל, שבענין –

רצוני" ונעשה ד"אמרתי באופן כלל זה אין אזי הרצון, כפי שלא פרט איזה ישנו אם ברצון, כן שאין .65מה

המהדרין, מן מהדרין ועד הידור של ענין גם להיות יכול גופא ורקבהרצון הפרטים, כל שיהיו בהכרח אבל
כלל. הרצון נתקיים לא פרט, איזה חסר וכאשר הרצון, מציאות ישנו אז

אדמו"ר מו"ח כ"ק שדרש כפי – והשגה והבנה שכל פי על שכלית, עבודה היא שהעבודה כיון לכאורה,
מסודר, סדר של באופן להיות צריך המעיינות והפצת והמצוות התורה הפצת שענין פעמים כמה והדגיש
כאן שנוגע כך, עליו, להשפיע וצריכים עמו שמדברים האדם של הנפש ותכונות והכשרונות בהחושים להתבונן

הרצון? ענין נוגע מה כן, אם – והשגה הבנה השכל, ענין

הרצון. הוא לזה היסוד כאשר – העבודה את לפעול והשגה, הבנה השכל, יכול שאימתי הוא, הענין אך

"ברית "כריתת "עקידה", של ענין עם קשורה לעבודה שההכנה נ"ע, אדמו"ר כ"ק ומסביר מורה זה ועל .
אחרת". ולא "כך נפש", ו"מסירת

בפועל, נפש למסירות ועד זמן, כחות, כסף, בעלות כרוך שהדבר יתכן הדבר; כרוך במה נפקאֿמינה ואין
כרוך הפסד או היזק באיזה נפקאֿמינה אין אזי אחרת, להיות יכול שלא פשוטה הנחה אצלו שיש היות אבל,

אחרת! להיות יכול שלא שיודע כיון הדבר,

אבינו: אברהם אצל שמצינו וכפי

פעמים כמה מדגישה החסידות חיפש66תורת שלא – אבינו אברהם של נפש במסירות המיוחד הענין את
אנדערש"), ניט און ("אזוי אחרת להיות אפשר ואי בעולם, אלקות לפרסם שתפקידו ידע אלא נפש, ַַמסירת
עד הנסיונות, בשאר זה דרך ועל האש, לכבשן שהשליכוהו כשדים דאור בנסיון כרוך הדבר אם גם ובמילא,

גו'" יחידך את בנך את נא "קח העקידה, נסיון האחרון, לו!67לנסיון איכפת לא –

מונח; היה בזה ולא אבינו, אברהם של עבודתו היתה זו לא – נסיונות. שמחפשים באופן זה שאין אלא,
אחרת. להיות אפשר שאי באופן בעולם, אלקות לפרסם הוא ענינו

העבודה את ממלאים אזי – הרביים כהוראת המתאימה ההכנה עם לעבודה נגשים כאשר – כזה ובאופן
הרצוי". "כפי

כ"ק כהוראת אחרת", ולא "כך עקידה, של באופן וההקדמה ההכנה לאחרי לעבודה יוצאים וכאשר .
א נ"ע, .אדמו"ר . לך "אמרתי העקידה: בנסיון שהיה כשם – ממש בהם אין שהיו הקשיים שכל מתגלה זי
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וראה64) ב. תשע, ח"ד לקו"ד ב. שנ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
וש"נ. .42 ע' חכ"ג תו"מ גם

ועוד.65) ח. כח, פינחס ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ

תש"ד66) .(154 ע' תש"ב (סה"ש תש"ב תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .122 ע' חי"ח תו"מ גם וראה .(156 ע' תש"ד (סה"ש ס"ט

ב.67) כב, וירא



כו       

אחתי'" אסקתי' זרעך"68העלהו, את ארבה "הרבה נתקיים כך ואחר יצחק"69, את לו ואתן זרעו את ),70("וארבה
הארץ" ומשמני השמים מטל האלקים לך "ויתן יצחק: לברכת זכו זה שלאחרי בגשמיות,71ועד כפשוטו הן ,

במדרש כדאיתא ברוחניות, וכו'".72והן משנה זו הארץ ומשמני מקרא זו השמים "מטל
האמור, באופן בעקבותיו ההולכים לכל בנוגע זה דרך ועל

בחיים" "זרעו שהרי עליהם,73– נפשו שמסר בהענינים ועוסקים והנהגותיו הדרכותיו לפי הולכים וכאשר ,
ש ועד עניניו, כל בזה נמשכים רז"ל מאמר דרך (על בזה דבר74נמשך שאומרים חכם תלמיד "כל

– עצמותו כל את הכניס שבהם ענינים שהם כיון כו'"), מפיו שמועה

לחוצה, גם שיגיע המעיינות להפצת ועד היהדות בהפצת שהטילו התפקיד את למלא בעבודה שמצליחים

בהתאם – ברוחניות והן בגשמיות הן הארץ", ומשמני השמים מטל האלקים לך ד"ויתן באופן נעשה זה וענין
ואמלאהו" פיך ד"הרחב באופן – רוחניים" ובענינים גשמיים בענינים הכלל "עסקנות היא שהעבודה הן75לכך ,

בגמרא כדאיתא בתורה, והשגה בהבנה להרחבה ומפרשי76בנוגע רש"י כפירוש והן כתיב", תורה "בדברי
הארץ77התנ"ך ומשמני השמים ב"טל להרחבה שזוכים מטה, למטה עד מעלה מלמעלה לבך", תאוות ב"כל

רויחי. ומזוני חיי בבני ותירוש", דגן ורוב

***

בהתוועדות דיבר השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק ובהקדמה:38. – התורה הצלת של לענין בנוגע גם
שמחת ענין שאזישנו – כפשוטו – הוא שענינו דשמחתֿתורה, טוב בהיום הוא השנה בימי שזמנו ,

שמחת ענין גם וישנו בשמחה; היא ,"תורתנו מתן "זמן השבועות, חג הוא השנה בימי שזמנו ,
רק תורה.שאז בני של השמחה ישנה מקום ומכל התורה,

חד כולא וישראל אורייתא שהרי הנ"ל, ענינים שני בין לחלק אפשר שאי היא האמת –78.

ברוך סוף אין ומהות בעצמות מושרשים ששניהם לשרשם, בנוגע גם וקבלה בחסידות המבואר פי על ובפרט
קדמה" ישראל של ש"מחשבתן רק הוא החילוק שם.11הוא; נמצאים ותורה) (ישראל שניהם אבל ,

ישראל, בני את "צו נאמר שבה הוא התורה של ענינה שהרי ישראל, ללא להיות יכול אינו התורה ענין ולכן,
במדרש (כדאיתא ישראל" בני אל שהיא11דבר תורה, ללא ישראל של מציאותם להיות יכולה לא זה דרך ועל ;(

ימינו" ואורך ברכות79"חיינו במסכת בגמרא כדאיתא ליבשה80, שעולים כיון שבים דגים "מה מדגים, המשל
כו'". תורה מדברי שפורשין כיון אדם בני אף מתים, מיד

העיקר השבועות בחג העיקר: מהו החילוק ישנו אזי בזמן, ההמשכה אודות כשמדובר כן, פי על אף אבל
עצמה. התורה הוא העיקר תורה ובשמחת תורה, בני הם

בני של השמחה זה: שלפני וההכנה העבודה לאחרי באים אלו ענינים ששני אדמו"ר, מו"ח כ"ק וממשיך
תורה של והשמחה העומר, ספירת של ההכנה לאחרי באה אלולתורה ימי עבודת של ההכנה לאחרי באה

תורה. שמחת בא זה שלאחרי עצרת, שמיני עד הסוכות חג נוראים, ימים ותשרי,

ובני ומצוות תורה של המציאות כל על גזירה היתה כאשר – התורה הצלת של מענין השמחה ישנה לזה ונוסף
התורה. הצלת על שמחה אלא תורה, בני שמחת או התורה שמחת של ענין זה אין שאז הגזירה, ובטלה ישראל,

.וסובב ממלא שבין החילוק דרך על הוא שביניהם שהחילוק אדמו"ר, מו"ח כ"ק וביאר .
פשוטות: ובאותיות

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

יב.68) שם, פרש"י
יז.69) שם,
ג.70) כד, יהושע
כח.71) כז, תולדות
ג.72) פס"ו, ב"ר
ב.73) ה, תענית
רע"א.74) צז, יבמות

ואילך.75) ס"כ לקמן וראה יא. פא, תהלים
א.76) נ, ברכות
וש"נ.77) סכ"ב. לקמן ראה
א.78) עג, זח"ג ראה
הכתוב79) לשון ע"פ ערבית, בתפלת עולם" "אהבת ברכת נוסח

נצבים. ס"פ
א.80) קכז, חולין סע"ב. ג, ע"ז וראה ב. סא,

       

עד מגיע זה הרי ולכן והגבלה, במדידה הוא זה שענין פנימיים, כחות עם הקשורה עבודה של ענין ישנו
מער"). ניט טראגן כחות ("זיינע מכחותיו יותר שזהו כיון יותר, ממשיך ואינו נעצר ושם מסויים, ָלמקום

ודעת. טעם פי על עבודה ממלא, שמצד העבודה זו הרי – ובכללות

חילוקים יש והשגה ובהבנה והשגה, הבנה ענינה התורה שהרי – תורה ובני התורה שמחת היא כזה ובאופן
החילוקים ומצד והירידה; הפשטות לתכלית עד העילוי מתכלית גמור, הארץ לעם שבסנהדרין מופלא בין

אצל גם אלו חילוקים משתקפים .

נעשית הגזירה מצד אזי תורה, דבני הענין כללות ועל התורה ענין כללות על גזירה ישנה כאשר אמנם,
מצד שזהו – הדרגות כל שלכןהשתוות ואחד, אחד בכל ישנו העצם והרי תורה, בני ואצל בתורה שישנו

יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי לומר חייב שפחה") ובין עבד ("בין מישראל ואחד אחד "כל
אליהו דבי בתנא (כדאיתא הענינים81ויעקב" בכל לחדור יכול זה הרי והגבלות, מדידות ללא הוא שהעצם וכיון ,(

סובב. שמצד העבודה זה הרי – ובכללות והגבלות. במדידות שהם

שצריך – בפועל בעבודה הנפקאֿמינה ענין בכל לבאר כדרכו – לפועל בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק וסיים .
התור לימוד הלהיות :

והאישים והזמן המקום תנאי שלפי אם, כי ושלום, חס כולו הדבר את שמבטלים באופן אינו פשרה של ענין
הר במעמד או קיים היה המקדש שבית שבזמן פי על אף כך, באופן להיות הדבר צריך הצדדיים, הענינים וכל

אחר. באופן זה היה סיני

פשרה עושה הוא אבל נצחי, ענין להיותו עתה, גם שישנו קיימא של דבר שזהו ומסכים סבור אמנם הוא
לעיל כמדובר אנדערש"), ניט און ("אזוי אחרת" ולא ש"כך באופן זה שאין והיינו, והזמן, המקום תנאי ַַלפי

אנדערש"). ביסעלע ("א אחרת קצת נעשה הדבר אלא ט), ַַ(סעיף

בזה; וטריא לשקלא מקום יש – והגבלה מדידה ודעת, טעם השכל, ענין ממלא, של הענין מצד ובכן,

ההצלה גם ובמילא העצם, על גזירה שהיתה לאחרי – התורה הצלת של ענין אודות מדובר כאשר אבל
בתניא המבואר דרך על זה הרי – בהעצם ומגעת נפשם82קשורה מוסרים ישראל ופושעי שבקלים קל ש"אפילו

העצם גילוי שמצד ובאופן להתגלות), יכול שה"עצם" (כפי הנשמה עצם התגלות מצד שזהו ה'", קדושת על
איזה רק לעשות שלא אפילו נפשו "למסור – הלבושים בג' וגם הנפש כחות בכל חודר זה הרי נגד

שלא וכן בלבו, כלל בה מאמין שאינו אף זרה, לעבודה להשתחוות כגון אחד, ה' ושלוםאמונת חס תועה
כלל. פשרות ללא דהיינו, כו'", שוין ולבו פיו שאין אף . .

ומעשה, לדיבור עד וחודר שפועל העצם, גילוי – התורה הצלת של ענין ידי על ונתחדש שנתגלה מה וזהו
הפשרות. כל יתבטלו שם שגם

:ועבודתינו לעניננו ובנוגע .
פשרות, ללא התורה לימוד להיות שצריך אומר, השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק כאשר

הגמרא (כפסק מעשה לידי המביא לימוד הוא התורה שלימוד וכיון ללא83– הוא המעשה שגם מובן הרי ,(
– פשרות

בפועל זאת ליישם שיכולים הזמן הגיע שעתה סימן זה זאת,הרי לקיים יכולים בודאי זאת, שדורשים כיון ;
בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין הכלל כחן"84כידוע לפי אלא כו' מבקש ו"אינו ,85.

בבחינת הם הנ"ל אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי   הזמן הוא שעתה שידעו, הדור, מנשיא ,
בכל פשרות, ללא – התורה חלקי וכל המצוות תרי"ג כל – שהם כפי ומצוות התורה עניני את להביא שיכולים

שלום ובדרכי נועם בדרכי – התורה בדרכי זאת לעשות שצריכים אלא ב"חוצה", גם יתקבלו86מקום, ואז ,
הדברים שיתקבלו מוכנים אינם שיהיה, טעם מאיזה שלעתֿעתה, אלו אצל אפילו יפות, פנים בסבר הדברים
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כז        

עד מגיע זה הרי ולכן והגבלה, במדידה הוא זה שענין פנימיים, כחות עם הקשורה עבודה של ענין ישנו
מער"). ניט טראגן כחות ("זיינע מכחותיו יותר שזהו כיון יותר, ממשיך ואינו נעצר ושם מסויים, ָלמקום

ודעת. טעם פי על עבודה ממלא, שמצד העבודה זו הרי – ובכללות

חילוקים יש והשגה ובהבנה והשגה, הבנה ענינה התורה שהרי – תורה ובני התורה שמחת היא כזה ובאופן
החילוקים ומצד והירידה; הפשטות לתכלית עד העילוי מתכלית גמור, הארץ לעם שבסנהדרין מופלא בין

אצל גם אלו חילוקים משתקפים .

נעשית הגזירה מצד אזי תורה, דבני הענין כללות ועל התורה ענין כללות על גזירה ישנה כאשר אמנם,
מצד שזהו – הדרגות כל שלכןהשתוות ואחד, אחד בכל ישנו העצם והרי תורה, בני ואצל בתורה שישנו

יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי לומר חייב שפחה") ובין עבד ("בין מישראל ואחד אחד "כל
אליהו דבי בתנא (כדאיתא הענינים81ויעקב" בכל לחדור יכול זה הרי והגבלות, מדידות ללא הוא שהעצם וכיון ,(

סובב. שמצד העבודה זה הרי – ובכללות והגבלות. במדידות שהם

שצריך – בפועל בעבודה הנפקאֿמינה ענין בכל לבאר כדרכו – לפועל בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק וסיים .
התור לימוד הלהיות :

והאישים והזמן המקום תנאי שלפי אם, כי ושלום, חס כולו הדבר את שמבטלים באופן אינו פשרה של ענין
הר במעמד או קיים היה המקדש שבית שבזמן פי על אף כך, באופן להיות הדבר צריך הצדדיים, הענינים וכל

אחר. באופן זה היה סיני

פשרה עושה הוא אבל נצחי, ענין להיותו עתה, גם שישנו קיימא של דבר שזהו ומסכים סבור אמנם הוא
לעיל כמדובר אנדערש"), ניט און ("אזוי אחרת" ולא ש"כך באופן זה שאין והיינו, והזמן, המקום תנאי ַַלפי

אנדערש"). ביסעלע ("א אחרת קצת נעשה הדבר אלא ט), ַַ(סעיף

בזה; וטריא לשקלא מקום יש – והגבלה מדידה ודעת, טעם השכל, ענין ממלא, של הענין מצד ובכן,

ההצלה גם ובמילא העצם, על גזירה שהיתה לאחרי – התורה הצלת של ענין אודות מדובר כאשר אבל
בתניא המבואר דרך על זה הרי – בהעצם ומגעת נפשם82קשורה מוסרים ישראל ופושעי שבקלים קל ש"אפילו

העצם גילוי שמצד ובאופן להתגלות), יכול שה"עצם" (כפי הנשמה עצם התגלות מצד שזהו ה'", קדושת על
איזה רק לעשות שלא אפילו נפשו "למסור – הלבושים בג' וגם הנפש כחות בכל חודר זה הרי נגד

שלא וכן בלבו, כלל בה מאמין שאינו אף זרה, לעבודה להשתחוות כגון אחד, ה' ושלוםאמונת חס תועה
כלל. פשרות ללא דהיינו, כו'", שוין ולבו פיו שאין אף . .

ומעשה, לדיבור עד וחודר שפועל העצם, גילוי – התורה הצלת של ענין ידי על ונתחדש שנתגלה מה וזהו
הפשרות. כל יתבטלו שם שגם

:ועבודתינו לעניננו ובנוגע .
פשרות, ללא התורה לימוד להיות שצריך אומר, השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק כאשר

הגמרא (כפסק מעשה לידי המביא לימוד הוא התורה שלימוד וכיון ללא83– הוא המעשה שגם מובן הרי ,(
– פשרות

בפועל זאת ליישם שיכולים הזמן הגיע שעתה סימן זה זאת,הרי לקיים יכולים בודאי זאת, שדורשים כיון ;
בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין הכלל כחן"84כידוע לפי אלא כו' מבקש ו"אינו ,85.

בבחינת הם הנ"ל אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי   הזמן הוא שעתה שידעו, הדור, מנשיא ,
בכל פשרות, ללא – התורה חלקי וכל המצוות תרי"ג כל – שהם כפי ומצוות התורה עניני את להביא שיכולים

שלום ובדרכי נועם בדרכי – התורה בדרכי זאת לעשות שצריכים אלא ב"חוצה", גם יתקבלו86מקום, ואז ,
הדברים שיתקבלו מוכנים אינם שיהיה, טעם מאיזה שלעתֿעתה, אלו אצל אפילו יפות, פנים בסבר הדברים
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כח       

לכתחילה כאשר וגם שומעת", "אוזן ישנה אצלם גם שהרי – ומעשה דיבור דמחשבה הלבושים בשלשת אצלם
"דערהערן" של באופן גם זה יהיה הזמן במשך הנה בלבד, ("הערן") שמיעה של באופן זה .87הרי

בזה: והענין

שכתוב כמו האש, פעולת כמו היא התורה מקום88פעולת בכל חודרת סוף כל שסוף כאש", דברי כה "הלא
חדשה בריאה נעשה לכבשן שמחזירו זה ידי שעל חרס, בכלי וכמו הדבר, מציאות את שמשנה ועד שמגעת

חדש .89וכלי

מעפר" יסודו "אדם שהרי חרס, כלי בדוגמת שהוא – ישראל איש בעבודת שנברא90ודוגמתו הוא וענינו ,
כאש", דברי כה "הלא התורה, ענין שהוא האש, לכבשן אותו מחזירים שכאשר – לאלקות כלי להיות כדי

השומע בכלי גם פועל זה הרי אש, דברי הלב, מן היוצאים בדברים זאת אומרים כאשר שמוקדם91ובפרט כך, ,
הנה ומאוס, טמא כלי שאפילו חרס, כלי וכדין חדש, כלי ממנו עושים סוף כל סוף אבל יותר, מאוחר או יותר

לגמרי. חדש כלי ונעשה המיאוס, ומתבטל הטומאה מתבטלת לכבשן חזרתו ידי על

דאורייתאו דרזין רזין – שמן בו ליתן יכולים "על92אז שיאיר "נר" ממנו ולעשות – דתורה נגלה עם יחד ,
מבחוץ" ביתו מכסים"93פתח לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה שתהיה ועד ,94.

מר"]. אתי קא "אימתי הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.'גו אראנו צורים מראש כי המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

בהמאמר) לעיל המדובר ואמלאהו"95. פיך "הרחב בענין ברשימות75) מהמבואר פרקים" "ראשי הוא ,
פ"א קאּפיטל לתהלים .96הצמחֿצדק ַ

:97ובהקדמה

פירסם השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח למספר98כ"ק המתאים תהלים הקאּפיטל יום בכל לומר הקדמונים ַתקנת
זה דרך ועל שלו. הי"ד שנת שזוהי כיון י"ד, קאּפיטל יום בכל יאמר ברֿמצוה שנעשה מי ולדוגמא: ַשנותיו,

השנים. למספר המתאים הקאּפיטל – בשנה שנה ַמידי

דאמירת הסדר אצלו מתחיל – השמחה בעל ללידת הגבורות) (שנת שנה פ' במלאות הנה לכך, ובהתאם
בתהלים. פ"א ַקאּפיטל

בארוכה פעם לאחרי99וכמדובר הנשמה אצל הזמן ענין שייך אם וטריא שקלא יש שבנגלה פי על שאף ,
בקבר" בגר אין או בקבר בגר "יש הגוף, מן ערוך100שעלתה בשולחן מצינו הרי מקום, מכל לאחרי101, שאפילו

נודרים שאז נשמות הזכרת בעת – זו לכפרה קבועים זמנים וישנם כפרה, של ענין יש הגוף מן הנשמה עליית
נפעלת זה ידי ועל כו', גדרילצדקה עם הנשמה מתקשרת התחתונים מעשה ידי שעל ונמצא, בהנשמה, עליה

למטה. הזמן

שלא וכמה כמה אחת ועל הזמן, ענין כללות שייך לא עצמה מצד הנשמה שאצל להשיטה אפילו כלומר:
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(87.(343 ע' תרצ"ט (סה"ש ס"ד תרצ"ט תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ.

א.88) כב, ברכות וראה כט. כג, ירמי'
צו,89) זבחים – אלא תוד"ה ב. ל, פסחים – התורה תוד"ה ראה

א.
הנוראים.90) ימים בתפלת תוקף" "ונתנה הפיוט נוסח
א.91) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ספר ראה
ואילך.92) ספנ"ג הק"ש שער אמ"ב ראה
ב.93) כא, שבת
בסופן.94) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

ואילך).95) 183 ע' (לעיל בסופו
ואילך.96) רצד ע' אור יהל
(תו"מ97) ס"ז דאשתקד תמוז י"ב חו"ב, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(72 ע' חכ"ו
נג.98) ע' ח"י שלו אג"ק .162 ע' תש"ד סה"ש
(תו"מ99) בתחלתה תשט"ו תמוז י"ב חו"ב, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(162 ע' חי"ד
סכ"ה100) דאשתקד תמוז י"ג שיחת גם וראה א. לט, כתובות

וש"נ. .(115 ע' חכ"ו (תו"מ
וש"נ.101) סי"ד. סתרכ"א או"ח אדה"ז שו"ע

       

ובפרט ומצוות בתורה פעולותיהם ידי על התחתונים, של בכחם הרי – למטה השנים מהלך כפי הזמן ענין שייך
בשנה. שנה מידי עליה לפעול – זה ידי ועל מסוגלים, בימים למתים כפרה לפעול הצדקה, בענין

מזכירים הדור, צדיקי צדיקים, גם שהרי – הפכי ענין על כפרה שצריכים אלו אצל דוקא לאו הוא זה וענין
נ"ע אדמו"ר כ"ק פתגם שידוע ואף כו'. לצדקה ונודרים זה102נשמותיהם שענין אדמו"ר) מו"ח כ"ק של (אביו

יותר הצדיק.נוגע בנשמת עליה גם פועל זה שענין פשוטו, מידי יוצא ענין אין מקום, מכל ,

בחיים" הוא "אף אזי בחיים" ש"זרעו זמן שכל כללית, לנשמה בנוגע וכמה כמה אחת מובן,73ועל הרי –
מידי בחיים", "הוא אצל עליה גם פועל זה הרי זמן, עם הקשורים ומצוות תורה בעניני עוסק זרעו שכאשר

בשנה. שנה מידי בפעולה פעולה

הסדר ומתחיל למעלה, גם מתקיימת היא הרי למטה, הנ"ל התקנה קיום ידי שעל דידן, בנדון גם מובן ומזה
פ"א. קאּפיטל אמירת ַשל

אדמו"ר מו"ח כ"ק של ברשימה שמצינו מה גם לאביו103וזהו שנה פ' מלאו כאשר שרשם השמחה, בעל ,
שאז בתהלים, פ"א בקאּפיטל פסוק על חסידות מאמר אומר שאביו חזיון בחלום שראה הסתלקותו), ַ(לאחרי

דידן. בנדון גם הוא שכן מובן ומזה אמירתו. זמן מתחיל

שכתוב מה שזהו – מלמעלה זה על לו שנותנים ומה האדם עבודת אודות גם מדובר הנ"ל בקאּפיטל .75 ַ
ואמלאהו". פיך "הרחב

ברכות במסכת בגמרא שאני76ואיתא "בשאלה לשאול: ראש מרים שאינו פתח על כעני שואל (שהשואל "
כתיב" תורה בדברי "ההוא ומשני, ואמלאהו", פיך הרחב הכתיב נמי "בשאלה ופריך, פרש"י), – גדולה שאלה

האדם). צרכי בשאלת כן שאין (מה

צדק הצמח מצרים96ומביא מארץ המעלך אלקיך ה' אנכי לי' וסמיך מהרש"א "וכתב שלא75: תחשוב שאל ,
כל למלא בידי היכולת שם ראית אשר מצרים, מארץ המעלך אלקיך ה' אנכי הרי שאלתך, כל למלא אוכל

תורה", בדברי משאלותיך

מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל דוד שביקש דרך על שאלתך כל לפרש "ויש הקב"ה104ומבאר: שיאיר . .
פי' כו', אנכי הרי כו', למלא אוכל שלא לחשוב שלא ועז"א . . המצות בסודות שקועים105עינינו היו במצרים כי

טומאה שערי נשרים106במ"ט כנפי על והעלם בפנים107, פנים התורה לקבל זכו יום שבחמשים עד כן108, כמו ,
תורה". בדברי שאלתך למלא ממני יפלא לא

שכתוב ממה להעיר ש"יש "ואמלאהו", שכתוב במה לדייק כו'".109ומוסיף יקר הון כל ימלאו חדרים ובדעת

:להבין וצריך .
– הוא התפלה ענין   ואחר הקב"ה של שבחו אדם יסדר ש"לעולם הוא שהסדר אלא ,

יתפלל" מרבו"110כך פרס שמבקש לעבד דומה אמצעיות רבו, לפני שבח שמסדר לעבד דומה "ראשונות ,111.

אחת פעם רק מספיק התורה מן ואילו מדרבנן, היא ביום פעמים שלש שהתפלה להדעות שגם כך, כדי ועד
ענין שכללות להדעות ואפילו מדרבנןביום, הוא לו112התפלה שיש מרגיש יהודי שכאשר מודים הכל הרי –

מהקב"ה. זאת לבקש התורה מן מצותֿעשה ישנה אזי חסרון, איזה

לו שחסר מרגיש יהודי כאשר הרי שכן, "וכיון ,"עמך ,113צרכי

קצרה" ש"דעתם מפני אמנם היא לכך הסיבה ש"דעתם113– ומצב במעמד נמצא עתה שלעת כיון אבל, ,
הרי –קצרה", עמך" צרכי ש"מרובים אצלו
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ואילך.102) א מ, ח"א לקו"ד ראה
וראה103) .16 הערה 207 ע' ח"ב בתו"מ שנעתקה רשימתו ראה

וש"נ. .(141 ע' ריש ח"כ (תו"מ סמ"א תשי"ז תמוז י"ב שיחת גם
יח.104) קיט, תהלים
פיך105) "הרחב להיות צריך דיצי"מ הענין מצד דלכאורה,

ואמלאהו" משעבוד ממצרים היציאה בדוגמת ,
כבפנים. מבאר זה ועל לחירות?

יתרו.106) ר"פ זו"ח

ד.107) יט, יתרו
ד.108) ה, ואתחנן
ד.109) כד, משלי
סע"א.110) לב, ברכות
ל111) א.שם ד,
וש"נ.112) .49 ע' חכ"ז תו"מ ראה
ברכות113) ע"פ נעילה, ובתפלת השנה ראש לערב בסליחות פיוט

בתחלתו. תרל"ו רבים מים המשך רע"ג. כו, וישלח תו"א וראה ב. כט,



כט        

ובפרט ומצוות בתורה פעולותיהם ידי על התחתונים, של בכחם הרי – למטה השנים מהלך כפי הזמן ענין שייך
בשנה. שנה מידי עליה לפעול – זה ידי ועל מסוגלים, בימים למתים כפרה לפעול הצדקה, בענין

מזכירים הדור, צדיקי צדיקים, גם שהרי – הפכי ענין על כפרה שצריכים אלו אצל דוקא לאו הוא זה וענין
נ"ע אדמו"ר כ"ק פתגם שידוע ואף כו'. לצדקה ונודרים זה102נשמותיהם שענין אדמו"ר) מו"ח כ"ק של (אביו

יותר הצדיק.נוגע בנשמת עליה גם פועל זה שענין פשוטו, מידי יוצא ענין אין מקום, מכל ,

בחיים" הוא "אף אזי בחיים" ש"זרעו זמן שכל כללית, לנשמה בנוגע וכמה כמה אחת מובן,73ועל הרי –
מידי בחיים", "הוא אצל עליה גם פועל זה הרי זמן, עם הקשורים ומצוות תורה בעניני עוסק זרעו שכאשר

בשנה. שנה מידי בפעולה פעולה

הסדר ומתחיל למעלה, גם מתקיימת היא הרי למטה, הנ"ל התקנה קיום ידי שעל דידן, בנדון גם מובן ומזה
פ"א. קאּפיטל אמירת ַשל

אדמו"ר מו"ח כ"ק של ברשימה שמצינו מה גם לאביו103וזהו שנה פ' מלאו כאשר שרשם השמחה, בעל ,
שאז בתהלים, פ"א בקאּפיטל פסוק על חסידות מאמר אומר שאביו חזיון בחלום שראה הסתלקותו), ַ(לאחרי

דידן. בנדון גם הוא שכן מובן ומזה אמירתו. זמן מתחיל

שכתוב מה שזהו – מלמעלה זה על לו שנותנים ומה האדם עבודת אודות גם מדובר הנ"ל בקאּפיטל .75 ַ
ואמלאהו". פיך "הרחב

ברכות במסכת בגמרא שאני76ואיתא "בשאלה לשאול: ראש מרים שאינו פתח על כעני שואל (שהשואל "
כתיב" תורה בדברי "ההוא ומשני, ואמלאהו", פיך הרחב הכתיב נמי "בשאלה ופריך, פרש"י), – גדולה שאלה

האדם). צרכי בשאלת כן שאין (מה

צדק הצמח מצרים96ומביא מארץ המעלך אלקיך ה' אנכי לי' וסמיך מהרש"א "וכתב שלא75: תחשוב שאל ,
כל למלא בידי היכולת שם ראית אשר מצרים, מארץ המעלך אלקיך ה' אנכי הרי שאלתך, כל למלא אוכל

תורה", בדברי משאלותיך

מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל דוד שביקש דרך על שאלתך כל לפרש "ויש הקב"ה104ומבאר: שיאיר . .
פי' כו', אנכי הרי כו', למלא אוכל שלא לחשוב שלא ועז"א . . המצות בסודות שקועים105עינינו היו במצרים כי

טומאה שערי נשרים106במ"ט כנפי על והעלם בפנים107, פנים התורה לקבל זכו יום שבחמשים עד כן108, כמו ,
תורה". בדברי שאלתך למלא ממני יפלא לא

שכתוב ממה להעיר ש"יש "ואמלאהו", שכתוב במה לדייק כו'".109ומוסיף יקר הון כל ימלאו חדרים ובדעת

:להבין וצריך .
– הוא התפלה ענין   ואחר הקב"ה של שבחו אדם יסדר ש"לעולם הוא שהסדר אלא ,

יתפלל" מרבו"110כך פרס שמבקש לעבד דומה אמצעיות רבו, לפני שבח שמסדר לעבד דומה "ראשונות ,111.

אחת פעם רק מספיק התורה מן ואילו מדרבנן, היא ביום פעמים שלש שהתפלה להדעות שגם כך, כדי ועד
ענין שכללות להדעות ואפילו מדרבנןביום, הוא לו112התפלה שיש מרגיש יהודי שכאשר מודים הכל הרי –

מהקב"ה. זאת לבקש התורה מן מצותֿעשה ישנה אזי חסרון, איזה

לו שחסר מרגיש יהודי כאשר הרי שכן, "וכיון ,"עמך ,113צרכי
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ל       

ממנו ויבקש ה' לפני שיתפלל התורה מן עשה מצות ישנה אזי   .

לצרכים בנוגע ולא כתיב", תורה "בדברי – ואמלאהו" פיך "הרחב שכתוב שמה לומר אפשר איך כן, ואם
גשמיים?!

ועוד: זאת

תענית מסכת תפלה114בירושלמי תתפלל (לא פיך מיצר תהא לא תפילה סדרתה אם אמר "רשב"ל איתא:
ואמלאהו". יפה) בביאור צרכך כל (לשאול פיך הרחב אלא פארקוועטשטע")), א און שמאלע ("א ַַַָקצרה

אשר ככל ואמלאהו, לבך, תאוות כל ממני לשאול פיך "הרחב – רש"י בפירוש התנ"ך: במפרשי הוא וכן
הספורנו: ובפירוש ואמלאהו"; לבך, ומשאל רצונך כל בפיך "שתבקש – הראב"ע בפירוש אמלא"; תשאל
חפצך". להשיג לזולתו להשתחוות שתצטרך מבלעדי ואמלאהו, למעלה, הגבה או שאלה העמק פיך, "הרחב

מה כתיב", תורה "בדברי ואמלאהו" פיך ש"הרחב ברכות, במסכת הגמרא לדברי בסתירה זה הרי ולכאורה,
גדולה"?! שאלה לשאול ראש מרים שאינו פתח על כעני ש"שואל האדם, צרכי בשאלת כן שאין

בדברי "ההוא הגמרא דברי את מביא בתחילה הענינים: ב' מביא לתהלים ברשימותיו צדק שהצמח [ולהעיר,
כך ואחר כתיב", לקיש115תורה ריש מאמר את מביא עצמו) בפני לא(בקטע תפילה סדרתה "אם בירושלמי

יפה)]. בביאור צרכך כל (לשאול פיך" הרחב אלא פיך מיצר תהא

בזה והביאור .116:
קצרה" ש"דעתם מפני היא לכך הסיבה אם גם – עמך" צרכי ש"מרובים באופן חסרון מרגיש יהודי כאשר
ומכל וכמה כמה אחת ועל אחר, ממישהו צרכיו יבקש שלא התורה מן עשה מצות עליו שחלה בודאי הרי –

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי יחשוב שלא צרכיו117שכן את להשיג שיכול כך ,עליו אלא ,
חיל" לעשות כח לך הנותן הוא . . אלקיך ש"ה' אצל118לדעת – הוא צרכיו את להשיג היחידי שהמקום כך, ,
מהקב"ה; צרכיו כל ולבקש לגשת עליו ולכן, הקב"ה,

ש"מרובים בעיניו ידמה ובמילא קצרה", ד"דעתם במצב האדם שיהי' "ציווי" שאין פשוט, וגם מובן אבל,
נכסים" "מרבה בבחינת עמך", אדרבה:119צרכי אלא –

ידע שהרי פתח", על כעני שואל "שהשואל – הוא וישרות טובות מדות פי על להיות שצריך כפי העולם סדר
"בזרוע" צרכיו לדרוש יוכל שבשבילם זכיות בידו שאין ומצבו מעמדו בתורת120איניש מהקב"ה לבקש צריך אלא ,

בחלקו" "שמח להיות צריך – לו שיתנו ומה גדולה", שאלה לשאול ראש מרים "אינו ולכן, חנם, וחסד .121צדקה

ולכן:

של ענין שזהו – (ואמלאהו)" פיך "הרחב בפסוק שכתוב עלמה שקאי לפרש אפשר אי – ,
צרכיו, ריבוי בשאלת פיו להרחיב מצווה אכן שהוא מרובים, וצרכיו קצרה שדעתו מי אצל רק שייך זה ציווי כי,
פיך"?! "הרחב אים") צו קומט ("ווי עליו לצוות אפשר כיצד – בחלקו שמח והוא קצרה, אינה שדעתו מי אבל

כ שמבארת – בגמרא שאיתא פיך")וזהו ("הרחב "ההוא – תורה פי על ההנהגה סדר להיות צריך יצד
למלא מבטיחו והקב"ה תורה, בדברי פיו להרחיב שצריך מישראל אחד לכל ששייך ציווי שזהו כתיב",

רז"ל וכמאמר תורה, בדברי משאלותיו לו19כל נותן אזי יכלתו, כפי שהתייגע שכיון היינו, ומצאת", "יגעת
היגיעה ערך לפי שלא מציאה, של באופן .122הקב"ה

:"ואמלאהו פיך הרחב אלא פיך, מיצר תהא לא תפילה סדרתה "אם לקיש, ריש מוסיף זה ועל .
צדק הצמח כותב – תפילה" "סדרתה בתפלתן"115בענין שוהין היו הראשונים חסידים דרך על לפרש "יש :

אחת") שעה ושוהין וחוזרין אחת שעה ומתפללין אחת שעה למהוי,123("שוהין כדבעי היא התפלה שעבודת היינו, ,
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קה"ע).114) (ובפי' ה"ו פ"ג
רצו.115) ע'
ושיחת116) בהערה, תשמ"ב ניסן י"א מכתב ראה – בזה ביאור עוד

.(1262 וע' ,1183 ע' ח"ג תשמ"ב (התוועדויות סי"ג תשמ"ב ניסן י"ג
יז.117) ח, עקב
יח.118) שם,

מ"ז.119) פ"ב אבות
ובפרש"י.120) ע"ב ריש יז, ברכות ראה
רפ"ד.121) אבות
וש"נ.122) .148 ע' חכ"ז תו"מ גם ראה
ב.123) לב, שם (במשנה). רפ"ה ברכות

       

עומד" אתה מי לפני ד"דע הפוסקים124באופן בדברי שנימנו התנאים עשרת פי על הראויה ההכנה ולאחרי ,125.

אלא) פיך מיצר תהא "(לא ציווי ישנו אזי – תפילה") ("סדרתה כזה באופן היא התפלה וכאשר "
יפה). בביאור צרכך כל (לשאול

בזה: והביאור

ומבקש גדולה", שאלה לשאול ראש מרים שאינו פתח על "כעני – העבודה באמצע עדיין שנמצא מי יש
חיים" כדי מועט "דבר כו'.126רק פרישה של באופן היא עבודתו שכללות כיון ,

היא עבודתו כאשר אבל  לדברים בנוגע גם פיך" הרחב אלא פיך מיצר תהא "לא אזי ,
דעהו" דרכיך ש"בכל באופן היא שעבודתו כיון עצמו, בפני ענין אינם הגשמיים צרכיו כי, – היינו,127גשמיים ,

דירה יתברך לו עושה זה ידי ועל לאלקות, כלי מהם שעושה "דעהו", להיות שיוכל בשביל הם עניניו שכל
ד"17בתחתונים שהענין כדי – פיך" "הרחב ומובחר, הידור של באופן עניניו כל שיהיו לבקש צריך ולכן ,"

להיות יוכל .

רז"ל מאמר תוכן גם –128וזהו נאים" וכלים נאה ואשה נאה דירה הן אלו אדם של דעתו מרחיבין "שלשה
נאים וכלים נאה לדירה היא הכוונה הרי פשוטו, מידי יוצא רז"ל מאמר שאין "אדם"וכיון בהיותו כי, –

לעליון" "אדמה שם על במסכת129כדבעי, הגמרא כדברי בשבילו, אלא נבראו לא הזה עולם עניני כל הרי ,
האדם130ברכות כל זה כי131"כי זה, על לוותר לו אסור ולכן, זה", בשביל אלא נברא לא כולו העולם כל . .

הרחבה. של באופן הענינים כל אצלו שיהיו פיך", "הרחב אם,

בירושלמי שכתוב מה גם דלכאורה,132וזהו – אכל" ולא עינו שראת כל על וחשבון דין ליתן אדם "עתיד
שעתיד עבירה זו הרי לאו, ואם לאכול, הוא מוכרח רואה שעינו מה שכל כך כדי עד תאוה" "בעל להיות היתכן
שבת ואכילת קרבנות אכילת דרך על היא אכילתו אזי כדבעי, "אדם" הוא כאשר כי, – הדין?! את עליה ליתן

של ענין היא עצמה שהאכילה טוב, .133ויום

הרחבה של באופן הנהגה הנשיאים אצל שמצינו מה גם ש"ביפיו134וזהו מלך של ההנהגה לאופן ועד ,
עיניך" אחיו"135תחזינה משל ו"גדלהו בעשיית136, אסור הציבור על פרנס אדם "נתמנה שאפילו לכך (נוסף

כו'" שכל137מלאכה באופן היא העולם בעניני הנהגתו אזי עצמו, על לראש) ולכל (כולל "מלך" להיותו כי, – (
הבעש"ט ומסביר שמבאר (כפי בעלמא באקראי אינו בעולם שרואה וצריך138דבר אליו, שייך בודאי אלא ,(

כו'. לאלקות כלי ממנו לעשות

יהודי שכאשר – ואמלאהו" פיך הרחב אלא פיך, מיצר תהא לא תפילה סדרתה "אם לקיש ריש שאומר וזהו
לדברים בנוגע גם אמצעיות, ברכות בי"ב שמבקש הבקשות כל אזי תפילה", ד"סדרתה ומצב במעמד נמצא

"ואמלאהו". – ואז כפשוטו, פיך" ד"הרחב באופן להיות צריכים גשמיים,

:לפועל ובנוגע .
דאגה" "מרבה של במצב שהם כאלה שצריכים119ישנם כיון – נכסים"... "מרבה של במצב שאינם אף –

"מרובים שלכן קצרה" ש"דעתם בהסוג להיות שלא (כדי מועט" "דבר מהקב"ה שישאלו בכך חובה ידי לצאת
גשמיים. צרכים עבור דולרים וכך כך עוד בידם שאין מזה מבולבלים ומתהלכים עמך"), צרכי

ואמלאהו": פיך "הרחב – תהלים בקאּפיטל שכתוב ממה ההוראה באה זה ַועל

וכביאור כתיב", תורה בדברי ש"ההוא ברכות במסכת הגמרא הוראת פי על להתנהג עליהם – לראש לכל
התורה, פנימיות מתורתך", נפלאות ואביטה עיני ד"גל הענין גם נכלל שבזה צדק הצמח
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עומד" אתה מי לפני ד"דע הפוסקים124באופן בדברי שנימנו התנאים עשרת פי על הראויה ההכנה ולאחרי ,125.
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יפה). בביאור צרכך כל (לשאול

בזה: והביאור
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הרחבה. של באופן הענינים כל אצלו שיהיו פיך", "הרחב אם,

בירושלמי שכתוב מה גם דלכאורה,132וזהו – אכל" ולא עינו שראת כל על וחשבון דין ליתן אדם "עתיד
שעתיד עבירה זו הרי לאו, ואם לאכול, הוא מוכרח רואה שעינו מה שכל כך כדי עד תאוה" "בעל להיות היתכן
שבת ואכילת קרבנות אכילת דרך על היא אכילתו אזי כדבעי, "אדם" הוא כאשר כי, – הדין?! את עליה ליתן

של ענין היא עצמה שהאכילה טוב, .133ויום

הרחבה של באופן הנהגה הנשיאים אצל שמצינו מה גם ש"ביפיו134וזהו מלך של ההנהגה לאופן ועד ,
עיניך" אחיו"135תחזינה משל ו"גדלהו בעשיית136, אסור הציבור על פרנס אדם "נתמנה שאפילו לכך (נוסף

כו'" שכל137מלאכה באופן היא העולם בעניני הנהגתו אזי עצמו, על לראש) ולכל (כולל "מלך" להיותו כי, – (
הבעש"ט ומסביר שמבאר (כפי בעלמא באקראי אינו בעולם שרואה וצריך138דבר אליו, שייך בודאי אלא ,(

כו'. לאלקות כלי ממנו לעשות
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לב       

ו"עובד", "משכיל" יהיה פתאום ולפתע לישון, שישכב היינו, ומאליו, מעצמו שנעשה ענין זה שאין ומובן –
שהתפלה ובאופן התפלה, ענין גם להיות צריך ליגיעה ונוסף יגיעה, של בענין צורך יש אלא, ומחדש, משיג

– מתורתך" ד"נפלאות הגילוי אצלו ותפעל דערנעמען") אים ("ס'זאל בו ָתחדור

פתח על "כעני יהי' שלא באופן ועניניו תפלתו את לסדר וכח ציווי התורה לו נותנת ראשואז מרים שאינו
צרכך", כל "לשאול פיך", הרחב אלא פיך, מיצר תהא "לא לקיש: ריש כדברי אלא גדולה", שאלה לשאול

ש" לאלקות,ובאופן כלי דבר מכל לעשות כדי – דבר של לאמיתתו שהוא כפי עמך" צרכי

השמים "מטל רויחי, ומזוני חיי בבני בהרחבה, לבבו משאלות כל שימלא – "ואמלאהו" מבטיח: והקב"ה
ותירוש" דגן ורוב הארץ צדקנו.71ומשמני משיח ביאת עד קץ, אין עד הברכות, וכל ,

שינגן וביקשו אלטהויז להר"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה שסיימו ולאחרי ברכה", לכם "והריקותי ַ[ניגנו
השתא]. השבועות בחג אלטהויז (פינחס) ּפיניע ר' הרה"ח אביו שלימד בנוסח ברכה", לכם "והריקותי ַהניגון

***

המדרש לדברי בנוגע הפסוק139. שהיה140על למלך "משל אשורנו", ומגבעות אראנו צורים מראש "כי
ומצא אחד במקום שבא עד . . היסוד את לעשות מניחים היו ולא . . עולים המים והיו . . מדינה לבנות מבקש
שם על "אדם" למטה, לבניֿאדם זאת שמספרים כיון הרי – המדינה" את קובע אני כאן אמר, גדול, צור שם

לעליון בעבודתם.129אדמה גם להיות צריך שכך משמע, ,
בהמאמר לעיל נתבאר – בזה :141והענין

אור בתורה רבינו שמבאר כפי זה הרי – היסוד" את לעשות מניחים היו ולא . . (ש)עולים ה"מים 142ענין

הכתוב עניני143בפירוש שמצד כו' הטרדות על קאי רבים" ש"מים האהבה", את לכבות יוכלו לא רבים "מים
להקב"ה. ישראל בני ושל ישראל לבני הקב"ה של האהבה" את לכבות יוכלו "לא כן, פי על ואף הזה, ועולם הגוף

ש"נכלל המסותרת" ה"אהבה על דקאי אראנו", צורים מראש "כי שכתוב מה דרך על זה הרי – גדול" ו"צור
דח גם השמחה:144ילו"בה בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק שסיפר וכפי ודעת, מטעם שלמעלה התוקף ענין שהוא ,

ס"ט), (כנ"ל אנדערש" ניט און ַַ"אזוי

ד"מגבעות הענין שזהו ודעת, טעם פי על מסודרת בעבודה העולם, בסדרי זאת להמשיך יש זה לאחרי –
– ודעת מטעם שלמעלה התוקף שזהו גדול", "צור על מיוסד להיות צריך זה כל אבל, אשורנו",

הקב"ה. המלכים מלכי מלך עבור שלימה מדינה לבנות יכולים כזה ובאופן

כפי – גדול" "צור מקום בכל להיות צריך העבודה, תועלת שבשביל ודעת), טעם פי על (גם מובן ומזה .
שאליו יודעים שכולם מרכזי", ב"מקום אחיזה שתהיה צורך יש ובסביבה, בעיר לפעול שכדי בפועל, שרואים

חוצה. המעיינות דהפצת לעבודה הדרושים הצרכים וכל וסיוע עזר הוראות, ולקבל ולשאול לפנות ניתן
אשר, מקומות, בכמה שלוחים לשלוח השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק השתדל האחרונות בשנים ולכן,
בעלמא חיותו בחיים האחרונה בשנה שאמר בהשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי פי על הנה יחידים, היותם עם

"צור145דין בבחינת מהם אחד כל יהיה – חייו) ימי במשך עמל אשר עמלו כל של ה"סךֿהכל" הוא (שאז
כולה. והמדינה הסביבה העיר, בנין יהי' ידו שעל גדול"

גשמי, בנין – כפשוטו בבנין גם שמתבטא כפי גדול" ב"צור צורך יש – זה שלאחרי בשלב – לזה ונוסף
כל מרוכזים יהיו שבהם ביחד, בנינים כמה לבנות משתדלים שלכן, הרוחני, הענין בו שיהיה ועיקרו שכוונתו

חוצה. המעיינות להפצת השייכים הענינים

הודיעו אחד ממקום הנה בכך, לעסוק שיתחילו מקומות לכמה בנוגע שזירזו למרות לדאבוננו, אך .
שני ממקום הבנין; את לבנות להתחיל צריכים ועתה הנ"ל), המדרש (כלשון היסודות את שהניחו טובה בשורה
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ז.139) פט"ו, שמו"ר
ט.140) כג, (בלק) פרשתנו
ואילך).141) 173 ע' (לעיל ואילך פ"ב
נח.142) ר"פ

ז.143) ח, שה"ש
רפכ"ה.144) רפי"ח. תניא
(145321 ע' תש"ט (סה"ש תש"ט אחש"פ לשיחת הכוונה כנראה

) בארוכה עיי"ש רבים", א איז יחיד "יעדער ).ואילך): ַ

       

הכתיבה מעולם יומשך הזמן ובמשך מהמהנדס... "תכנית" נתקבלה שכבר ידיעה הגיעה – יותר בטלנים –
להבנינים), בנוגע נעשה (מה השאלה את קיבלו עתה לעת – גדולים היותר הבטלנים ואילו המעשה; לעולם

השאלה... על להשיב צריכים מה בדעתם ומתיישבים
ידי על – פועל לידי הדבר את להביא הצליחו שבהם מקומות ב' ישנם ממש,אמנם, בפועל בנין

ידי על שני דהפצתובמקום הפעילות עבור גשמי) (בנין מרכזי בנין נעשה שאכן – ממש בפועל בנין
חוצה, המעיינות

ומצאת" "יגעת אצלם יקויים אזי יתעצלו, לא שם הנמצאים אלו וכאשר השם, עוד19ובעזר שם שיתוספו –
כמה יתרבה חוזר אור בדרך הנה הסתם, ומן המעיינות, הפצת עבור כפשוטם, גשמיים בנינים מרכזים, שני

מעלה. למעלה עד המעיינות הפצת בעניני ככה פעמים

להגיע בשביל מישראל עשרה של "פרהסיא" שמספיק ואילך) ה (סעיף לעיל שנתבאר פי על אף כלומר:
אלא מטה, דמטה להדרגא בהמשכה להסתפק אין – חסידים אודות כשמדובר מקום, מכל העולם, בכל ולחדור
מאה, ואפילו מישראל, שעשרה כך, הצלחה, ויותר קדושה יותר ברכה, יותר ולהרבות להוסיף להשתדל צריכים

עדיין זה הרי וריבוא שהםאלף נשמות ריבוא ששים אלא עוד ולא נשמות, ריבוא בששים צורך יש אלא ,
בתניא החשבון (כמבואר ניצוצות ריבוא לששים מתחלק מהם אחד שכל ובסמיכות146שרשים, בהמשך –

לימות147להביאור הכנה בתור הזה בעולם להיות שצריכה העבודה ואופן המשיח, דימות ומצב המעמד אודות
לחוצה עד המעיינות בהפצת ההשתדלות להיות צריכה שלכן המשיח), .ובהצלחה ,

הבעש"ט את מוציאים שכאשר ואומרים, שמים, יראת של באיצטלא שמתעטפים שוטים אותם כמו ולא
שעדיין ומי גבוה, מדף גבי על ולהניחו בספר סגור להשאירו צריכים אלא מכך, מרוצה הבעש"ט אין לרחוב,

הבעש"ט!... אודות לדעת ושלום, חס לו, אסור סופרים, דקדוקי כל עם המצוות תרי"ג כל מקיים אינו

היא כזו הזקןשיטה אדמו"ר ידי על בארוכה שנתבארה (כפי הבעש"ט היתה148תורת שהנהגתו – (
"נדחים" הם אם פלא זה אין ובמילא, גשמיים, ענינים מצד ובמצוק במצור שנמצאים פשוטים, לאנשים לבוא

מצרים" ב"ארץ או אשור" ב"ארץ ושם149ו"אובדים" ובשווקים, ברחובות הבעש"ט התהלך בשבילם ודוקא ,
ארץ" "מצוקי מהם לעשות ופעל סיפורים), בכמה בארוכה (כמבואר עוזו תוקף בכל גדולים,150נתגלה צורים ,

כולה. המדינה בנין יעמוד שעליהם

ונשמעים מגיעים המעיינות כאשר – ד"יפוצו" הענין נעשה שאכן ההוכחה ומהי ד"יפוצו", הענין נעשה כיצד
ב"חוצה"; אן") זיך הערט ָ("עס

זה הרי ובמילא התורה, כוונת והיפך הבעש"ט, כוונת היפך זה הרי – הספר בתוך זאת סוגרים אם אבל
רע, ככולו שרובו הגשמי, הזה בעולם ודוקא בתחתונים, דירה יתברך לו שתהיה שרצונו הקב"ה, כוונת היפך

חיים בעץ שכתוב (כמו בו גוברים והרשעים הקליפות, עולם בתניא151ונקרא רזין152והובא להפיץ צריך שם – (
לנהורא" חשוכא "אתהפכא שתהיה פועלים ושם דאורייתא, דקוב"ה"153דרזין יקרא "אסתלק זה ידי שעל ,154

בתחתונים. דירה יתברך לו שנעשה באופן

יראו ומהם ממש, פועל לידי הבנין בא שבהם הנ"ל המקומות לב' בנוגע כח" "יישר להביע יש ולכן, .
המקומות, בכל יעשו וכן

פיך ד"הרחב באופן "בנין" שיהיה שכל" צום כאּפן זיך מען "זאל סוף כל שסוף – בניוֿיארק כאן גם ַָכולל
התוועדות, לעריכת מקום והן לתפלה, ביתֿהכנסת הן ואמלאהו",

בשכירות מקום ולהשיג "גלות"... לערוך יצטרכו בבעלותו155ולא נחשב שכור מקום שגם פי על אף שכן, ,
אמות בד' שנמצאים כמו בדומה שלא זה הרי השוכר, אמות"),של ד' אייגענע די ("אין
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(146.46 שבהערה
רפל"ז.147) פל"ו.
אדמו"ר148) אג"ק גם תנ.ראה ע' ח"ד מוהריי"צ
יג.149) כז, ישעי'
שם.150) בשמו"ר הובא – ח ב, שמואלֿא
ספ"ד.151) שמ"ב

פכ"ד.152) ספ"ו.
ספ"י.153) בתניא הובא א. ד, זח"א ראה
פכ"ז.154) בתניא הובא ב. קכח, זח"ב ראה
להתוועדות,155) רב קהל מגיע הי' כאשר דפגרא, ביומי

עבור "אולם" שוכרים היו – הקהל כל את מהכיל צר הי' וביתֿהכנסת
) ).ההתוועדות



לג        
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לד       

ביותר: גדולה בהבהלה – המצער דבר רק לא – המבהיל בדבר להאריך ואין

עבור התוועדות לערוך מקום יש בכפרֿחב"ד הנה – שנה ועשרים שנה, עשרה חמש שנים, עשר לאחרי
הנה – כו' נפשו ומסר שנים, עשר במשך אדמו"ר מו"ח כ"ק היה שבו במקום ואילו יהודים, אלפים חמשת
למצוא ניתן אם ולחפש העיר ברחבי להתרוצץ נפש" ב"מסירת צורך יש אזי מסויים, ממספר יותר מתווסף כאשר

שלו... והוראה הרבי של פתגם בפניהם לומר כדי יהודים ולהכניס "לרחם" יסכימו שבו מקום

להעבר... שייך זה כל אמנם,

הארצות בכל שתתפשט ישראל ארץ שעתידה שכיון רצון, שיגרע156ויהי (מבלי חב"ד כפר של הרחבות תגיע ,
התוועדות לערוך ומקום יהודים, אלפים חמשת עבור לתפלה מקום יהיה כאן שגם לארצותֿהברית... אצלם)
עשרת כך ואחר יהודים, אלפים חמשת עבור וחסידות, נגלה תורה, ללמוד ומקום יהודים, אלפים חמשת עבור
סכ"ח). (כנ"ל פרטיות נשמות ריבוי נמשכים שמהם כלליות נשמות שהם מישראל ריבוא לששים ועד אלפים,

בנוגע שמצינו דרך על זה הרי – וכו' לפלוני אלא אליו שייך אינו זה שענין אחד כל שחושב התירוצים וכל
רז"ל אמרו כן פי על ואף שנים, ריבוי לפני ליצלן, רחמנא המקדש, בית נחרב שבגללם דור157להענינים "כל

החריבו"! הוא כאילו עליו מעלין בימיו המקדש) (בית נבנה שאינו

בעבודת צורך יהיה לא ואז טפחים, מעשרה למטה צדקנו משיח את הקב"ה ישלח ממש שבקרוב רצון ויהי
 כיון – התורה פנימיות ללימוד וביתֿמקדש התורה ללימוד ביתֿמקדש לתפלה, ביתֿמקדש שיעמיד

בנין שיהיה "משמים ויבוא ו"יגלה ומשוכלל", "בנוי כבר שהוא טפחים.158, מעשרה למטה ויומשך ,

("וואלגערן להטלטל מסתמא יצטרכו – אז ("האל'ס")...ועד ב"אולמות" זיך") ַָ

באופן יחדיו להתוועד להמשיך יוכלו בבוקר מחר שעד כך, ביותר, קלה לשעה זה שיהיה יתברך ה' ויעזור
כפשוטם. גשמיים בבנינים בגשמיות, גם אלא תורה, בדברי רק לא – ואמלאהו" פיך "הרחב – הרחבה של

לעניננו: ובנוגע

וכו', וכו' אחד, לאף שייכים שאינם הצער, דברי לאחרי

הבעש"ט כמאמר זיך")... אויף ("קוקן בעצמי להתבונן אצטרך ותיכף הזולת159– אצל חסרון רואים שכאשר
היה לא פארקוועטשקייט"), ("די הצמצום אצלי היה לא אילו דידן: ובנדון אצלו, הוא שהחסרון סימן זה ַהרי
המקדש בית בבחינת ניוֿיארק כל היתה מזמן הרי הרחבה, אצלי היתה אילו אחרים; אצל בהתרחבות בא הדבר
הצדקניות והבנות הצדקניות הנשים כל עם יחד הקהל, כל סובל ובגללי אשמתי... זו הרי כן, ואם השלישי...

– בהם התלויים קינדער") ּפיצלאך ("די הטף ַעם

צדקנו משיח את יביא לבב וטוב ומנוחה שמחה ומתוך ישראל, כלל בתוככי ועליכם, עלי יתברך ה' ירחם
גדול" ה"בית עם יחד טפחים, מעשרה בגמרא160למטה הפירושים ככל תורה"161– בו שמגדלין "מקום :

פשוטו" מידי יוצא מקרא ו"אין (ביתֿהכנסת), תפלה" בו שמגדלין ו"מקום של162(ביתֿהמדרש) הפרטי ביתו –
גדול" "בית יהיה הוא שגם מישראל, אחד .163כל

***

[:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר "ופרצת", שניגנו [לאחרי .
ב"ופרצת", כבר שאוחזים כיון

האחרונות בשנים המנהג שנערכת164והרי שהמגבית [וכנהוג מגבית עורכים תמוז די"ב שבהתוועדות
בכל שנמצאים הגאולה, בעל של שמו על הנקראים המוסדות עבור בחשאי] צדקה של באופן היא בהתוועדות

לארץ, בחוץ והן הקודש בארץ הן תבל, קצוי
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ישעי'156) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה
תקג. רמז
ז.157) קלז, תהלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי
ועוד.158) סע"א. מא, סוכה – ותוס' פרש"י
ואילך.159) סקע"ה בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ.

ט.160) כה, מלכיםֿב
רע"א.161) כז, מגילה
וש"נ.162) א. סג, שבת
(163) השיחה סיום ).חסר
(164121 ע' חכ"ו (תו"מ סל"ב דאשתקד תמוז י"ג שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך).

       

כפי אחד כל ד"ופרצת",יתן ובאופן לבו, נדבת

שתתעשר" בשביל "עשר – הבטחתו הקב"ה יקיים ככה,165ובודאי פעמים כמה אחד כל אצל שיתוסף ,

בהמאמרים בכמות166וכמדובר הוספה שזוהי כיון אלא, שבערך, ענין אינה ככה פעמים כמה שההוספה ,
בערך. שלא היא שבזה האיכות אזי מהקב"ה, שבאה

אלא זה, שלפני מהמספר תשיעי חלק הוספת זו שאין מישראל, לתשעה עשירי מתווסף שכאשר דרך ועל
חדש דבר נעשה זה ידי על במילואו "פרהסיא" של ענין זה הרי שלכן העולם, כל את שכובש ,

ואילך). ס"ה (כנ"ל ובשלימותו

גדול" לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה ש"כל צדקה, במצות ובפרט המצוות, בכל זה דרך –167ועל
הענק גבי על כננס היותה עם זה, שלפני הסכום על בהוספה שבאה ענין168שהפרוטה היא פועלת בינתיים הרי ,

יותר. נעלה בעולם ומגעת גדלות, של

שלפני פרוטות וכמה כמה על שיוסיפו ופרוטה פרוטה שכל – זו דמגבית צדקה לעניני בנוגע זה דרך ועל
גדול", ה"חשבון את תפעל זה

חסידות בדרושי מהמבואר צורך169ולהעיר יש זה שבשביל מאד", ומהולל הוי' ד"גדול "גדול", בפירוש
אלקינו" גשמיים.170ב"עיר מענינים שנעשית הצדקה ענין גם זהו והרי ,

הציון על להזכירם כדי האם, שם בצירוף שמותיהם לרשום יוכלו הרוצים שכל כדי פתקאות יחלקו מסתמא
הגאולה, בעל של

הזקן שאדמו"ר כפי בהקדם, אותה ויפרעו התחייבות עצמם על שיקחו או אתר, על – לבם נדבת את ויצרפו
הקודש באגרת הצדקה.171מאריך לענין בנוגע הזריזות מעלת בהדגשת

העיקר על מרובה שהיא הקב"ה של ובתוספתו לו, מוסיפין המוסיף שכל – בזה .172והכלל

***

בהמאמר) לעיל דובר במדרש141. כדאיתא אשורנו", ומגבעות אראנו צורים ד"מראש הענין אודות (173

והאמהות. האבות על שקאי
עבודה אמנם שזוהי והיינו, ותוקף, הגבהה בה אין "גבעות" בשם שנקראת שהעבודה בעבודה, הענין ונתבאר
בהתנשאות שהם "הרים" כמו ולא והגבלה, במדידה דהיינו בקטנות, הם והיראה האהבה אבל ויראה, באהבה
שהו"ע ומקורו, בשרשו דהיינו שּפיץ"), ("אויפן הפסגה על צורים", "ראש ובפרט א"ק, להררי עד למעלה,

והגבלה. ממדידה למעלה שהם כפי המדות

היוםֿיום, בחיי העבודה היא התכלית מקום, מכל נעלית, עבודה היא צורים" "ראש שבחינת פי על אף אמנם,
לנצל יש שבשבילה מסודרת, בעבודה צורך יש אלא נפש, מסירת של בתנועה בתמידות לעמוד אפשר אי והרי

והשגה. הבנה השכל, את

שזהו אלא, והשגה, הבנה השכל, פי שעל וההגבלה המדידה על שמורה – ד"גבעות" העבודה אופן וזהו
וכפי נפש, דמסירות העבודה ענין שהוא צורים", ד"מראש היסוד לאחרי ובא דקדושה, והשגה והבנה שכל

ס"ט). (כנ"ל אנדערש" ניט און "אזוי להיות שצריך אדמו"ר מו"ח כ"ק ַַשסיפר

העיקר" הוא "המעשה ידי על דוקא הוא העליון רצון שמילוי – בזה הדגשה מעשיות174ובתוספת במצוות ,
– ומהות לעצמות – "אשורנו" נעשה "מגבעות", שדוקא אשורנו", "מגבעות וזהו ידיבפועל, שעל כיון ,

העליון. רצון נתמלא זה
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ואילך).166) 250 ע' חכ"א (תו"מ תשח"י נתן פזר ד"ה ראה
ס"ל.167) אגה"ק תניא וראה ע"ב. ריש ט, ב"ב
ס"ע168) ח"כ (תו"מ סל"ז תשי"ז תמוז י"ב בשיחת בהנסמן ראה

.(138
(169157 ע' ח"ט לקו"ש ואילך). קעט (ע' עה"פ אור יהל ראה

וש"נ. ואילך.
ב.170) מח, תהלים
סכ"א.171)
ד.172) פס"א, ב"ר ראה
ועוד.173) יט. פ"כ, במדב"ר
מי"ז.174) פ"א אבות



לה        
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לו       

:והאמהות האבות על קאי ו"מגבעות" צורים" ש"מראש שבדבר להמשל בנוגע גם הוא שכן מובן ומזה .
כנגדו" "עזר של הענינים175הענין כל את בפועל להביא – הצדקניות ישראל ובנות נשי של תפקידם שזהו –

את בכסף לרכוש הוא האשה של ותפקידה הביתה, כסף מביא שהבעל והיינו, האדם, צרכי מילוי עם הקשורים
האדם. צרכי שאר וכל ושתיה לאכילה הדרוש כל

הידועוכמו במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב כפי – רוחניים בענינים גם כך שהענינים176בגשמיות, ,
הבנים לידת קודם עוד שזהו – המשפחה דטהרת מהענין החל הנשים, של ולאמינותן בידן נמסרו גדולים היותר

שכתוב כמו האשה, על לגמרי שסומכים – הרי177והבנות והבנות, הבנים לידת לאחרי כן וכמו לה", "וספרה
אפילו הוא שכן בארצותֿהברית, שנקבע כפי ובפרט האשה, בידי לגמרי מוטל הראשונות בשנים שלהם החינוך
פנימה, שבבית הענינים לכל בנוגע ואילו לביתו, מחוץ העולם בעניני עסוק הבעל שהרי זה, שלאחרי בשנים
הרי – בפועל באים שהענינים כפי – בפרטיות ואילו בכללות, רק לומר ביכלתו והבנות, הבנים חינוך גם כולל

אשורנו" "מגבעות הבית, בעקרת תלוי .178זה

התפקיד. את למלא הכחות את גם הקב"ה נותן – התפקיד מסירת עם וביחד

מליצה, רק זה אין והרי ולאה, רחל רבקה שרה בת נקראת ישראל ובנות מנשי אחת שכל – בזה והענין
לשלשה" אלא אבות קורין "אין האבות, גבי שמצינו כשם אדם"179אלא, בכל להיות צריך האבות ש"בחינת ,180,

אמהות קורין "אין לאמהות, בנוגע כן כמו ויעקב, יצחק אברהם של המדות ישנם מישראל אחד כל שאצל היינו,
לארבע" בארוכה),179אלא ענינם (כמבואר ולאה רחל רבקה שרה של המדות ישנם ישראל מנשי אחת כל שאצל ,

ביתה" "בנתה תורה תאמר שעליו בית בישראל, בית שיעמידו – להיפך181ובכללות ולא בנין, של ענין שזהו ,
ושלום. חס

גבר" תסובב ד"נקבה הענין נעשה הוא,182ואז בעניניו הגבר של בעבודתו וחיות כח מוסיפה שהיא –
זה שלפני בהתוועדות ובנתינת183וכמדובר תורה שיעורי בלימוד האנשים את תזרזנה שהנשים הזמן שהגיע ,

לענינים בנוגע וכמה כמה אחת ועל בלבד, והאב להבעל לכאורה ששייכים ענינים בשאר זה דרך ועל הצדקה,
הילדים, חינוך כמו מגילהמשותפים, התורה פי על שהחינוך פי על אף שכן, והאם, להאב משותף ענין שזהו

האב אחריות על לגמרי מוטל ומעלה שנים זה.184שש בענין גם כנגדו" "עזר היא האשה הרי ,

:מהאמור המורם .
פשוטו" מידי יוצא מקרא ("אין כפשוטו אשורנו" ד"מגבעות האמהות,162הענין ארבע על קאי (

יוכל שהקב"ה באופן בית לבנות תפקידן את שתמלאנה – ישראל ובנות מנשי ואחת אחת לכל כך אחר ונמסר
הבהמית, ונפש הגוף ושל הזה עולם של רבים" ה"מים מפני להתיירא מבלי המדינה", את קובע אני "כאן לומר

גשמי. טוב וכל רוחני טוב כל בה שיש מדינה זו הרי הקב"ה, המלכים מלכי מלך עבור מדינה שבונים וכיון

מלכנו"]. ו"אבינו ה"בינוני", לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

יהיה מהם אחד שכל כדי מקומות, מיני לכל יחידים שלח אדמו"ר מו"ח שכ"ק כ"ז) (סעיף לעיל דובר .
כולה. המדינה או המקום כל להיבנות יוכל שממנו במקומו, גדול" "צור

כ"ק שהנהיג הסדר שזהו – בלבד לביקור גם אלא) להתיישבות, (לא לשלוח ההנהגה היתה זה עם וביחד
אדמו"ר הביקור185מו"ח בעת שכן, ישראל, בני מושבות של מקומות בריבוי לבקר הקיץ בימות שלוחים לשלוח

פירות עושה אילן או תבואה צמיחת כך אחר תהיה שמזה טוב, מעשה או דברֿתורה דברֿהתעוררות, זורעים
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א.175) סג, יבמות וראה יח. ב, בראשית
אייר176) כ"ה מכתב גם וראה שני. אדר כו יום" ב"היום נעתק

שיג). ס"ע חי"ט (אג"ק זו שנה
א.177) עב, כתובות וראה כח. טו, מצורע
וש"נ.178) .40 ע' חכ"ו תו"מ גם ראה
ב.179) טז, ברכות
וארא.180) ר"פ תו"א

א.181) יד, משלי
כא.182) לא, ירמי'
ואילך).183) 137 ע' (לעיל סי"א סיון ט' נשא, ש"פ שיחת
קסה184) ע' טז (כרך ס"בֿג חנוך ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך).
(185126 ע' חכ"ו (תו"מ סל"ז דאשתקד תמוז י"ג שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך).

       

שנה שבעים עד להימשך יכולה שצמיחתו חרוב או תמר של לשיעור ועד מאוחר, יותר או מוקדם יותר –186;
פירות. צמיחת שתהיה הדבר ברור אבל

:יותר ובפרטיות .
הוא בעיירות להלך בדרך שתועים מה וגם . . הארץ מקומות בכל ישראל "שנתפזרו הבעש"ט בשם ידוע

להו בהוספות שנדפס (כפי כו'" העמים ארץ לטהר תורהכדי הלקוטי של האחרונה ידוע187צאה זה דרך ועל .(
(כפי מימיו על ובירך יהודי דרכו שעבר עד שנים וכמה כמה שהמתין מים מעיין אודות מהבעש"ט הסיפור

בארוכה הסיפור נדפס ).188שכבר

למקום שבאים בשעה שנעשית פעולה גם יש בדרך, אפילו להיעשות שיכול זה ענין על ונוסף 
של באופן – בדרך ההליכה בעת מאשר יומםיותר או . . בוקר עד "מערב רק היא העמידה אם אפילו ,

המשכן) גבי שמצינו דרך (על שזהו189ולילה" כיון הרי מועט, זמן הוא אם גם שם, שנמצאים הזמן משך שכן, ,
אחשבי'" "מצוותי' הנה ומצוות, תורה של בענין דהקב"ה שליחות של קביעות190ענין של ענין וקבוע191להיות ,

בטיל שלא דאורייתא, אלא) דרבנן, רק תהיה192(לא סוף כל שסוף באופן היא הפעולה הרי בטל, שאינו וכיון ,
העולם כל סוף עד פירות ופירי פירות של החסידות193צמיחה כפירוש והסתר192– להעלם וגבול סוף שעושים ,

ההוא. במקום שהיה

לזרוע כדי הקיץ, ימות במשך ואברכים, תלמידים השלוחים, נסיעת של התיכונה הנקודה בכללות וזוהי
הרי194רוחניות ולפעמים הנ"ל), הבעש"ט כתורת הילוכם, דרך שנעשים הענינים על (נוסף שמבקרים מקום בכל

רק לא גםהם אלא ,  ,הבאה בשנה לבקר באים כאשר או עצמו, זה בביקור אם בעמלם,
בן" ש"לשרה ורואים חי'", בנים195"כעת שנעשו מבוגרים או ילדים למקום, בנים שנולדו שבשמים,– לאבינו

כך. על אותו שיעוררו צורך ללא טבעי, באופן אביו רצון שעושה "בן"

ברכה מוסיף זה הרי – ותורה שמחה של התוועדות ומתוך נצחון, של בשיר היא הנסיעה התחלת וכאשר .
השמחה. בעל הנשיא, הרבי שזהו המשלח, כח על נוסף הביקור, במקום והפעולה והחזרה הנסיעה ענין בכל והצלחה
– נסיעתם עניני בכל ומופלגה מרובה הצלחה תוספת תהיה זו, התוועדות מתוך הנסיעה ידי שעל רצון ויהי

השם", "צבאות שיעמידו

השבועות בחג שדובר כפי – שבויים דפדיון הענין על בשביה196נוסף שהיה קדושה הניצוץ פדיון בענין
ענין רק לא זה הרי בזה, וכיוצא ברכה לומר יהודי מעוררים כאשר זה דרך ועל ברכה, אמירת ידי על שנעשה

להטפיח" מנת על "טופח בבחינת שנעשים זאת, עוד אלא הקדושה, לניצוצות בנוגע שבויים פדיון ,197של
להטפיח, מנת על וטופח שבויים, פודה הוא גם נעשה ובמילא ומצוות, תורה שומר להיות יהודי על ופועלים

מצוות. ומקיימי תורה לומדי יהודים עוד להעמיד

מופלגה, בהצלחה יהיה זה שכל וכאמור,

לקראת ולצאת שגידלנו, גידולים ראו – ונגיעות פניות ללא דקדושה, ישות מתוך – לומר יוכלו ממש ובקרוב
למטה ומגלה וממשיכה ומקרבת שממהרת הפרטית, בגאולה ונגאלו בשביה שהיו הקדושה ניצוצות עם משיח

משיחא. מלכא ידי על והשלימה והאמיתית הכללית הגאולה את טפחים מעשרה

אמר:] כך [ואחר

הנסיעה. התחלת תהיה ובכך נצחון, של שיר עם יחד "לחיים", יאמרו הנוסעים כל

(בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון נפשי", לך "צמאה אלקינו", "דרכך לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע פעמים), ג' – ָהד'
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וש"נ.186) ד. אות ובנצו"ז א טז, זח"ג ראה
וש"נ.187) סקס"ד. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת כש"ט וראה ב. יח,
ואילך.188) א תקפד, ח"ד לקו"ד
כא.189) ט, בהעלותך
וראה190) א. יו"ד, בכורות חלה). ד"ה (בפרש"י ב כז, ביצה ראה

וש"נ. ואילך). פו ס"ע ב (כרך חשובו אסורו מע' תלמודית אנציק'
(191.162 ס"ע תש"א סה"ש גם וראה ב. נה, עירובין ראה

(192.(148 ע' חכ"ג (תו"מ סי"ז תשח"י תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ.

ועוד.193) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות – חז"ל לשון ע"ד
(194.80 ע' ריש תש"ג סה"ש ראה
יד.195) יח, וירא
(196.(121 ע' (לעיל סי"ד
ועוד.197) ע"ב. ריש כה, ברכות – חז"ל לשון



לז        

שנה שבעים עד להימשך יכולה שצמיחתו חרוב או תמר של לשיעור ועד מאוחר, יותר או מוקדם יותר –186;
פירות. צמיחת שתהיה הדבר ברור אבל

:יותר ובפרטיות .
הוא בעיירות להלך בדרך שתועים מה וגם . . הארץ מקומות בכל ישראל "שנתפזרו הבעש"ט בשם ידוע

להו בהוספות שנדפס (כפי כו'" העמים ארץ לטהר תורהכדי הלקוטי של האחרונה ידוע187צאה זה דרך ועל .(
(כפי מימיו על ובירך יהודי דרכו שעבר עד שנים וכמה כמה שהמתין מים מעיין אודות מהבעש"ט הסיפור

בארוכה הסיפור נדפס ).188שכבר

למקום שבאים בשעה שנעשית פעולה גם יש בדרך, אפילו להיעשות שיכול זה ענין על ונוסף 
של באופן – בדרך ההליכה בעת מאשר יומםיותר או . . בוקר עד "מערב רק היא העמידה אם אפילו ,

המשכן) גבי שמצינו דרך (על שזהו189ולילה" כיון הרי מועט, זמן הוא אם גם שם, שנמצאים הזמן משך שכן, ,
אחשבי'" "מצוותי' הנה ומצוות, תורה של בענין דהקב"ה שליחות של קביעות190ענין של ענין וקבוע191להיות ,

בטיל שלא דאורייתא, אלא) דרבנן, רק תהיה192(לא סוף כל שסוף באופן היא הפעולה הרי בטל, שאינו וכיון ,
העולם כל סוף עד פירות ופירי פירות של החסידות193צמיחה כפירוש והסתר192– להעלם וגבול סוף שעושים ,

ההוא. במקום שהיה

לזרוע כדי הקיץ, ימות במשך ואברכים, תלמידים השלוחים, נסיעת של התיכונה הנקודה בכללות וזוהי
הרי194רוחניות ולפעמים הנ"ל), הבעש"ט כתורת הילוכם, דרך שנעשים הענינים על (נוסף שמבקרים מקום בכל

רק לא גםהם אלא ,  ,הבאה בשנה לבקר באים כאשר או עצמו, זה בביקור אם בעמלם,
בן" ש"לשרה ורואים חי'", בנים195"כעת שנעשו מבוגרים או ילדים למקום, בנים שנולדו שבשמים,– לאבינו

כך. על אותו שיעוררו צורך ללא טבעי, באופן אביו רצון שעושה "בן"

ברכה מוסיף זה הרי – ותורה שמחה של התוועדות ומתוך נצחון, של בשיר היא הנסיעה התחלת וכאשר .
השמחה. בעל הנשיא, הרבי שזהו המשלח, כח על נוסף הביקור, במקום והפעולה והחזרה הנסיעה ענין בכל והצלחה
– נסיעתם עניני בכל ומופלגה מרובה הצלחה תוספת תהיה זו, התוועדות מתוך הנסיעה ידי שעל רצון ויהי

השם", "צבאות שיעמידו

השבועות בחג שדובר כפי – שבויים דפדיון הענין על בשביה196נוסף שהיה קדושה הניצוץ פדיון בענין
ענין רק לא זה הרי בזה, וכיוצא ברכה לומר יהודי מעוררים כאשר זה דרך ועל ברכה, אמירת ידי על שנעשה

להטפיח" מנת על "טופח בבחינת שנעשים זאת, עוד אלא הקדושה, לניצוצות בנוגע שבויים פדיון ,197של
להטפיח, מנת על וטופח שבויים, פודה הוא גם נעשה ובמילא ומצוות, תורה שומר להיות יהודי על ופועלים

מצוות. ומקיימי תורה לומדי יהודים עוד להעמיד

מופלגה, בהצלחה יהיה זה שכל וכאמור,

לקראת ולצאת שגידלנו, גידולים ראו – ונגיעות פניות ללא דקדושה, ישות מתוך – לומר יוכלו ממש ובקרוב
למטה ומגלה וממשיכה ומקרבת שממהרת הפרטית, בגאולה ונגאלו בשביה שהיו הקדושה ניצוצות עם משיח

משיחא. מלכא ידי על והשלימה והאמיתית הכללית הגאולה את טפחים מעשרה

אמר:] כך [ואחר

הנסיעה. התחלת תהיה ובכך נצחון, של שיר עם יחד "לחיים", יאמרו הנוסעים כל

(בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון נפשי", לך "צמאה אלקינו", "דרכך לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע פעמים), ג' – ָהד'
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וש"נ.186) ד. אות ובנצו"ז א טז, זח"ג ראה
וש"נ.187) סקס"ד. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת כש"ט וראה ב. יח,
ואילך.188) א תקפד, ח"ד לקו"ד
כא.189) ט, בהעלותך
וראה190) א. יו"ד, בכורות חלה). ד"ה (בפרש"י ב כז, ביצה ראה

וש"נ. ואילך). פו ס"ע ב (כרך חשובו אסורו מע' תלמודית אנציק'
(191.162 ס"ע תש"א סה"ש גם וראה ב. נה, עירובין ראה

(192.(148 ע' חכ"ג (תו"מ סי"ז תשח"י תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ.

ועוד.193) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות – חז"ל לשון ע"ד
(194.80 ע' ריש תש"ג סה"ש ראה
יד.195) יח, וירא
(196.(121 ע' (לעיל סי"ד
ועוד.197) ע"ב. ריש כה, ברכות – חז"ל לשון



לח       

***

דברי אודות ואילך) ד (סעיף לעיל להמוזכר בהמשך להוסיף יש – הפתיחה מעין החתימה שתהיה כדי .
התורה: הצלת ושמחת תורה, בני שמחת התורה, לשמחת בנוגע השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק

לשאר בןֿתורה של נשמה בין לחלק אפשר אי הנשמות, שמצד אדמו"ר, מו"ח כ"ק אמר הנ"ל בשיחה
בתניא הזקן רבינו ובלשון לכולנה".198נשמות, אחד ואב מתאימות "כולן :

פשוט, עגלה לבעל עד בתורה וגדול בישראל מגדול שוים, שכולם לומר קשה שלכאורה שאף לבאר, והוסיף

דכיון חילוקים, יש גופא בניֿתורה אצל שגם ט"ז) (סעיף לעיל שנתבאר המוסגר, מאמר בתור להוסיף ויש –
ששים יש מהם אחד ובכל וסוד, דרוש רמז פשט חילוקים: יש שבתורה שכשם מובן, הרי תורה", "בני שנקראים

וכו' פירושים –199ריבוא תורה בני אצל גם חילוקים נעשים לכך בהתאם הנה ,

לבירא רמה מאיגרא מלמעלה, ירדה זה שבשביל ושליחות תפקיד לה יש נשמה שכל – הוא הענין אך
מצד200עמיקתא הנה מהקב"ה, שליחות בתור לה יש זה שתפקיד וכיון , ,הנשמות כל אצל שישנו

חילוקים. שייך לא שאצלו הקב"ה הוא המשלח כי כולם, שוים

הרב. דברי כאן עד

:ביאור תוספת בזה להוסיף ויש .
מהר"ש אדמו"ר של המאמרים מכל201בהמשך הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה בענין

הבא" העולם הוא202חיי הבא שבעולם שהשכר נמצא, הנ"ל, רז"ל מאמר פי שעל הידועה, הקושיא הובאה ,
.הזה שבעולם מהעבודה

הוא הבא עולם דחיי שהשכר – היא הביאור של התיכונה והנקודה  זה שכר של ענינו אבל, ,
הנחת מתבטא הזה שבעולם טובים ומעשים בהתשובה ואילו הנבראים; תענוג המקבלים, תענוג מתבטא שבו

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת הקב"ה, המשפיע, של הנבראים,65רוח אל הבורא בין ערוך שאין וכיון .
נברא). (תענוג הבא העולם חיי מכל בורא) (תענוג הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה לכן,

בעניננו: גם מובן ומזה

שוות" דיעותיהם ש"אין מפני הן מחבירו, מחולק אחד שכל ישראל בני שבין שאין203החילוקים מפני והן ,
בתורה אות לו יש מישראל אחד וכל לתורה, אותיות ריבוא ששים יש שהרי שוה, בתורה ומקורם ובלשון204שרשם ,

בתניא הזקן מצד205רבינו הם אלו חילוקים הנה – למעלה" נפשו ושרש התורה) (בפרד"ס השגתו יכולת "כפי :
השתלשלות סדר מצד או והנבראים, העולמות השתלשלות העולמות;סדר השתלשלות מסדר שלמעלה

ומהות, עצמות הקב"ה, הבורא, כח המשלח, כח מצד זה הרי – מתאימות" ש"כולן שלהם, ההשתוות ואילו
'חד' הם עניניו וכל הוא שהרי התחלקות, של ענין שייך לא .206שאצלו

בערך שלא היא המשלח כח שמצד שההשתוות ונמצא,  שמצד ההתחלקות מאשר הפרטים בכל
הבא". העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה ש"יפה המעלה דרך על – הם מציאותם

:חוצה המעיינות דהפצת לעבודה בנוגע גם מובן ומזה .
שבעצמו), לה"חוצה" בנוגע זה דרך (ועל "חוצה" בבחינת שהוא הזולת עם ולפעול להתעסק צריכים כאשר
ענין אודות עמו לדבר כיצד לידע כדי המוכרח דבר שזהו – הזולת של נפשו תכונות והערכת שאומד יתכן הרי
תהיה שבה ("צוגעטראגנקייט") וההתמסרות הגישה באופן ישנה או ימעט – התורה ופנימיות ומצוות תורה ָשל

הזולת. עם ההתעסקות
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רפל"ב.198)
היחודים199) בענין רוה"ק בשער וכ"כ יז. הקדמה הגלגולים שער

שער שבסוף מהרח"ו לקוטי ב). (קח, ג הקדמה צדיקים קברי על
להאריז"ל. רז"ל מאמרי

ב.200) ה, חגיגה – חז"ל לשון ע"פ
ואילך.201) פ"ט תרל"ז וככה המשך

מי"ז.202) פ"ד אבות
ועוד.203) .45 שבהערה ברכות ראה
וש"נ.204) .24 ס"ע חכ"ז תו"מ ראה
רפ"ד.205)
פ"ח.206) שעהיוה"א תניא ראה



לט        

זה שמצד המשלח, כח בו שיש בזכרונו חקוק יהיה כאשר ואחתאבל אחד שבכל כיון ישראל, בני כל
ממש" ממעל אלקה "חלק יש כחותיו207מהם מכל יותר נעלה בערך שלא והוא חילוקים, בו שאין ענין שזהו ,

העבודה את עמו לפעול גדול הכי ומרץ גדולה תשוקה אצלו יעורר זה הרי – הנעלמים כחותיו ואפילו הגלויים,
הזולת, של בהחוצה חוצה", מעינותיך ד"יפוצו

ומעשה, דיבור דמחשבה הלבושים שלשת ענין שהוא עצמו, של בהחוצה גם זאת לפעול הדבר יסייע ובמילא
כח לגבי חיצוניים כחות שהם החכמה, מכח שלמטה הנפש כחות זה דרך ועל להנשמה, שמחוץ לבושים שהם

הנפש, עצם לגבי – יותר ובכללות הכחות), פנימיות אמיתית (שהוא החכמה

המשלח, בכח המשלח, של השליחות את סוף כל סוף ימלא – עצמו של והחוצה הזולת של החוצה עם – וביחד

ממשיח הבעש"ט ששמע ההבטחה תקויים –208ואז זה לדורנו עד אחריו ולדורותיו לתלמידיו ומסרה ,
טפחים. מעשרה למטה משיחא, מלכא אתי קא אזי חוצה", מעינותיך "יפוצו שכאשר

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם
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רפ"ב.207) ובכ"מ).208)תניא בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
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המשך ביאור למס' מכות ליום ראשון עמ' א



מ

   יג כרך

,"הימים ל"אחרית בלעם של בנבואתו
המפרשיםשבפרשתנו פירשו ,זו נבואה שכתובי

קאי כללותם גו') וירד גו' אדום והיה גו' כוכב (דרך
בפרטיות אמנם המשיח. מלך ומלכות דוד מלכות על

ומהם: פירושים, כמה מצינו הכתובים של פירושם
החזקה יד בספרו בלעםהרמב"ם "בפרשת כותב:

דוד זה עתה ולא אראנו אומר הוא ולאכו' אשורנו
המשיח מלך זה וקםקרוב דוד, זה מיעקב כוכב דרך .

המשיח מלך זה מישראל זהשבט מואב פאתי ומחץ .
אומר הוא וכן כלדוד וקרקר כו', מואב את דוד ויך

בו שנאמר המשיח מלך זה שת עדבני מים ומשלו
שנאמר דוד זה ירשה אדום והיה לדודים. אדום ותהי

שנאמר המשיח מלך זה ירשה והיה וגו', ועלועבדים
ציון". בהר מושיעים

פסוק כל בפירושו מחלק דהרמב"ם והיינו
המדובר הראשון בחלקו - לשנים אלו שבפסוקים

המשיח. במלך - השני ובחלקו המלך, בדוד

אחר: באופן אלו כתובים פירש רש"י אמנם
דרך זמן. לאחר כו' יעקב של שבחו אני רואה "אראנו
פאתי ומחץ ומושל רודה מלך שבט וקם . . כוכב
יהיה ועוד מיעקב וירד כו'. בו שנאמר דוד זה מואב

שלפירושו והיינו המשיח". מלך . . אחר כלמושל
"וירד עד - אלה בכתובים עלהנאמר קאי - מיעקב"

דוד.

הרמב"ם כפי' רש"י פירש לא למה להבין: וצריך
דרכו שזוהי מקרא, של לפשוטו יותר לכאורה המתאים

כי: התורה, על בפירושו רש"י של

כי פסוק בכל הענין כפל הרמב"ם פירוש לפי א)
המשיח במלך והשני בדוד מדבר כןאחד שאין מה ;

צריך בדוד, איירי כולם שהכתובים רש"י, פירוש לפי
בשאר (וכן וגו'" ו"אשורנו גו'" ש"אראנו לומר

לשוןהכתובים וכפל אריכות זה הרי (.

"וקרקר הכתוב פשטות (ב) שת" בני
" שקאיפירש הרמב"ם כפירוש מכריע האומות")

על וימלוך העולם כל את שיכבוש - המשיח מלך על
האומות כיבושכל בו מצינו שלא בדוד כן שאין מה ;

האומות. כל על ומלוכה

בנצחונו נאמר לא רש"י שלפירוש קשה, וביותר
שריד "והאביד רק אלא המשיח מלך "של

בעוד רומי"), כו' החשובה "מעיר רש"י: (ופירש
ש"וקרקר ועד מזה יותר הרבה נאמר לדוד שבנוגע

 .וכנ"ל מסתברא, איפכא ולכאורה - "

להבין: צריך גם

(שזהו וגו'" כוכב "(דרך) מיהו פירש לא רש"י ג)
זה - מואב פאתי "ומחץ הענין בסוף רק אם כי דוד).

"כוכב")? קאי דעליו - מובן (שמזה דוד"

נבואתו שתוכן בלעם אמר לנבואתו בההקדמה ד)
ל" "שייך אשר בפשטותהימים" הימים"

) המשיח ימות היינו -קשה זה ולפי הימים). כל
בהכתובים כי הרמב"ם, לפירוש הפירושים: לשני
מלך של לזמנו הן דוד, של לזמנו בנבואה הן מדובר
הכתובים שברוב רש"י לפירוש קשה ויותר המשיח;
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ואילך.1) יד כד,
גם2) וראה עה"ת. הרלב"ג פי' בפנים. דלקמן ורמב"ם רש"י

ועוד. אוה"ח
משיח. על רק - וברמב"ן דוד, על רק מפרשו כאן בראב"ע

ה"א.3) פי"א מלכים הל'
דקראי4) לישני' כי - במשיח) (משא"כ המלך" "דוד כתב לא

נקט. שמביא
רב5) זמן שאחר ר"ל עתה ולא "אראנו כאן: עה"ת הרלב"ג ראה

שב הוא או) שונות במלות הענין (כפל קרוב ולא אשורנו כו' זה יהי'
(והוא נפלא אורך ארוך זמן כן אחר שיהי' המשיח ממלך שזכר למה
ולזה . . עתה ולא תחלה שאמר ממה לשונו שנה ולזה נכון) היותר

עצום". יותר מרחק על מרחוק קרוב ולא אמרו הורה
הוא "שהראי' ו"אשורנו" "אראנו" הל' מדייק כאן ובמלבי"ם
לקו"ש א'נב. תתקיד. בלק אוה"ת ראה מרחוק", הוא ואשורנו מקרוב

שם. 5 ובהערה 1067 ע' ח"ד
למלך6) רמז כוכב "דרך להיפך: פי' ושם כאן, עה"ת הרלב"ג ראה

כו'". לדוד רמז מישראל שבט וקם כו' המשיח
ב.7) ח, ש"ב
י.8) ט, זכרי'
יד.9) ח, ש"ב

כא.10) א, עובדי'
שם.11) הרמב"ם על לח"מ כאן. רא"ם ראה

על12) (דקאי גו'" כוכב שב"דרך זה גם לבאר יש הרמב"ם לפי'
כתוב משיח) על (דקאי גו'" שבט וב"וקם "מיעקב" כתוב דוד)

הוא הממשלה ושלימות עיקר ע"ז"מישראל": ולכן המשיח במלך
לב, וישלח (ראה ושררה גדולה המעלה, שם שהוא "ישראל" אומר

כאן. במלבי"ם פי' וכן דוד, בימי משא"כ שם), ובפרש"י כט
שבט13) וקם כוכב דרך רש"י פי' שלפי דב"דרךואף שונה

- ומושל" רודה "מלך - גו' שבט וב"וקם מזל" "יקום פי' גו'" כוכב
כבפנים.מ"מ דוד, מלכות - הוא אחד

שאינה14) הכתוביםואף דרך הוא דכן י"ל כי בפשש"מ,
אשורנו כאן: ראב"ע (וראה שונות במלות הענין לכפול ושיר במשל
לעיל הובא - ברלב"ג ועד"ז כו'. ושבט כוכב והמשל כפול הטעם כו'

מובן אבל ,(4 הערה דקאי לפרש יש באם בפשש"מ) (גם
המושלים יאמרו ע"כ עה"פ פרש"י וראה נפרדים. (זמנים) ענינים על

ושלאחריו. כז) כא, (חוקת
המשיח.15) מלך זה הפשט לפי שת, בני כל רשב"ם: ראה

    

מלך על קאי האחרון הכתוב ורק דוד, לימי - הנבואה
המשיח?

ועוד" רש"י: מפרש מיעקב וירד הפסוק על
להבין: וצריך מיעקב", אחר מושל יהיה

ההכרח מהו היינוא) מיעקב" ד"וירד לפרש
אחר" בפשטות"מושל לכאורה כדמשמע ולא -

שבט ("וקם דלעיל להכתובים בהמשך בא זה שפסוק
דבר עוד וקחשיב דוד) על קאי רש"י שלפירוש וגו'''

"והאבידנוסף לעיל: הנזכר המושל אותו שיעשה
מעיר"? שריד

"מיעקב" תיבת גם מהכתוב רש"י מעתיק למה ב)
יהיה "ועוד פירושו "וירד" אשר רק הוא חידושו הרי -

לא. ותו אחר" מושל

מעיר" שריד "והאביד רש"י מעתיק זה לאחרי
מלך ועל כו' אדום של החשובה "מעיר ומפרש:

בו שנאמר ראיות) ב' (ומביא כן אומר וירדהמשיח
על קאי (מיעקב)" ש"וירד מובן (שמזה ים עד מים

ולא המשיח) (הוכחהמלך עשו" לבית שריד יהיה
מעיר"). שריד "והאביד שכתוב למה

רש"י: בדברי לדייק ויש

לפני מקומו כו'" המשיח מלך ד"ועל הענין כל א)
מושל יהיה "ועוד מיעקב) וירד (בפי' שכתב אחרי זה:
מלך ועל - המושל מיהו לפרש ליה הוה – כו'" אחר

כו'. וירד בו שנאמר כן, אומר המשיח

- ים עד מים וירד מהכתוב הראיה מהי ב)
לתחלת (בהמשך שלמה במלך הכתוב מדבר דבפשטות

גו'") משפטיך אלקים "לשלמה במלךהמזמור ולא
המשיח.

גם רש"י מעתיק גו' מים וירד מהכתוב בהראיה ג)
ים" "עד כלוםהתיבות מוסיפות אינן שלכאורה ,

בחסר הם מדוייקים הלא רש"י ודברי - הראיה בתוכן
ויתיר.

:זה בכל והביאור
- כללי בענין כאן מחולקים והרמב"ם רש"י

כדלקמן: בלעם, שבנבואת המכוון בכללות

שכר שבלק מזה כתוצאה היתה בלעם של נבואתו
ישראל בני את לקלל והביאו כיבושאותו ולמנוע

ישראל. בני ידי על – מואב - בלק של ארצו

שחוזר קודם נבואתו בסיום לבלק שאמר וזהו
- הימים באחרית לעמך הזה העם יעשה "אשר

הימים" באחרית למואב להרע עתידין שהן ולכןמה
מובן  אחרית" לזה שקורא אף כי

פירושו שבפשטות הימים" ,הימים כל בסוף
שנתמלא - בלק בפני עצמו להצדיק שבא כאן הרי
מובן - ארצו את ישראל בני יכבשו ולא בלק רצון

ידי על מואב שכיבוש לו להודיע מתכוון הוא
לאחר רב זמן אם כי – בלק בזמן יהיה לא ישראל

גםימים מוסיף - נבואתו ענין שלשלמות (אלא ,
הימים דאחרית בהזמן לעמך העם שיעשה מה

נבואתו), בהמשך בא זה דגם כפשוטו,

של גודלה להדגיש באה לא שהנבואה היינו
כשלעצמה ישראל למואבממשלת ביחס רק אם כי ,

ישראל. בני ידי על להכבש שסופן האומות, ולשאר
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על16) היא שהנבואה לעיל שנא' מפני דזהו י"ל לכאורה
המשיח מלך על א' פסוק לכה"פ לפרש רש"י מוכרח לכן ,
אי"ז(שזהו אבל הימים), כל דלא הכתוב לפרש

דמפרש ראב"ע (וראה כבפנים. הכתובים, המשך פשטות כמשמעות
גו' עמלק את ד"וירא (בדוחק) וי"ל דוד). על הכתובים כל

שמתחיל (אף המשיח מלך בזמן המדבר הנבואה חלק זהו אובד" עדי
גו'"). משלו וישא גו' "וירא עוה"פ

שפירושו17) "וירד" מל' הוא רש"י של שדיוקו לומר ואין
ענין עוה"פ להזכיר ל"ל דלכאו' ֿ) ומזה,"וימשול" ,

וכיו"בדהמדובר שלמה על דקאי לפרש הו"ל דא"כ מושל);
להכתובים בהמשך בא הוא שעפ"ז יואב), על דפי' הראב"ע (וראה
הערה וראה המשיח). מלך על דקאי (ולא דוד של בממשלתו - דלעיל

הבאה.
מיעקב18) וירד גו' אדום (והי' הכתובים דב' הראב"ע פי' וע"ד

דוד יד גברה כי "וידוע מפרש הא' ובפסוק דוד, מלכות על קאי גו')
מפרש: הב' ובפסוק אדום, על דוד ממשלת בכללות - כו'" אדום על
להמלחמה, בנוגע מוסיף באדום" זכר כל הכרית עד . . עיר "מכל

זכר כל .("'כו דוד יד "גברה רק (ולא שבאדום
(באדום)", היו מלחמות ד"שתי יב) ח, (ש"ב מפרש"י ולהעיר

על הב' בפסוק דהכוונה לפרש הי' אפשר הרי ועפ"ז
.המושל
ח.19) עב, תהלים
יח.20) א, עובדי'

שם.21) ראב"ע גם וראה שלמה על דמפרשו שם פרש"י ראה
מובן22) דעי"ז בפשטות, י"ל "מים"*, תיבת לכתוב שהוצרך מה

לומר מתאים (דאינו ירידה ולא רידוי מל' הוא שם שבהכתוב ש"וירד"
(הובאירידה הים" ד"יורדי הפכו ה"ה - הים מן היוצא כי ,

שנקרא ומובן יב) ז, צו וראהבפרש"י דילן. בכתוב וכמו הים) מן
כאן. רש"י דקדוקי גם

לכתוב הו"ל אז כי הכתוב, מקום לציין רק שזהו לומר דאין (*
.(6 הערה 115 ע' ח"י לקו"ש (ראה וירד" "בתהלים

ואילך.23) ה כב, פרשתנו בתחלת כמבואר
הלשון24) אריכות תומתק ועפ"ז שם. ופרש"י יד כד, פרשתנו

למואב "(להרע) דכוונתוברש"י אלא) הוא מיותר (דלכאו' כו'"
וכבפנים. הנבואה. תוכן עיקר שזהו להדגיש

יעקב25) של שבחו אני רואה - גו' "אראנו על רש"י ומש"כ
אלא כוונתו אין הרי כו'" וגדולתו  שזהו לומר (ולא

כאן. רא"ם וראה - נבואתו) תוכן כוונת



מי     

מלך על קאי האחרון הכתוב ורק דוד, לימי - הנבואה
המשיח?

ועוד" רש"י: מפרש מיעקב וירד הפסוק על
להבין: וצריך מיעקב", אחר מושל יהיה

ההכרח מהו היינוא) מיעקב" ד"וירד לפרש
אחר" בפשטות"מושל לכאורה כדמשמע ולא -

שבט ("וקם דלעיל להכתובים בהמשך בא זה שפסוק
דבר עוד וקחשיב דוד) על קאי רש"י שלפירוש וגו'''

"והאבידנוסף לעיל: הנזכר המושל אותו שיעשה
מעיר"? שריד

"מיעקב" תיבת גם מהכתוב רש"י מעתיק למה ב)
יהיה "ועוד פירושו "וירד" אשר רק הוא חידושו הרי -

לא. ותו אחר" מושל

מעיר" שריד "והאביד רש"י מעתיק זה לאחרי
מלך ועל כו' אדום של החשובה "מעיר ומפרש:

בו שנאמר ראיות) ב' (ומביא כן אומר וירדהמשיח
על קאי (מיעקב)" ש"וירד מובן (שמזה ים עד מים

ולא המשיח) (הוכחהמלך עשו" לבית שריד יהיה
מעיר"). שריד "והאביד שכתוב למה

רש"י: בדברי לדייק ויש

לפני מקומו כו'" המשיח מלך ד"ועל הענין כל א)
מושל יהיה "ועוד מיעקב) וירד (בפי' שכתב אחרי זה:
מלך ועל - המושל מיהו לפרש ליה הוה – כו'" אחר

כו'. וירד בו שנאמר כן, אומר המשיח

- ים עד מים וירד מהכתוב הראיה מהי ב)
לתחלת (בהמשך שלמה במלך הכתוב מדבר דבפשטות

גו'") משפטיך אלקים "לשלמה במלךהמזמור ולא
המשיח.

גם רש"י מעתיק גו' מים וירד מהכתוב בהראיה ג)
ים" "עד כלוםהתיבות מוסיפות אינן שלכאורה ,

בחסר הם מדוייקים הלא רש"י ודברי - הראיה בתוכן
ויתיר.

:זה בכל והביאור
- כללי בענין כאן מחולקים והרמב"ם רש"י

כדלקמן: בלעם, שבנבואת המכוון בכללות

שכר שבלק מזה כתוצאה היתה בלעם של נבואתו
ישראל בני את לקלל והביאו כיבושאותו ולמנוע

ישראל. בני ידי על – מואב - בלק של ארצו

שחוזר קודם נבואתו בסיום לבלק שאמר וזהו
- הימים באחרית לעמך הזה העם יעשה "אשר

הימים" באחרית למואב להרע עתידין שהן ולכןמה
מובן  אחרית" לזה שקורא אף כי

פירושו שבפשטות הימים" ,הימים כל בסוף
שנתמלא - בלק בפני עצמו להצדיק שבא כאן הרי
מובן - ארצו את ישראל בני יכבשו ולא בלק רצון

ידי על מואב שכיבוש לו להודיע מתכוון הוא
לאחר רב זמן אם כי – בלק בזמן יהיה לא ישראל

גםימים מוסיף - נבואתו ענין שלשלמות (אלא ,
הימים דאחרית בהזמן לעמך העם שיעשה מה

נבואתו), בהמשך בא זה דגם כפשוטו,

של גודלה להדגיש באה לא שהנבואה היינו
כשלעצמה ישראל למואבממשלת ביחס רק אם כי ,

ישראל. בני ידי על להכבש שסופן האומות, ולשאר
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על16) היא שהנבואה לעיל שנא' מפני דזהו י"ל לכאורה
המשיח מלך על א' פסוק לכה"פ לפרש רש"י מוכרח לכן ,
אי"ז(שזהו אבל הימים), כל דלא הכתוב לפרש

דמפרש ראב"ע (וראה כבפנים. הכתובים, המשך פשטות כמשמעות
גו' עמלק את ד"וירא (בדוחק) וי"ל דוד). על הכתובים כל

שמתחיל (אף המשיח מלך בזמן המדבר הנבואה חלק זהו אובד" עדי
גו'"). משלו וישא גו' "וירא עוה"פ

שפירושו17) "וירד" מל' הוא רש"י של שדיוקו לומר ואין
ענין עוה"פ להזכיר ל"ל דלכאו' ֿ) ומזה,"וימשול" ,

וכיו"בדהמדובר שלמה על דקאי לפרש הו"ל דא"כ מושל);
להכתובים בהמשך בא הוא שעפ"ז יואב), על דפי' הראב"ע (וראה
הערה וראה המשיח). מלך על דקאי (ולא דוד של בממשלתו - דלעיל

הבאה.
מיעקב18) וירד גו' אדום (והי' הכתובים דב' הראב"ע פי' וע"ד

דוד יד גברה כי "וידוע מפרש הא' ובפסוק דוד, מלכות על קאי גו')
מפרש: הב' ובפסוק אדום, על דוד ממשלת בכללות - כו'" אדום על
להמלחמה, בנוגע מוסיף באדום" זכר כל הכרית עד . . עיר "מכל

זכר כל .("'כו דוד יד "גברה רק (ולא שבאדום
(באדום)", היו מלחמות ד"שתי יב) ח, (ש"ב מפרש"י ולהעיר

על הב' בפסוק דהכוונה לפרש הי' אפשר הרי ועפ"ז
.המושל
ח.19) עב, תהלים
יח.20) א, עובדי'

שם.21) ראב"ע גם וראה שלמה על דמפרשו שם פרש"י ראה
מובן22) דעי"ז בפשטות, י"ל "מים"*, תיבת לכתוב שהוצרך מה

לומר מתאים (דאינו ירידה ולא רידוי מל' הוא שם שבהכתוב ש"וירד"
(הובאירידה הים" ד"יורדי הפכו ה"ה - הים מן היוצא כי ,

שנקרא ומובן יב) ז, צו וראהבפרש"י דילן. בכתוב וכמו הים) מן
כאן. רש"י דקדוקי גם

לכתוב הו"ל אז כי הכתוב, מקום לציין רק שזהו לומר דאין (*
.(6 הערה 115 ע' ח"י לקו"ש (ראה וירד" "בתהלים

ואילך.23) ה כב, פרשתנו בתחלת כמבואר
הלשון24) אריכות תומתק ועפ"ז שם. ופרש"י יד כד, פרשתנו

למואב "(להרע) דכוונתוברש"י אלא) הוא מיותר (דלכאו' כו'"
וכבפנים. הנבואה. תוכן עיקר שזהו להדגיש

יעקב25) של שבחו אני רואה - גו' "אראנו על רש"י ומש"כ
אלא כוונתו אין הרי כו'" וגדולתו  שזהו לומר (ולא

כאן. רא"ם וראה - נבואתו) תוכן כוונת



מב    

"דרך הכתוב על פירושו רש"י מתחיל זה יסוד ועל
קשתו דרך לשון "כתרגומו ומפרש מיעקב" כוכב
מפרש ואינו מזל" יקום כלומר . . כחץ דורך שהכוכב

בישראל. שיקום מושל מלך על דקאי

בעלי בסוגי המעולה המין הם אדם בני והטעם:
ובהם היות וצומח), מדומם למעלה (שהם חיים

ודיבור" "דיעה של להםהיתרון נמסרה ולכן ,
שכתוב כמו וכו', חיים הבעלי על "ורדוהממשלה

על הרומשת חיה ובכל השמים ובעוף הים בדגת
והוא מעם המורם הוא המלך גופא אדם ובבני הארץ";
בהם מצינו לא לכוכבים בנוגע עליהם. ושולט המושל

לפרש אין ולכן והשכל דיעה מעלת  -
לפרש יתכן לא ולכן ומושל, למלך ודוגמא משל שהם

דודשב"דרך היינו - מושל" ל"מלך כוונתו ".

בזה הוא למלכות שהרמז לפרש גדול (ודוחק
ולדרים לארץ ומאירים מהארץ למעלה הם שהכוכבים
שליטה כעין שזהו הלילה, ובין היום בין להבדיל עליה

הכתוב (וכלשון ארץ ביום"בעניני
באחדובלילה") זה לרמוז ליה הוה כן דאם ,

כוכב; ולא הירח, או השמש הגדולים, מהמאורות
צבא רק הם הרי כוכבים "המאורואדרבה, ושל

שדרך לומר רש"י מוכרח ולכן הירח) - "
מהו להסביר בנבואתו וממשיך מזל", "יקום פירושו

"וקם - ה"מזל" של ומושל":ענינו רודה מלך
מתכוון הוא מלך לאיזה זה מכתוב הוכחה אין אולם
רודה", ה"מלך הוא מי בו פירש לא רש"י גם ולכן -
מוכיח דמזה מואב" פאתי "ומחץ הכתוב שאמר עד

דוד ש"זה רש"י "'כו ארצה אותם השכב

גו'" שבט וקם גו' כוכב "דרך הענין שכל אומרת זאת
דרך ועל דוד של זמנו על מוסב זה לפני הנאמר

מלכותו.

הכתובים להמשך בנוגע כן גם מובן זה פי ועל
מפסוק הכרח לנו שאין כמה שכל זה, שלאחרי
מסתבר בפשטות הרי אחר, במלך הוא שהמדובר

מדובר דוד.שעדיין - דלעיל המלך

(נוקב קורה לשון "וקרקר" רש''י פירש )ולכן
כו':

א) פירושים: ב' לומר יש "וקרקר" תיבת בפירוש
הריסה "מקרקרמלשון קורהקיר"כמו מלשון ב) ;

הירוס היינו הא' דלפירוש רש"י. כפירוש – (נוקב)
זה אין רש"י) (כפירוש הב' ולפירוש לגמרי, והשמדה
דבר והוצאת ניקוב של קלקול אלא השמדה, של הרס

הנכון דוד,ממקומו על דקאי מפרש שרש"י ומכיון .
את נצח לא ודוד היות קורה, מלשון וקרקר מפרש לכן

באופן עלהאומות רק אם כי שת, בני כל את
בלבד. ונוקב "קורה" דרך

"מיעקב כוכב ש"דרך המפרש הרמב"ם אמנם
אזיל: לשיטתיה - מיעקב שיקום מלך על קאי

הרמב"ם כולןכתב והגלגלים הכוכבים "כל :
כו' הכוכבים ודעת כו' הם והשכל ודיעה נפש בעלי
מכללות למעלה שהם ומכיון אדם". בני מדעת וגדולה

"דרך מפרש לכן ובדעתם, בשכלם אדם עלבני "
מיעקב" ו"כוכב המלך; - אדם מבני ומנושא המרומם
לאחרי הכתוב שאמר מה ומעתה בישראל, מלך היינו
של (כמשמעותו בודאי שקאי מישראל", שבט "וקם זה
כוונתו אין בישראל, מלך על רודה) מלך - "שבט"
אלא זה אין כן (דאם ב"כוכב" המרומז המלך לאותו
בשני מיירי הכתוב חלקי) ש(ב' אלא ממש), לשון כפל
והטעם משיחים". "שני שהם ומשיח, דוד מלכים,
מובן ביניהם, והשייכות אלו, מלכים ב' דוקא שנקט

הרמב"ם לשון פי לעמודעל עתיד המשיח "מלך :
בית מלכות לממשלהולהחזיר "ליושנה

העתידה וישועתם תקומתם כללות על שניבא והיינו -
ורמז ה', משיח מלך של מלכותו ידי על לבא
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ז.26) ב, בראשית פרש"י
כח.27) א, שם
והירח28) ד"השמש ט) לז, (וישב יוסף של בחלומו שמצינו ואף

אנשים - והשבטים יעקב על - בפשש"מ - מרמזים גו'" כוכבים גו'
שזהו הפשט ע"ד הטעם 10 הערה 116 ע' שם לקו"ש (וראה חשובים

הדברים שהם מצד יעקב על שם הרמז (א) הרי בעולם)
רק הזכיר מלך על בהרמז וכאן "השמש", הוא חשוב) הכי (שהוא

הוא שם המדובר (ב) בפנים). לקמן (וראה וכאן"כוכב" *
שזהו כאן אבל הנבואה, מחזה - בחלום הרמז זה הי' שם (ג) .

לומרדיבור הו"ל מ"מ) ומליצה, במשל שדיבר (אף עתידות של
יותר. קרובה דוגמא

השמים בצבא נרמז אינו והמושל) (המלך עצמו יוסף אדרבה (*
והשבטים) כו' (יעקב כוכבים עשר ואחד והירח "השמש כ"א

לי". משתחוים
יזֿיח.29) א, בראשית
ומעלתו30) גדולתו לרוב המלך דומה כאן: (עה"ת) רד"ק גם ראה

כבפנים. אי"מ אבל כאן), הרלב"ג גם (וראה לכוכב הרמה
דעתה.31) להפיס צבאי' הרבה טז): שם, (בראשית פרש"י ראה
ב.32) ח, ש"ב

כאן.33) רש"י דקדוקי וראה כאן. חכמים שפתי
ועוד.34) הראב"ע וכפי'
ה.35) כב, ישעי'
א)36) נא, (ישעי' נקבתם" בור "מקבת שבפרש"י הדוגמא ע"ד

ממקומו, אותו שמוציאים רק כ"א "נשמד", העפר אין בור שבחפירת
ההוא. במקום וחסרון חור נעשה שעי"ז אלא

ה"ט.37) פ"ג, יסוה"ת הל'
שם.38) מלכים הל'

    

וזהו (משיח). שלימותה ולתכלית (דוד) להתחלתה
הראשון משיח משיחים, בשני "נבא הרמב"ם: שכתב
ומשיח צריהם, מיד ישראל את שיושיע דוד שהוא

שעומד ישראלהאחרון עם את שמושיע
(באחרונה)".

בהנבואה: הביטויים לכפל הטעם מובן ובזה
וקרקר . . . מואב פאתי ומחץ אשורנו, . . . "אראנו
ועל המשיח. מלך על ואידך דוד על קאי דחד וגו'",
של ענינו הרמב"ם שלפירוש לומר צריך זה פי
אלא): כנ"ל, רש"י כפירוש לא (הוא "וקרקר"

האומותהריסתן ממשלת של .וביטולן

,הרמב"ם פירוש לפי לומר, צריך ומעתה
תקפה את לתאר בעיקר היתה בנבואתו בלעם שכוונת
שיוושעו ישראל, בני ממשלת של העתידה וגדולתה

הימים". "באחרית בהם ישלטו וגם האומות מכל
הזה העם יעשה "אשר לנבואתו: מקדים שהוא ומה

עם ידי על (והאומות) מואב כיבוש דהיינו גו'"
כללית הקדמה בתור זאת אין - הנבואהישראל

דבר פתח כעין אם כי דברדלהלן. כי להנבואה,
ישראל בני עשיית לשלול רצה מואב מלך (שבלק זה
על ישראל בני של בנצחונם לנבא שהביאו הוא לעמו)
וכן לעמך", הזה העם שיעשה "מה והיינו שונאיהם,

הימים. באחרית זה כל שיהיה אלא האומות, לכל

הימים" "באחרית התיבות את הרמב"ם מפרש ולכן
הימים. כל בסוף - כפשוטן זו) נבואה (שבהקדמת
וגאולת ישועת - הנבואה בתוכן שהמדובר מובן ומזה
משיח, לזמן בנוגע בעיקר הוא - האומות מיד ישראל

גו'. וירד ובפרט:

מפרשו רש"י גם מיעקב" "וירד הכתוב את אמנם
מושל יהיה "ועוד אלא): דוד, על קאי (שלא

הרמז רש"י לפירוש כן: לפרש והכרחו מיעקב",
בישראל ומושל רודה מלך שיקום דלעיל בהכתוב

שבט "וקם בתיבות הוא מרומז ולא(דוד), "
ד"וירד זה בכתוב אם - ולכן מיעקב": כוכב ב"דרך
למימר ליה הוה (דוד) מלך לאותו כוונתו מיעקב"

כדלעיל"וירד "לומר צריך כרחך על ולכן -
לשם ישראל משם "ועודשבשנותו ללמד בא

מושל מיעקב";יהיה
למה בהמשך באות מיעקב" "וירד שהתיבות והיינו

כוכב "דרך לעיל מזל"שכתוב "יקום שענינו - "
הכתוב וחזר - מישראל") שבט ש"וקם (בזה

יקום הפעם עוד - מיעקב" "וירד בזה: ענין עוד לומר
שיהי'מזל בזה  .

רש"י הביא למה בפשטות מובן זה פי ועל
תיבת גם לפירושובפירושו ההוכחה בה כי ,

אחר. מושל על שקאי

תיכף לפרש זו בהוכחה די אין עדיין אמנם
אף משיח; על דקאי מיעקב") "וירד (על זה בדבור
"באחרית שזהו לנבואתו בלעם שהקדים שמצינו
(ובמילא באחד פנים כל דעל מזה לדייק שיש הימים",
מרומז זו נבואתו מפסוקי האחרון) בפסוק פנים כל על
ומכיון - המשיח מלך של לזמנו כפשוטו, ל"אחרית"
היינו מיעקב" ש"וירד הכתוב מלשון הוכחה גם דיש
יש ההוכחות שתי ידי על הרי כנ"ל, אחר" "מושל

המשיח, במלך קאי זה שכתוב להסיק
המשיח מלך ש"על להכריח בזה די אין זאת בכל

- עצמו מהכתוב ראיות ידי על אם כי כן" אומר

שקאי מספיקה ראיה אינו גו'" מים "וירד הכתוב כי
בפשטות ב) סעיף (כנ"ל ואדרבה, המשיח, מלך על
מכוון המזמור, בכללות זה, שפסוק לומר אפשר
כל אצלו שיהיו עליו התפלל שדוד המלך, לשלמה
ראיה רש"י מביא מקום דמכל (אלא האלו הענינים
קאי דילן דפסוק הכריח שכבר לאחרי רק אבל משם,

ח). סעיף וכדלקמן המשיח, מלך על

שריד "והאביד תיבות ומפרש רש''י מקדים ולכן
ש החשובה מעיר - והיינומעיר רומי", והיא אדום ל

הידועה עיר שזוהי ברור הרי סתם מעיר שנאמר דממה
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67 במלחמת39) זכר זה ואחר כאן: הרלב"ג גם כלוראה על
קיר. מקרקר כטעם וכו' וקרקר וטעם . . . שת בני הם כי הגוים

באים40) בפשטות שבכתוב, חיל" עושה "וישראל התיבות
לפרשן. הרמב"ם א"צ ולכן שלפנ"ז, שעיר" ירשה ל"והי' בהמשך

כל כי הוא - גו'" מיעקב "וירד הכתוב הרמב"ם פי' שלא ומה
אינו ולכן המשיח מלך על קאי גו' אויביו שעיר ירשה והי' ההמשך

מפרשו.
כוכב דרך גו' אשורנו גו' "אראנו זה שלפני בהכתובים והטעם:

תוכן נכפל גו'" שבט וקם ולכןגו' שונות), (בלשונות פעמים ב'
מיעקב וירד בהכתוב אבל ענינים. לשני שהכוונה הרמב"ם מפרש
מדבר מיעקב" "וירד כי אחד תוכן כפל אין מעיר שריד והאביד
כפשוטו הפירוש האומות, באבדון - שריד" ו"והאביד ישראל במלכות

המשיח. 'מלך על דקאי ללפניו, בהמשך -

ח"ז41) לקו"ש (וראה כו' המליצה יופי מפני שזהו לומר ודוחק
באותו והמדובר לאח"ז אחדים פסוקים שה"ז מכיון א) כי: ,(12ֿ13 ע'

הו"ל לא דלעיל לטעות),מושל מקום ליתן שלא (בכדי
מלשון - "ישראל" השם יותר מתאים הנבואה תוכן מצד ב) וכבפנים.

.12 הערה לעיל וראה שררה.
פרש"י42) (שע"פ שלמה על דקאי לפרש דא"א מובן ועפ"ז

כי וירד), הכתוב מל' כן להוכיח אפשר הי' גם הרי (21 הערה (דלעיל
דוד מלכות ממשיך שלמה שהרי חדש מזל שיקום צורך אין בשלמה

דוד. שבזמן יעקב של מזלו המשך - אביו



מג     

וזהו (משיח). שלימותה ולתכלית (דוד) להתחלתה
הראשון משיח משיחים, בשני "נבא הרמב"ם: שכתב
ומשיח צריהם, מיד ישראל את שיושיע דוד שהוא

שעומד ישראלהאחרון עם את שמושיע
(באחרונה)".

בהנבואה: הביטויים לכפל הטעם מובן ובזה
וקרקר . . . מואב פאתי ומחץ אשורנו, . . . "אראנו
ועל המשיח. מלך על ואידך דוד על קאי דחד וגו'",
של ענינו הרמב"ם שלפירוש לומר צריך זה פי
אלא): כנ"ל, רש"י כפירוש לא (הוא "וקרקר"

האומותהריסתן ממשלת של .וביטולן

,הרמב"ם פירוש לפי לומר, צריך ומעתה
תקפה את לתאר בעיקר היתה בנבואתו בלעם שכוונת
שיוושעו ישראל, בני ממשלת של העתידה וגדולתה

הימים". "באחרית בהם ישלטו וגם האומות מכל
הזה העם יעשה "אשר לנבואתו: מקדים שהוא ומה

עם ידי על (והאומות) מואב כיבוש דהיינו גו'"
כללית הקדמה בתור זאת אין - הנבואהישראל

דבר פתח כעין אם כי דברדלהלן. כי להנבואה,
ישראל בני עשיית לשלול רצה מואב מלך (שבלק זה
על ישראל בני של בנצחונם לנבא שהביאו הוא לעמו)
וכן לעמך", הזה העם שיעשה "מה והיינו שונאיהם,

הימים. באחרית זה כל שיהיה אלא האומות, לכל

הימים" "באחרית התיבות את הרמב"ם מפרש ולכן
הימים. כל בסוף - כפשוטן זו) נבואה (שבהקדמת
וגאולת ישועת - הנבואה בתוכן שהמדובר מובן ומזה
משיח, לזמן בנוגע בעיקר הוא - האומות מיד ישראל

גו'. וירד ובפרט:

מפרשו רש"י גם מיעקב" "וירד הכתוב את אמנם
מושל יהיה "ועוד אלא): דוד, על קאי (שלא

הרמז רש"י לפירוש כן: לפרש והכרחו מיעקב",
בישראל ומושל רודה מלך שיקום דלעיל בהכתוב

שבט "וקם בתיבות הוא מרומז ולא(דוד), "
ד"וירד זה בכתוב אם - ולכן מיעקב": כוכב ב"דרך
למימר ליה הוה (דוד) מלך לאותו כוונתו מיעקב"

כדלעיל"וירד "לומר צריך כרחך על ולכן -
לשם ישראל משם "ועודשבשנותו ללמד בא

מושל מיעקב";יהיה
למה בהמשך באות מיעקב" "וירד שהתיבות והיינו

כוכב "דרך לעיל מזל"שכתוב "יקום שענינו - "
הכתוב וחזר - מישראל") שבט ש"וקם (בזה

יקום הפעם עוד - מיעקב" "וירד בזה: ענין עוד לומר
שיהי'מזל בזה  .

רש"י הביא למה בפשטות מובן זה פי ועל
תיבת גם לפירושובפירושו ההוכחה בה כי ,

אחר. מושל על שקאי

תיכף לפרש זו בהוכחה די אין עדיין אמנם
אף משיח; על דקאי מיעקב") "וירד (על זה בדבור
"באחרית שזהו לנבואתו בלעם שהקדים שמצינו
(ובמילא באחד פנים כל דעל מזה לדייק שיש הימים",
מרומז זו נבואתו מפסוקי האחרון) בפסוק פנים כל על
ומכיון - המשיח מלך של לזמנו כפשוטו, ל"אחרית"
היינו מיעקב" ש"וירד הכתוב מלשון הוכחה גם דיש
יש ההוכחות שתי ידי על הרי כנ"ל, אחר" "מושל

המשיח, במלך קאי זה שכתוב להסיק
המשיח מלך ש"על להכריח בזה די אין זאת בכל

- עצמו מהכתוב ראיות ידי על אם כי כן" אומר

שקאי מספיקה ראיה אינו גו'" מים "וירד הכתוב כי
בפשטות ב) סעיף (כנ"ל ואדרבה, המשיח, מלך על
מכוון המזמור, בכללות זה, שפסוק לומר אפשר
כל אצלו שיהיו עליו התפלל שדוד המלך, לשלמה
ראיה רש"י מביא מקום דמכל (אלא האלו הענינים
קאי דילן דפסוק הכריח שכבר לאחרי רק אבל משם,

ח). סעיף וכדלקמן המשיח, מלך על

שריד "והאביד תיבות ומפרש רש''י מקדים ולכן
ש החשובה מעיר - והיינומעיר רומי", והיא אדום ל

הידועה עיר שזוהי ברור הרי סתם מעיר שנאמר דממה
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67 במלחמת39) זכר זה ואחר כאן: הרלב"ג גם כלוראה על
קיר. מקרקר כטעם וכו' וקרקר וטעם . . . שת בני הם כי הגוים

באים40) בפשטות שבכתוב, חיל" עושה "וישראל התיבות
לפרשן. הרמב"ם א"צ ולכן שלפנ"ז, שעיר" ירשה ל"והי' בהמשך

כל כי הוא - גו'" מיעקב "וירד הכתוב הרמב"ם פי' שלא ומה
אינו ולכן המשיח מלך על קאי גו' אויביו שעיר ירשה והי' ההמשך

מפרשו.
כוכב דרך גו' אשורנו גו' "אראנו זה שלפני בהכתובים והטעם:

תוכן נכפל גו'" שבט וקם ולכןגו' שונות), (בלשונות פעמים ב'
מיעקב וירד בהכתוב אבל ענינים. לשני שהכוונה הרמב"ם מפרש
מדבר מיעקב" "וירד כי אחד תוכן כפל אין מעיר שריד והאביד
כפשוטו הפירוש האומות, באבדון - שריד" ו"והאביד ישראל במלכות

המשיח. 'מלך על דקאי ללפניו, בהמשך -

ח"ז41) לקו"ש (וראה כו' המליצה יופי מפני שזהו לומר ודוחק
באותו והמדובר לאח"ז אחדים פסוקים שה"ז מכיון א) כי: ,(12ֿ13 ע'

הו"ל לא דלעיל לטעות),מושל מקום ליתן שלא (בכדי
מלשון - "ישראל" השם יותר מתאים הנבואה תוכן מצד ב) וכבפנים.

.12 הערה לעיל וראה שררה.
פרש"י42) (שע"פ שלמה על דקאי לפרש דא"א מובן ועפ"ז

כי וירד), הכתוב מל' כן להוכיח אפשר הי' גם הרי (21 הערה (דלעיל
דוד מלכות ממשיך שלמה שהרי חדש מזל שיקום צורך אין בשלמה

דוד. שבזמן יעקב של מזלו המשך - אביו



מד    

של החשובה העיר היינו מכבר, הידועה הממשלה של
דלעיל. בכתוב הנזכרת ושעיר אדום ממשלת

יהיה "ולא מהכתוב הרי "לביתומעתה
פסוק שגם ברורה ראיה המשיח) לימות יעוד (שהוא

"והאביד דילן קאי עשו) בית - אדום (של "
המרומז אחר" ה"מושל הוא ושהוא המשיח, מלך על

מיעקב". ב"וירד

,מספיק הכרח יש לבד דמ"והאביד" פי על ואף
עד מים מ"וירד הראיה את גם רש"י מביא מקום מכל
גופא, "וירד" מתיבת שגם להדגיש כדי ים",

מלךשמשמעותה שזהו משמע עצמה ממנה ,
המשיח.

מהן כי ים", "עד התיבות את רש"י מעתיק ולזה
המשיח: במלך שהמדובר משמע

על שימשול בפשטות פירושו ים" עד מים "וירד
בקצהו ים" "עד הא' בקצה "מים" - כולה הארץ כל
במשיח. אם כי בשלמה, זה ענין מצינו ולא השני;
מלך של ממשלתו שזהו לפרש לרש"י מסתבר ולכן

הריהמשיח בכללותו שהמזמור היות דעם והיינו ,

רש"יהוא (מפרש מקום מכל בנו, שלמה על דוד
כי בשלמה, נתקיימו לא מתפלתו מסוימים ש)פרטים

ו)שלמה (דוד בן במשיח .אם

אינו בהכתוב זה שפירוש מכיון מצדאולם
שלמה על דקאי שם ולפרש לדחוק יש כי עצמו,
מים היינו ים עד ומים המזמור) של הנושא (בכללות

פלשתים ים עד ,סוף

תיבת שפירש לאחרי רק זו ראיה רש"י מביא לכן
הרי זה ידי (שעל רומי על דקאי שריד" "והאביד
המשיח על קאי "וירד" בו שכתוב דילן דפסוק מוכרח
גם לפירושו ראיה לרש"י יש מכאן כי ז), סעיף כנ"ל

המשיח מלך על דקאי בתהלים .בהכתוב
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בנ"ך43) פרש"י הרי - שלמה על דקאי פרש"י בתהלים ששם ומה
עה"ת. בפירושו כמו בתכלית בדיוק פשש"מ ע"פ אינו

יב.44) יסוד חלק ר"פ פיה"מ שסב. מל"ת להרמב"ם סהמ"צ
.52 הערה 215 ע' ח' כרך בלקו"ש נסמן מקומות. ובכמה

לפרש45) להכתוב הו"ל דא"כ הוא דוחק אבל ועוד. שם, כפרש"י
שם. רד"ק גם וראה מדובר. ים באיזה

כפל46) אי"ז גו' אשורנו גו' אראנו לרש"י דגם (בדוחק) וי"ל
הרי המשיח בהמלך בהנבואה כאן קאי שסו"ס מכיון אלא לשון

בזמן) ביותר רחוק זמן על גם לרמז הלשונות כופל הנבואה
המשיח). מלך

אי"ז אתר על בהכתוב כי - בהדיא כן מפרש רש"י שאין ומה
לימוד שלאחר ובפרט לפרשו. מוכרח ואינו (13 הערה (כנ"ל קושיא

מעצמו. הנ"ל יובן מיעקב וירד הכתוב

 נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח
לקראת חג הגאולה י"ב‑י"ג תמוז, ה'תשמ"ג

"לכל המשתתפים ולכל המשתתפות בהתועדויות דחג הגאולה ולכל אחב"י – שליט"א 

שלום וברכה!

חג הגאולה שמח ושבת שלום והתועדויות פעילות ומשפיעות על כל המתועדים ועל כל אחבנ"י – 

שליט"א, 

ובפרט אשר, כדברי בעל הגאולה במכתבו המפורסם, לא אותו בלבד גאל הקב"ה כי אם גם את 

כל כו'. 

וביתר שאת במעשה שהוא העיקר – בתורה ומצוותי', מתחיל בהמבצעים הכלליים דאהבת ישראל 

חינוך תורה תפילין מזוזה צדקה בית מלא ספרים נש"ק כשרות טהרת המשפחה,

ויקויים מיד הנאמר בספר תהלות נעים זמירות ישראל: אלקים נצב )מלך( בעדת קל גומר אתה 

תנחל בכל הגויים, 

בגאולה הכללית )כולל גאולת כל אחד ואחת( האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. 

מנחם שניאורסאהן"



מה

תפלת ערבית למוצאי שבת

י  ֻחּקֵ ַלֲעׂשֹות  ַלְמֵדנּו  ַוּתְ ּתֹוָרֶתָך,  ע  ּדַ ְלּמַ נּו  ה חֹוַנְנּתָ ַאּתָ
ִקים  ל ָעֹון, ּוְמֻדּבָ ים ִמּכָ ל ֵחְטא, ּוְמֻנִקּ ְרצֹוֶנָך .. ֲחׂשּוִכים ִמּכָ

ִיְרָאֶתָך ּבְ

שבעולם  התורה,  בלימוד   — חטא  מכל  חשוכים 
הבריאה.

שבעולם  עשה,  מצות  בקיום   — עון  מכל  מנוקים 
היצירה.

תעשה,  לא  מצות  בקיום   — ביראתך  מדובקים 
שבעולם  יראה1,  הוא  תעשה  לא  למצות  שהמקור 

העשיה.
ולפי זה:

חשוכים מכל חטא — מצד מדע תורתך.
ומנוקים מכל עון ומדובקים ביראתך — מצד חוקי 
רצונך, שני מיני חוקים, מצות עשה ומצות לא תעשה.

גם יש לומר,
שמיעוטו  הבריאה,  בעולם   — חטא  מכל  חשוכים 

רע2, היינו שיכול להיות רק חטא, בשוגג.
— בעולם היצירה, שהוא מחצה  מנוקים מכל עון 

על מחצה טוב ורע, ושם יכול להיות גם עון, במזיד.
בעשיה  כי  העשיה,  בעולם   — ביראתך  מדובקים 

מתלבשת מלכות, שנקראת יראה3.
)ליקוטים ואגרות עמ' קכג(

1( תניא פ"ד.
2( עץ חיים שער מ"ב פ"ד. לקוטי תורה במדבר ג, רע"ד. ובכ"מ.

3( ועיין לקוטי תורה בלק עג, ב בענין שלשה מיני תשובה.

לֹום ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ ִמים ַהּבָ ָהֵחל ָעֵלינּו ַהָיּ

הבקשה היא, שיוכלו לברר את הניצוצות שבעולמות 
בי"ע, שהם בבחינת ריבוי ופירוד, ולפעול בהם שלום 
והתכללות. כי ימות החול הוא הזמן לעבודת הבירורים, 

כמו שכתוב4 ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך.
בדרך  הבירור  שיהיה  היא  שהבקשה  לומר,  יש  גם 

שלום ומנוחה, שהוא קל יותר, ולא בדרך מלחמה5.
ולאום  להיות  יכול  מלחמה  בדרך  בבירור  והנה, 
דלעומת  הסטרא  מתגברת  שלפעמים  יאמץ6,  מלאום 

זה.
החיצונים,  ליניקת  מקום  נותנים  לפעמים  כן,  וכמו 
וכמו שאדם מניח לשונאו לנצחו במלחמה קטנה, כדי 
והוא  גדולה7.  במלחמה  השונא  את  מכן  לאחר  לנצח 

בחינת עבירה לשמה8.
לרע  יניקה  דהיינו  ועון,  להיות חטא  שיכול  נמצא, 
בכוונה  לרע  מקום  שניתן  או  הרע,  שמתגבר  או   -

תחילה.
יניקה  שום  אין  שלום,  בדרך  בבירור  כן  שאין  מה 

לרע, ואנו חשוכים מכל חטא ומנוקים מכל עון.
)ליקוטים ואגרות עמ' קכב(

4( יתרו כ, ט.
5( לקוטי תורה במדבר ג, ד.

6( תולדות כה, כג.
7( לקוטי תורה שם.

8( נזיר כג, ב. 

לקוטים מתורת לוי יצחק

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד סיון, הנה אף שקודם קבלת התורה הנה עמא פזיזא הי' מעלה וכמבואר 

ברז"ל )שבת פט, ע"א( אבל בכלל לאחר קבלת התורה )והכוונה בזה גם בכל יום ויום וכמבואר בדא"ח בדיוק 

בברכת התורה בברכות השחר נותן התורה לשון הווה( ובפרט בעבודה תמידית צ"ל מסודרה ובלי פזיזות 

ובמילא עליו להתעסק בעניני פרנסתו עתה בהשתדלות המתאימה מבלי שתבלבל בשעת מעשה הסברא 

להכנס בעבודת הישיבה, וכשישתפר המצב בהישיבה כמ"ש במכתבו הרי אז הזמן לחשוב בפרטי ואופני 

עבודה שם וכן ע"ד החלטה בכללות והשי"ת יחזקו בשמירת הקביעות עתים בתורת הנגלה והחסידות שגם 

זה יוסיף ברכה והצלחה בעניני פרנסתו.

בברכה.



מו             

תמוז ח' ראשון יום
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.13‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î Ú‰דפשטות - ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל מורה ÂÓ‰הל' ‡ËÁ‰ ÈÚ„וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן רק ולא - בתחלתה) אלוÈÏותשובה "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'
היא ע"ג 'מצוה להרמב"ם: ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם

אותם ולומר כו' להתוודות ‰Â˘‰'שצוונו ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה ב.14.". ואילך.15.כה, כט Î"˜16.סעיף Ú‰
‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡(שס"ד מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל -.17"ÂÓ„‡ ˜"Î Ú‰
‡"ËÈÏ˘דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :‡Ï) היא תשובה - דברים משו"עÁÎÂÓ„ÎÂוידוי מהראיות גם

הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ
ענין הוא התענית, משא"כ תעניותÚ"כו' שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף קכב,ÏÏÎוכמשנ"ת זח"ג ועיין ."

שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ ˘18‡"ËÈÏ.א. "ÂÓ„‡ ˜"Î Ú‰עשיית להקל - הדברים המשך "כל
ענין צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד בפוסקיםÈÏÏÎהתשובה, ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב "דלא

בדוגמא עליו˘ÌÂÈ˜[והוא יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת צ"ל ג"כ Î"Á‡Âהמצות ˘"ÓÂÚבהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול
דרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': בקולוÏÏÎשמביא (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,ֶַ

'Â‚Â."במל"ת הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - (ציוויו ˘ËÈÏ"‡19.("פרט") "ÂÓ„‡ ˜"Î Ú‰ועשה קום צ"ל "שבזה :
עליו". מקבל ובכ"ז -.20‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î Ú‰- מל"ת על משא"כÎÈ"שבעבירה מ"ע".„Ú‰המרידה, נה,21.עשיית ישעיה

˘22‡"ËÈÏ.ז. "ÂÓ„‡ ˜"Î Ú‰מפרש"‰„‰וכהתחלתה דברים, סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא
ÌÎ ÈÂ„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד לבבך'".È˘גו'. 'בכל דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ל,23.ללמוד נצבים

מפני24.ב. שזה לומר" ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש ˘25‡"ËÈÏ.שבנביא "ÂÓ„‡ ˜"Î Ú‰

חפץ ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב ב.26."לשוב יד, כב.27.הושע ה, ˘28‡"ËÈÏ.איכה "ÂÓ„‡ ˜"Î Ú‰הפסוקים ד' כל "הכרח
˜ÂÈ„Â) (דחלק‰˜„ÌÈסדרם ב"ה הוי' שם השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה כו')‰ÈÂ'נביא החבל כמשל - גו' חבל גו' עמו

העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה -Ï"‰Îיעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .ÂÎ„ Ú˘'גו
) מדות וששה קול - ו' גו'. גו'˘Ïוישוב ושבת ועז"נ - כו' (ÂÏÂ˜'גוÏ) התבוננות (ראשונה) ה' שובה˜גו'. ועז"נ - חסרונו) בזה
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Ï‡˘È'כו שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). הכחות˘˘(שם בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ועיקר
ועז"נ - ‰'כו'). ÂÈ˘‰:שנאמר והסדר, הענין ג"כ וזהו Ú˘גו'. ÂÊÚÈ ÚÓ Â(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Ïטוב ÏÎלרמ"ח דפליג -

) שלום בקש מ"ע) רמ"ח נק'ÈÁ‡Ïאיברין, שלכן - וע"ט -Ï‡˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Óואח"כ מלמטלמ"ע,
וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה - בבי'Ê"Îמלמעלמ"ט טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - -Ú"תשובות

מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו - חלקי„'וכאן
ורא ה' חלול הד' וכפרה - א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰דבכ"ז – בי' בזה גםÏÎ"מוסיף התשובה מצות

תלוי' כריתות למלאותה„‡על ויכול .‰ÓÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓכי כז, ז.31.משלי ה, ‡„32"ÂÓ.נשא "Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה

‡Ï) היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם כשעושים‡Ï‡הוזכרו – מחילה ובקשת שוידוי
ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם –Ú"ולכן" - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,

‡Ïראה - שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו
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Ï‡˘È'כו שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). הכחות˘˘(שם בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ועיקר
ועז"נ - ‰'כו'). ÂÈ˘‰:שנאמר והסדר, הענין ג"כ וזהו Ú˘גו'. ÂÊÚÈ ÚÓ Â(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Ïטוב ÏÎלרמ"ח דפליג -

) שלום בקש מ"ע) רמ"ח נק'ÈÁ‡Ïאיברין, שלכן - וע"ט -Ï‡˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Óואח"כ מלמטלמ"ע,
וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה - בבי'Ê"Îמלמעלמ"ט טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - -Ú"תשובות

מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו - חלקי„'וכאן
ורא ה' חלול הד' וכפרה - א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰דבכ"ז – בי' בזה גםÏÎ"מוסיף התשובה מצות

תלוי' כריתות למלאותה„‡על ויכול .‰ÓÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓכי כז, ז.31.משלי ה, ‡„32"ÂÓ.נשא "Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה
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ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם –Ú"ולכן" - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,

‡Ïראה - שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו
.17 הערה יב.33.לעיל טז.34.ב, ד,
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.35ÈÏ Â ˜ "מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒועכצ כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל "ל"
אחרת. הכוונה ז-ו.36.שכאן לח, 37ÈÏ.וישב Â ˜ בעושה גם מדבר (שהרי הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

וגם מעונש לינצל העתיד: על תפלה (קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז בי' כוונת ואולי מיראה)?! תשובה
– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – אולי וגם כפרתו שתמהר –È˜ÂÏÈÁלכאו"א כו' התעניות פ"בÙמספר ראה אבל .

התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף חומריות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד פכ"ט ח"א ועיין ד.1.כיו"ב. א, 2.ויקרא

ב. ד,
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כא.3. כב, א.4.אמור יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן 8"Ï.מועד " "Î Úאין"
כ, ח"א רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח

כיא) וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת ס"אÚ"ÎÏדתפלה להתענות האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה זמני
ג.9.כו'". א, ה.10.ויקרא נח,
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כא.3. כב, א.4.אמור יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן 8"Ï.מועד " "Î Úאין"
כ, ח"א רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח
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ג.9.כו'". א, ה.10.ויקרא נח,
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.1   ."קדשים לפיה"מ הרמב"ם בהקדמת הקרבנות סוגי ראה – אחרות עולות "משא"כ ב.2.: ז, א. ו, ב. ה,
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החוטאת".השם היא הנפש "שדוקא ובכ"מ הגלגולים ובס' עה"פ ב) (כד, זח"ג ע"פ שהוא וי"ל – אדמו"ר11.דוקא כ"ק ביאור ראה
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.6‡"ÈÏ˘ "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰."(וכיו"ב המעט מן מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט ‡„ÂÓ"7."וי"ל: "Î ˙Ú‰‡"ÈÏ˘ 
אחרי". ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘8‡"ÈÏ."אולי "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰."סע"א כה, שבת כרת תוד"ה כפי' – רפ"ב ביכורים ‰Ú˙9."כירוש'

‡"ÈÏ˘ "ÂÓ„‡ "Î.(7 (בהערה לכרת בנוגע – ˘11‡"ÈÏ.פכ"ח.10."כנ"ל". "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰'סנה) אדם בידי מיתה דינו הרי (1"
מת ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שנים כמה בן בכלל נתפרש לא (2 א). כה„ÓÓ)Â‰Ê˘פט, בחנני' וכמש"נ כאן) אדה"ז ‰'חידוש Ó‡

È‰) גו'È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז תיכף בחצע"ג הבא מובן ועפ"ז גו'. חנני'
מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש דומה אינו דחנני' ענין דלכאורה - מתרץ, הנ"ל: וע"פ - "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין

מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ומיתתוÓÓ˘ביד"א (ÏÚÂÙתחת "Ê‰באה מתרץ וע"ז .'ÈÓÈדאף - "ÂÈ„˘ביד"א דנוהו"˘Î-‡Ïמיתה
,Ê"Úכמסופר ‰˙כ"א 'ÈÓÈ'גו עונשÔÎÏמת - עלÓ‰'גו' יד"א) תמורת ומת˘‰È(לא לפעמיםÓÓ˘כו' - לאלתר מת הרי וא"ת .

ההדגשה גם יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. דנוהו‰È‡גם שלא רק לא -ÏÚÂÙאלא מקום˘‡‡"Ùביד"א, אין - (ובמילא ביד"א למיתה לדונו הי'
בחנני' המדובר כי זה), תמורת שיעברו‰È‡לענשו לאחרי ורק ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא תתקיים˘ÈÈ˙(היינו ולא

Â˙‰.ואילך 1188 עמוד התניא בספר שיעורים ראה - ביד"א". לדונו המלה12.אפשר בהוסיפו בקושיא, הזקן רבנו מציין מה השאלה: על
"ÈÓÈÚושנותיהם ימיהם ("שהאריכו "ÈÓÈÚעכ"פ (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנק'") וכו' עוני עונש ע"י שנתקיים (Â˙Ó'בל

שם)". עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, (שמות ט.13."הכתוב" לב, ז.14.האזינו ב, בשם15.בראשית רפ"ב ח"א לעיל הובא
˘16‡"ÈÏ.הזהר. "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמשך הכוונה ˘17‡"ÈÏ."אולי "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰"'ÂÎÂשיר – גוף ולא –

בתחלתו". לג"פ לקו"ת וראה ב.18.יגדל. לא, ברכות
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ו.19. לג, כו.20.תהלים א, 21‡ÈÏ.בראשית ‡ ˜Î לדרגת הקרובה דבי"ע: – מלאכים דרגות ג' כנגד וי"ל פסוקים. "ג'
"ה' הא' פסוק וכל' בריאה. רפ"ב) (ח"א במח' עלו שכולם ה'‡ÌÎÈ˜Ïהנשמות לא נזכר לא – מזה למטה (מלאכים), האלקים אלקי (דנשמות)

הג') (פסוק מזה למטה יצירה, וי"ל אלהאל"ק. הב') (פסוק כ"א אלקיכם, וסיפורםÈולא עוה"ז עניני (דין גו' להתייצב מ)האלקים (ונמשכים
‡ ."'עשי וי"ל בפסוק.22.) כתוב וכך שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על נוסף "הוא" יז.23.המלה י, ב.24.עקב קלו, 25.תהלים

ו. א, איוב
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ו.19. לג, כו.20.תהלים א, 21‡ÈÏ.בראשית ‡ ˜Î לדרגת הקרובה דבי"ע: – מלאכים דרגות ג' כנגד וי"ל פסוקים. "ג'
"ה' הא' פסוק וכל' בריאה. רפ"ב) (ח"א במח' עלו שכולם ה'‡ÌÎÈ˜Ïהנשמות לא נזכר לא – מזה למטה (מלאכים), האלקים אלקי (דנשמות)

הג') (פסוק מזה למטה יצירה, וי"ל אלהאל"ק. הב') (פסוק כ"א אלקיכם, וסיפורםÈולא עוה"ז עניני (דין גו' להתייצב מ)האלקים (ונמשכים
‡ ."'עשי וי"ל בפסוק.22.) כתוב וכך שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על נוסף "הוא" יז.23.המלה י, ב.24.עקב קלו, 25.תהלים

ו. א, איוב



היום יום . . . נו

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ ָהָיה "ְלַמַען  לֹום  ַהּשָׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ְסיֹונֹות, ֵאינֹו ּבְ ַהּנִ ֶדל ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ָכל ּגֹ יתֹו". ַהְינּו, ּדְ ָניו ְוֶאת ּבֵ ר – "ֶאת ּבָ ֵפרּוׁשֹו ְיַחּבֵ ה" – ּכְ ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשֶׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

ה'תש"גט תמוזיום שני

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

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה פאר 
זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

טּוַח ְלָכְך הּוא  יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

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

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט אין 
א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן א מצוה 
שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז ער דער 
כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות איז דָאס 

על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ין ָאָדם  ּבֵ קֹום ְוֵהן ִמְצָוה ׁשֶ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ָנה ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ֵהן ִמְצָוה ׁשֶ ּוָ ל ּכַ ׁשֶ ְלָמקֹום, ֲהֵרי ֶזה ּבְ
ֲעָלה  ַח. ִיְתרֹון ַהּמַ ּלֵ ל ַהְמׁשַ ְמָצא, הּוא ּכֹחֹו ׁשֶ ּנִ ִליַח ֵהיָכן ׁשֶ ל ַמְעָלה. ׁשָ ִליַח ׁשֶ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא ׁשָ

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

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

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א, ְוֹלא  ׁשּוָבה ַמֲהדּוָרא ַקּמָ ֶרת ַהּתְ ָסה ִאּגֶ "ר טֹו"ב ]=תקנ"ט[, ִנְדּפְ ַנת ְמַבּשֵׂ פּוס זָאלְקִווי ׁשְ ַתְנָיא ּדְ ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

יום 
שני
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה



נז היום יום . . . 

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ
ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ע ֵמֵאת  ר ֻהְקּבַ ֲאׁשֶ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ּכַ ַגׁשְ ִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִיְתַוֲעדּו ַאַנ"ׁש, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ּבְ ַהּבָ
ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר  נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
רּו  ִהְתַוֲעדּות זֹו ְיַדּבְ ִגְנֵזי ְמרֹוִמים, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו[. ּבְ ָמתֹו ּבְ א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְלַחּיֵ ַצּדִ
ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת  עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ַאַנ"ׁש ׁשֶ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ י ִיּשָׂ ְרָכִתי ּכִ ּבִ

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ
ב  ִסיָון תרפ"ז. ִהְתַעּכֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ית אֹור ְליֹום ְרִביִעי ֲחִמּשָׁ ִליׁשִ ָעה ַהּשְׁ ֲאָסר ֻהְתַחל ֶרַבע ַעל ׁשָ ַהּמַ
ַתּמּוז  ר ּבְ ה ָעׂשָ ֹלׁשָ ָעה ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, יֹום ָהְרִביִעי ׁשְ ִעיר קַאְסְטרַאמַא – ַעד ֲחִצי ׁשָ לּות – ּבָ ּגָ ּבַ

תרפ"ז.
ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
י ִלּמּוֵדי דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי  ִמיַרת ְזַמּנֵ ְקִביעּות ּוׁשְ ְרֵכי ַהֲחִסידּות ּבִ ְדַבר ִחּזּוק ּדַ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם ּבִ ּבְ
ָללּות ַאַנ"ׁש,  ּמּוד... ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ְיָבֵרְך ֶאת ּכְ ִקּיּום ִעְנְיֵני ַהּלִ ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּוְלִהְתעֹוֵרר ּבְ
ֵמיָטב,  י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ

ר. ׂשָ ֶפׁש ְוַעד ּבָ ִמּנֶ

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

יֹום ג'  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ָהָאֶרץ ִהיא ּכַ ַית ַהּתֹוְכִנים, ֵמַאַחר ׁשֶ ָבָריו: ְלָהִבין ֻקׁשְ ַנת תקס"ב ָאַמר, ְוֶזה ּדְ ָלק ׁשְ ת ּבָ ָרׁשַ ּפָ
ַאמֶעִריָקא... ְוֵתרּוָצם  ה ּבְ ַמּטָ נּו ִמּלְ ֶנְגּדֵ ִרים ּכְ ֵני ָאָדם ַהּדָ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם ּבְ ַתּפּוַח, ָלּמָ ה ּכְ ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים ׁשֶ ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵני ָאָדם  ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ  ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ֵהם ּכְ ׁשֶ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ם ִהיא ַמּטָ ׁשָ ּדְ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח

יום 
שישי
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו



נח            

ה'תש"ע תמוז ח' ראשון יום   

          
         

          
 

מקירואן בהלול בר רב מר ידי על נשאל גאון האי (אוצררב

ה) הע' ,60 עמ' קיז, סי' ר"ה, מנהגוהגאונים, ועל שופר תקיעת דיני על
בגמרא האמוראים דעות ב)לעומת לג, השנה .(ראש

שם)ובתשובתו הגאונים באוצר מובא קיט. סי' דעים את(תמים הדגיש
וכל קונו רצון למלא הוא היהודי של תפקידו המסורת: עיקרון
על שהתבססו אבותיו על ומתבססים הזה, בכיוון הם מעשיו
לכל השורש וזה הגבורה. מפי שקיבל רבינו למשה עד אבותיהם

ישראל. מנהגי
וגם 'תר"ת' וגם 'תש"ת' גם לתקוע למנהג ביחס גם כך

תר"ת ואם בטלה, תר"ת הרי עיקר תש"ת אם לכאורה, 'תשר"ת'.
שאם אלא בשניהם? טעם ומה בטלה, תשר"ת הרי עיקר
דומה שהשאלה מובן המסורת מעלת את נכון מעריכים
או בשופר, לתקוע מצוה יש כי בכלל יודעים מניין לשאלות,
אלא הגבורה? מפי משה תורת היא שהתורה מניין מזו, יתירה
משנה כל על המוכיח הוא הרבים ו"דברי בידינו מסורת שכך
דבר, עמא מאי חזי פוק – מזה ראיה מכל יותר גמרא. כל ועל

והסמך". העקר וזה
תורה, של תוקף יש למנהג כי ואומר מוסיף גאון האי רב
היינו, המנהג, היא התורה לאמיתות שההוכחה בגלל ולו

אחת. תורה לפי נוהגים הפזורה בכל שיהודים העובדה
המנהג עם כי מסיני, למשה כהלכה חשוב שהמנהג מכאן
מסיני". למשה כהלכה נתקיימה כי עמה, הגדולה הראיה "הרי

ה'תש"ע תמוז ט' שני יום  

        
       

הרמב"ם שכתב ו)אף אפילו(בהל' לסוכה חוץ ישנים "אין
פי על בסוכה, ישנים שאין נשיאנו רבותינו מנהג עראי", שנת

האמצעי אדמו"ר תרצ"ט)פתגם דסוכות א' ליל שיחת אפשר(ראה "איך :
במקום לישון אפשר איך היינו, דבינה?" מקיפים בתוך לישון
(שיש ידעתי "אם אבינו יעקב וכאמירת אלוקי. אור בו שמאיר

כזה" קדוש במקום ישנתי לא הזה)- במקום טז)ה' כח, ןיצא .(רש"י,
אפשרות את שלל האלקי האור כי להלכה, מתאים והדבר
מן הפטור 'מצטער' בכלל הוא מלישון והמנוע בסוכה, השינה

הסוכה.
להבין: צריך ועדיין

בסתירה יהיה סוכה מצות של הפנימי שתוכנה יתכן איך
המצוה קיום את וימנע שינה), (הכוללת בסוכה לישיבה

בשלימותה?
הגמרא סיפור פי על לבאר ב)ויש נג, שמחים(סוכה "כשהיינו

מנמני דהוו שינה, טעם טעמנו לא השואבה... בית שמחת

התנאים מנעו איך ולכאורה, לסוכה. מחוץ דהדדי" אכתפא
מחוץ ישנים כאשר שגם מכאן אלא בסוכה? שינה מעצמם
גדר כי בשלימות, תשבו" "בסוכות מקיימים (בהיתר) לסוכה
במקום היא הדירה ועיקר בסוכה, הדירה קביעת היא המצוה
עיקר "שהיא האכילה על בסוכה" "לישב ברכת שהרי האכילה,
לאכילה" "הטפילה השינה את פוטרת בסוכה" הישיבה מצות

סי"ב) תרל"ט סי' אדה"ז בקיום(שו"ע כלום לתנאים כך, אם חסר, ולא .
תשבו" "בסוכות מצות התקיימה בסוכה באכילתם כי המצוה,

בשלימותה.
אף בסוכה, ישנים אינם – לרבותינו המקושרים החסידים וגם

שב האלוקי האור את מרגישים המנוגדתשאינם הנהגה כי סוכה,
אינו הסוכה ש'אור' מי ואף צער, להם גורמת רבותינו להנהגת
מזה מצטער לרבו, מקושר להיות שחפץ החסיד לשנתו, מפריע
כך, כל בו חדרו לא (הנ"ל) האמצעי אדמו"ר שדברי גופא

הסוכה". מן פטור – "והמצטער
    

ה'תש"ע תמוז י' שלישי יום   

        
         

       
דבר הם שלכאורה פרטים שני יש השקל מחצית במצות

והיפוכו:
לתת היא המצוה הפסוקמחד, כלשון (תשאהמטבע,

יג) גרהל, "עשרים (שהרי גרה" "עשר ולא השקל", "מחצית
כותב הרמב"ם גם ב)השקל"). מצותה(הל' זו השקל "מחצית

צריכים המקדש עניני שכל אף וזאת, מטבע...". מחצית שיתן
ו'תמימים' 'שלמים' מזבח)להיות איסורי הל' ריש רמב"ם א. פח, .(זבחים

לא אחת, בפעם להיות צריכה השקל מחצית נתינת - מאידך

מעט". ולמחר מעט "היום
והביאור:

אלאנתינת אינה הנותן של שמציאותו רומזת השקל
כי שניה. ל'מחצית' זקוק הוא השלם את להשיג וכדי 'מחצית',
וכנסת לקב"ה משל מהווים הקודש' 'שקל של החצאים שני

גופא' 'פלג הוא מהם אחד שכל ב),ישראל, ז, הרב(זח"ג כתורת
הפסוק על ב)המגיד י, שתי(בהעלותך – חצוצרות" שתי לך "עשה

שלימה" צורה הוי "ביחד ישראל וכנסת והקב"ה צורות, חצאי
ד). מה, תורה (אור

באה 'מחצית', אלא שלם אינו עצמו בפני שהאדם זו תחושה
כתוצאה לא לה' נפשו למסור מוכן יהודי שכל בכך ביטוי לידי

            

לכפור אפשרות כל שאין הרגשתו בגלל אלא שכלית, מהבנה
הם חד וישראל הקב"ה כי ממנו, ולהיפרד אחד תניאבה' (ראה

.ספי"ח)
האדם כאשר האמורים: ההפכים שני שילוב של פשרו זה

מסירותו אזי יתברך, ה' של צורה' ו'חצי כ'מחצית', עצמו רואה
את מוסר הוא כי כאחת", "כולו של באופן היא ,לה'

התחלקות. בה שאין החיות נקודת
    

ה'תש"ע תמוז י"א רביעי יום    

        
           

כבר דין שבית לאחר הוזמו העדים אם רק מקודש החודש
שבית לפני זוממין נמצאו העדים אם אבל החודש, את קידשו

מתקבלת. ואינה בטלה עדותם – החודש את קדשו דין
התוספות מדברי לכך הנה)וראיה ד"ה ב כא, לקידוש(כתובות שגם

נאמר ואם להזימה', יכול שאתה 'עדות להיות צריכה החודש
מקודש, שהוזמה עדות פי על החודש את קידשו כאשר שאף

בעדות קידוש זה להזימה!הרי יכול אתה
העדים נמצאו אם גם מקודש שהחודש – ההלכה ובטעם

- רז"לזוממין מאמר פי על לומר א)יש כה, אפילו(ר"ה – "אתם
מוטעין" אפילו – אתם מזידין, אפילו – אתם משנה)שוגגין, .(לחם

ההלכה פי על זו הלכה שביארו ה"ב)ויש פ"כ דין(עדות שאין

כאשר לו "ועשיתם שנאמר הדין פסק ביצוע לאחר זוממין עדים
וגם עשה", כאשר ולא זמם "כאשר – לאחיו" לעשות זמם
עשה". "כאשר זה הרי החודש את כבר קידשו דין בית כאשר
עשה" כאשר ולא זמם "כאשר כי זה הסבר לדחות יש אך

מיתה לעונש שהביאה בעדות אלא שם)אינו כס"מ עדות(ראה אבל
גם כן ואם עשה", "כאשר גם מוזמת יותר קל לעונש שהביאה

מוזמת. העדות החודש בעדות
זוממין עדים דין אין החודש בעדות גם אם אף מזו: יתירה
העדים את מענישים שאין כלפי רק זה הרי – הדין ביצוע לאחר
בטלה, שעדותם וודאי אבל הדין, פסק ביצוע לאחר הזוממין

זוממין! נמצאו אם אף מקודש החודש הרי וכאן
 

ה'תש"ע תמוז י"ב חמישי יום     

        
        

         
אינו שני יו"ט מנהג כי עולה אלו בהלכות הרמב"ם מדברי
בעת מיושב שהיה שבמקום אלא ישראל, ארץ בגבולות תלוי
עשרה (מהלך לשם מגיעים השלוחים והיו הראיה ע"פ שקידשו
ימים שני עושים המקומות ובשאר אחד, יום עושים ימים)

הריטב"א לדעת אך ישראל, בארץ א)אפילו מג, חז"ל(סוכה תקנת
אחד יום ישראל ארץ בכל לעשות אלא לחלק שלא היתה

ימים. שני ובחו"ל
שני לנהוג והחמירו הרמב"ם לדעת חששו מהפוסקים וכמה
שהתחדשו ביישובים מירושלים, המרוחקים במקומות ימים
הגיעו והאם המקדש בית בזמן מיושבים היו האם וספק בימינו
ספק שבמקום הרמב"ם כתב י"ב בהל' שהרי השלוחים, לשם

העולם רוב כמנהג ימים שני לעשות פסקייש קסח. סי' יעבץ (שאילת

ד)תשובות תצו, .סי'
לעשות יש בחו"ל שרק הרמב"ם מלשון המדייקים יש אך

מקום "או כתב ישראל ארץ לגבי שכן ספק במקום ימים שני
ישראל בו כיששכנו בעבר, בו ישבו שלא שברור היינו ,"

אלא העולם רוב מנהג אחר נגרר אינו ישראל בארץ ישוב מקום
ברור אם ורק אחד, יום שעושים ישראל ארץ רוב מנהג אחר

ימים שני בו לעשות יש המקדש בזמן מיושב היה (ציץשלא

כג) ג, .אליעזר
ימים שני לעשות כלל הצריך לא הרמב"ם כי שחידשו, ויש
היו שלא שידוע אף ישראל בארץ חדשים ישוב במקומות
אלא ישוב, בהם שהיה במקומות רק אלא הבית, בזמן מיושבים
שני יו"ט למנהג הטעם עיקר כי לשם, הגיעו לא שהשלוחים
ואינו החשבון, פי על החודש את מקדשים כאשר שייך אינו

בידיכם' אבותיכם 'מנהג משום ב)אלא ד, במקומות(ביצה ולכן, .
לחדשו, אין קודם מנהג בהם היה שלא ישראל בארץ חדשים
ימים שני בהם ועשו הבית בזמן מיושבים שהיו במקומות ורק

כך לנהוג להמשיך יש מגיעים, היו לא השלוחים סי'כי צבי (ארץ

.מא)

ה'תש"ע תמוז י"ג שישי יום     

        
          

       
הראיה פי על החודש את לקדש ישובו משיח (השגותכשיבוא

מ"ע לסהמ"צ נוהגקנג)הרמב"ן יהא אז גם האם השאלה: ונשאלת .
פסח"? בד"ו ולא ראש אד"ו "לא הכלל

חודש ראש לעולם קובעין "אין כאן, הרמב"ם לדברי

תשרי  ולא בשבת ברביעי ולא בשבת באחד לא
מקדשים שכאשר הרי שבת...", בערב  אין ,

אלו. בכללים משגיחים
המשניות בפירוש גם הרמב"ם כתב מ"ז)וכן פי"א על(מנחות

שבת, בערב שחל הכיפור יום של שעיר על המשנה דברי
מי טענת דוחה "וזה חי: כשהוא לערב אותו אוכלין שהבבליים
ולא ו' ביום לא מעולם היה לא הכיפורים שיום ומאמין שכופר



נט             

לכפור אפשרות כל שאין הרגשתו בגלל אלא שכלית, מהבנה
הם חד וישראל הקב"ה כי ממנו, ולהיפרד אחד תניאבה' (ראה

.ספי"ח)
האדם כאשר האמורים: ההפכים שני שילוב של פשרו זה

מסירותו אזי יתברך, ה' של צורה' ו'חצי כ'מחצית', עצמו רואה
את מוסר הוא כי כאחת", "כולו של באופן היא ,לה'

התחלקות. בה שאין החיות נקודת
    

ה'תש"ע תמוז י"א רביעי יום    

        
           

כבר דין שבית לאחר הוזמו העדים אם רק מקודש החודש
שבית לפני זוממין נמצאו העדים אם אבל החודש, את קידשו

מתקבלת. ואינה בטלה עדותם – החודש את קדשו דין
התוספות מדברי לכך הנה)וראיה ד"ה ב כא, לקידוש(כתובות שגם

נאמר ואם להזימה', יכול שאתה 'עדות להיות צריכה החודש
מקודש, שהוזמה עדות פי על החודש את קידשו כאשר שאף

בעדות קידוש זה להזימה!הרי יכול אתה
העדים נמצאו אם גם מקודש שהחודש – ההלכה ובטעם

- רז"לזוממין מאמר פי על לומר א)יש כה, אפילו(ר"ה – "אתם
מוטעין" אפילו – אתם מזידין, אפילו – אתם משנה)שוגגין, .(לחם

ההלכה פי על זו הלכה שביארו ה"ב)ויש פ"כ דין(עדות שאין

כאשר לו "ועשיתם שנאמר הדין פסק ביצוע לאחר זוממין עדים
וגם עשה", כאשר ולא זמם "כאשר – לאחיו" לעשות זמם
עשה". "כאשר זה הרי החודש את כבר קידשו דין בית כאשר
עשה" כאשר ולא זמם "כאשר כי זה הסבר לדחות יש אך

מיתה לעונש שהביאה בעדות אלא שם)אינו כס"מ עדות(ראה אבל
גם כן ואם עשה", "כאשר גם מוזמת יותר קל לעונש שהביאה

מוזמת. העדות החודש בעדות
זוממין עדים דין אין החודש בעדות גם אם אף מזו: יתירה
העדים את מענישים שאין כלפי רק זה הרי – הדין ביצוע לאחר
בטלה, שעדותם וודאי אבל הדין, פסק ביצוע לאחר הזוממין

זוממין! נמצאו אם אף מקודש החודש הרי וכאן
 

ה'תש"ע תמוז י"ב חמישי יום     

        
        

         
אינו שני יו"ט מנהג כי עולה אלו בהלכות הרמב"ם מדברי
בעת מיושב שהיה שבמקום אלא ישראל, ארץ בגבולות תלוי
עשרה (מהלך לשם מגיעים השלוחים והיו הראיה ע"פ שקידשו
ימים שני עושים המקומות ובשאר אחד, יום עושים ימים)

הריטב"א לדעת אך ישראל, בארץ א)אפילו מג, חז"ל(סוכה תקנת
אחד יום ישראל ארץ בכל לעשות אלא לחלק שלא היתה

ימים. שני ובחו"ל
שני לנהוג והחמירו הרמב"ם לדעת חששו מהפוסקים וכמה
שהתחדשו ביישובים מירושלים, המרוחקים במקומות ימים
הגיעו והאם המקדש בית בזמן מיושבים היו האם וספק בימינו
ספק שבמקום הרמב"ם כתב י"ב בהל' שהרי השלוחים, לשם

העולם רוב כמנהג ימים שני לעשות פסקייש קסח. סי' יעבץ (שאילת

ד)תשובות תצו, .סי'
לעשות יש בחו"ל שרק הרמב"ם מלשון המדייקים יש אך

מקום "או כתב ישראל ארץ לגבי שכן ספק במקום ימים שני
ישראל בו כיששכנו בעבר, בו ישבו שלא שברור היינו ,"

אלא העולם רוב מנהג אחר נגרר אינו ישראל בארץ ישוב מקום
ברור אם ורק אחד, יום שעושים ישראל ארץ רוב מנהג אחר

ימים שני בו לעשות יש המקדש בזמן מיושב היה (ציץשלא

כג) ג, .אליעזר
ימים שני לעשות כלל הצריך לא הרמב"ם כי שחידשו, ויש
היו שלא שידוע אף ישראל בארץ חדשים ישוב במקומות
אלא ישוב, בהם שהיה במקומות רק אלא הבית, בזמן מיושבים
שני יו"ט למנהג הטעם עיקר כי לשם, הגיעו לא שהשלוחים
ואינו החשבון, פי על החודש את מקדשים כאשר שייך אינו

בידיכם' אבותיכם 'מנהג משום ב)אלא ד, במקומות(ביצה ולכן, .
לחדשו, אין קודם מנהג בהם היה שלא ישראל בארץ חדשים
ימים שני בהם ועשו הבית בזמן מיושבים שהיו במקומות ורק

כך לנהוג להמשיך יש מגיעים, היו לא השלוחים סי'כי צבי (ארץ

.מא)

ה'תש"ע תמוז י"ג שישי יום     

        
          

       
הראיה פי על החודש את לקדש ישובו משיח (השגותכשיבוא

מ"ע לסהמ"צ נוהגקנג)הרמב"ן יהא אז גם האם השאלה: ונשאלת .
פסח"? בד"ו ולא ראש אד"ו "לא הכלל

חודש ראש לעולם קובעין "אין כאן, הרמב"ם לדברי

תשרי  ולא בשבת ברביעי ולא בשבת באחד לא
מקדשים שכאשר הרי שבת...", בערב  אין ,

אלו. בכללים משגיחים
המשניות בפירוש גם הרמב"ם כתב מ"ז)וכן פי"א על(מנחות

שבת, בערב שחל הכיפור יום של שעיר על המשנה דברי
מי טענת דוחה "וזה חי: כשהוא לערב אותו אוכלין שהבבליים
ולא ו' ביום לא מעולם היה לא הכיפורים שיום ומאמין שכופר



ס            

א'". ביום
זה על או"חוהקשו לב חקרי שם; רקח מעשה ומוספין; תמידין הל' (לח"מ

סי' ועוד)ח"ב בגמראקיג מבואר הרי ב): נד, היו(סוכה שכאשר
סמוך הכיפורים יום יחול שלא הקפידו הראיה פי על מקדשים

לשבת!
מבריסק הגרי"ז א)ומבאר ז, סוכה, יומא קה"ח על יתכן(חי' לדידן :

להיפך, או זה, אחרי זה ושבת הכיפורים יום שיחולו הדבר
פסק הרמב"ם וראהשהרי הי"א, פי"ח קדה"ח יז)(הל' הל' פ"ג שבזמןגם

הירח ונראה הראיה פי על אתשמקדשין מעברין אין
להקפיד הנ"ל הגמרא דברי הרמב"ם ולדעת לצורך, החודש

רבא של לשיטתו נאמרו לשבת בסמיכות כיפור יום יחול שלא
א) כ, אפשר(ר"ה הראיה פי על מקדשין כאשר להלכה אבל ,

לשבת. סמוך יוהכ"פ שיחול
בסופה)וב'רשימות' גם(מה, שמרו ראש אד"ו "לא הרבי: כתב
שביהמ"ק פ"ז)(מפרשבזמן קדה"ח ה'מפרש'להל' לשון וזה (ה"ז,".

שם) בלח"מ גם שכלהובא קבלה בידם שיש רז"ל מדברי "נראה :
מיקלע כד תשרי בחודש אבל הראיה, על בהם סומכים החדשים
קיים המקדש שהי' בזמן ואפילו לי', דחו אד"ו, מיומי בחד

בירושלים". והסנהדרין

ה'תש"ע תמוז י"ד קודש שבת     

        
        

עוסקים אינם שלפנינו הפרקים של ככולם רובם לכאורה,
כתב הרמב"ם מכך: יתירה התכונה. בחכמת אלא תורה בדברי

יז) פרק ו"אין(בסוף יון חכמי ספרי על מבוססים אלו שחשבונות
אותם שחברו בין נביאים אותם שחברו בין למחבר חוששין

האומות".
לחלק נעשו בספרו קבעם שהרמב"ם לאחר כי ברור זאת, עם
תחילה לברך חייב בהם והעוסק התורה, מכללות נפרד בלתי

התורה. ברכת
שורשם האומות חכמי בספרי שמקורם הדברים גם בעצם,

בחיי רבינו כדברי התורה)בתורה, לפירוש החכמות(פתיחה כל כי
ממנה ונמשכות ובאות בתורה לקו"שכלולות 34)(ע"פ עמ' .חכ"ג

חז"ל כדברי התכונה חכמת בלימוד יש יתירה (שבתומעלה

א) שנאמרעה, ומזלות, תקופות לחשב האדם על שמצוה "מנין :
איזו העמים' לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם 'ושמרתם
תקופות חישוב זה אומר הוי העמים, לעיני שהיא ובינה חכמה

ומזלות".
ה'אברבנאל' כתב א)וכך יב, קביעות(שמות נמסר כן כי "הנה :

חכמים היו שהם מפני גדולה לסנהדרי השנים ועיבור החדשים
שהיתה החכמה עוצם שמפני עד התכונה... בחכמת מופלאים
ולפאר לשבח היוני בטלמוס הפליג הזה בדבר ישראל בחכמי
שהיתה יוכיח שזה וכתב שנה... י"ט של המחזור זה שהמציא מי

נבואה". ביניהם
ה'מאירי' יח)ומדברי ג, לאבות חכמות(בפירושו לימוד כי מבואר

הנאמר את פירש שכך הקבלה, חכמת ללימוד הקדמה הוא אלו
תקופות הלכות, גופי הן הן נדה ופתחי "קנין במשנה
כרסו למלא לאדם יש תחילה לחכמה": פרפראות וגימטריאות
המסכתות הן ונידה (קנין הלכות' 'גופי – ופוסקים ש"ס בלימוד
ללמוד לו יש מכן ולאחר וטהרות), קדשים שבסדר האחרונות
התכונה חכמת היינו וגימטריאות, תקופות כגון אחרות חכמות
אלוקית החכמה היא החכמה, ללימוד יגיע ואזי והחשבון,

הנסתרת.

             

        
       

         
        

       
         

         
       

       
         

      
 

         
         

      
        

        
      

         
     

          
      

         
  

















































המשך ביאור למס' מכות ליום רביעי עמ' ב

           
  

       

ה'תש"ע תמוז ח' ראשון יום

 
 

ּתׁשע‡. ּבראׁשֿהּׁשנה? לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹּכּמה
ׁשלׁש ּובראׁשֿהּׁשנה ּביֹובל 'ּתרּועה' ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹּתקיעֹות.

לפניה1ּפעמים ּפׁשּוטה - ּתרּועה וכל לאחריה2; .3ּופׁשּוטה ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָ
אחד הּׁשביעי חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּפי
- יֹובל ׁשל ּביֹוםֿהּכּפּורים ּבין ּבראׁשֿהּׁשנה, ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹהן
ּותרּועה ּתקיעה מּׁשניהן: אחד ּבכל ּתֹוקעין ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּתׁשע
ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָּותקיעה,

.לפי ספק, בּה לנּו נסּתּפק בּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה
אם היא: היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּות, ורב הּׁשנים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹאר

ׁשּמיּבבין ּבעת ּביניהן הּנׁשים ׁשּמיללין היללה אֹו4היא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם, אחר ּפעם האדם ׁשּיאנח ּכדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהאנחה,

ּגדֹול ׁשּדרּכּה5מּדבר והיללה האנחה, ּכאחד: ׁשניהם אֹו , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
- הּדֹואג ּדר ׁשּכ ּתרּועה; הּנקראין הן אחריה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלבֹוא
הּכל עֹוּׂשין אנּו לכ מיּלל. ואחרּֿכ ּתחּלה, .6מתאּנח ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

זֹו,‚. אחר זֹו והאנחה ּתרּועה; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָהיללה
סדר נמצא ׁשברים. ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָהיא
ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה, ותֹוקע מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהּתקיעֹות
זה ּכסדר וחֹוזר ּתקיעה; ואחריה ּתרּועה, ואחריה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשברים,

ּפעמים ׁשברים7ׁשלׁש ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה, ותֹוקע .8, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ותֹוקע ּפעמים. ׁשלׁש זה ּכסדר וחֹוזר ּתקיעה; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחריה
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה; ואחריה ּתרּועה, ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה,
להסּתּלק ּכדי ׁשלׁשים, הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָׁשלׁש

הּספק. ִֵַָמן
.„- ׁשברים ׁשלׁשה ׁשעּור תקיעֹות. ּכׁשּתי - ּתרּועה ְְְְְִִִִִֵָָָׁשעּור

ּבּה ּומׁש ארּכה ּתקיעה ותקע והריע, ׁשּתקע הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּכתרּועה.
תקיעֹות, ּכׁשּתי ּתחׁשב אֹומרים, אין - ּבראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָּכׁשּתים
הּיֹום, ּכל ּבּה מׁש אפּלּו אּלא ויתקע; ויחזר אחריה ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹויריע
ׁשלׁש ותֹוקע ּומריע ותֹוקע וחֹוזר אחת; ּתקיעה אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאינּה

ְִָּפעמים.
ׁשנּיה;‰. ּבׁשעה ּוׁשנּיה אחת, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָׁשמע

ידי ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ׁשהה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻאפּלּו
ׁשּיׁשמע לא סדרּה; על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחֹובתֹו.
ואחריהן תקיעֹות ׁשּתי אֹו תקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּתרּועה

בזה.9ּתרּועה וכּיֹוצא ְְֵֶַָָ
.Âיצא לא - ּכאחד בניֿאדם מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע 10ׁשמע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

אחת ידי ּותקיעה11אפּלּו מּזה, ּותרּועה מּזה, ּתקיעה . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ּכל ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, - זה אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי,
הּתׁשע ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו ידי יֹוצא ואינֹו ּכּלֹו. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻהּיֹום
זֹו. את זֹו מעּכבֹות לפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות,

.Ê?ּכיצד הּברכֹות. סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּצּבּור
'אבֹות' ׁשליחֿצּבּור הּׁשם13ּו'גבּורֹות'12אֹומר 14ּוקדּׁשת ְְְִִֵֵַַַָֻ

'זכרֹונֹות'15ּו'מלכּיֹות' ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשלׁש;16, ותֹוקע , ְְְְְִֵֵֵַַַָָֻ
'ׁשֹופרֹות' 'עבֹודה'17ואֹומר ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ,18 ְְְֲֵֵֵַָָָ

ּכהנים19ו'הֹודיה' .20ּוברּכת ְְֲִִַָָֹ
.Áֿויֹום ראׁשֿהּׁשנה ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

יֹובל ׁשל וׁשֹופרֹות,21הּכּפּורים וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
זֹו את זֹו עּׂשרה22מעּכבֹות מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי . ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

הּברכה מעין ּוׁשלׁשה23פסּוקים הּתֹורה, מן פסּוקים ׁשלׁשה : ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
- הּתֹורה מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתהּלים, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָמּספר

ּבֹו ּפסּוק24מׁשלים אמר ואם יצא. - ּבּנביא הׁשלים ואם ; ְְְְִִִִִִַַַָָָָָ
- הּנביאים מן ואחד הּכתּובים מן ואחד הּתֹורה מן ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָאחד
ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' אמר: ואפּלּו ְְְֱֲִֵֵַַַָָָָָָֹֹיצא.

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב - והפסיק ּתֹורה ׁשל ְְְִִִֵֶָָָּפסּוק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א)1) כט, (במדבר תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה: בראש פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
ט). כה, (ויקרא תרועה" "שופר כפור: ביום התרועה.2)וביובל לפני בהעברה פשוטה התרועה.3)תקיעה לאחר פשוטה תקיעה

תרועה.4) קוראים שאנו מה והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות כדרך5)שמשמיעות קצת בהם ומאריך קול אחר קול שמשמיע
שברים. קוראים שאנו מה וזה בכיתו בתחילת ספק.6)הבוכה ידי קולות.7)לצאת תשע לשמוע שמא8)שצריך מספק

התרועה. הם לאחריה.9)שברים ופשוטה התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא והשני10)שצריך תקיעה עשה שאחד והיינו
ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין אחת בבת שכיוון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה והשלישי שצריך11)תרועה מפני

אחת. בבת והתרועות התקיעות שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה ומסיים12)שתהא אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
אברהם". המתים".13)"מגן "מחיה עד גבור" "אתה קדוש".14)ברכת "אתה פסוקים15)ברכת בה שאומר רביעית ברכה

ואומ היום קדושת בה וכולל הארץ" כל על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם הזכרון".שמוזכר יום ישראל "מקדש מתחלת16)ר
הברית". ב"זוכר ומסיימת זוכר" בהם17)ב"אתה שנזכרו פסוקים ובה תרועה". ב"שומע ומסיימת נגלית" ב"אתה מתחלת

"רצה".18)שופרות. "מודים".19)ברכת שלום".20)ברכת "שים זכרונות21)ברכת מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש כמו כלום.22)ושופרות, אומר ולא שיודע מה את גם אומר לא כולם את יודע אינו עשרה23)שאם כנגד והוא

נברא בראש-השנה שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו א-ל הללו של פסוקים
שופר. בהם שהוזכר הדברות עשרת וכנגד לעשרה.24)העולם
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ה'תש"ע תמוז ח' ראשון יום

 
 

ּתׁשע‡. ּבראׁשֿהּׁשנה? לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹּכּמה
ׁשלׁש ּובראׁשֿהּׁשנה ּביֹובל 'ּתרּועה' ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹּתקיעֹות.

לפניה1ּפעמים ּפׁשּוטה - ּתרּועה וכל לאחריה2; .3ּופׁשּוטה ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָ
אחד הּׁשביעי חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּפי
- יֹובל ׁשל ּביֹוםֿהּכּפּורים ּבין ּבראׁשֿהּׁשנה, ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹהן
ּותרּועה ּתקיעה מּׁשניהן: אחד ּבכל ּתֹוקעין ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּתׁשע
ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָּותקיעה,

.לפי ספק, בּה לנּו נסּתּפק בּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה
אם היא: היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּות, ורב הּׁשנים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹאר

ׁשּמיּבבין ּבעת ּביניהן הּנׁשים ׁשּמיללין היללה אֹו4היא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם, אחר ּפעם האדם ׁשּיאנח ּכדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהאנחה,

ּגדֹול ׁשּדרּכּה5מּדבר והיללה האנחה, ּכאחד: ׁשניהם אֹו , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
- הּדֹואג ּדר ׁשּכ ּתרּועה; הּנקראין הן אחריה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלבֹוא
הּכל עֹוּׂשין אנּו לכ מיּלל. ואחרּֿכ ּתחּלה, .6מתאּנח ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

זֹו,‚. אחר זֹו והאנחה ּתרּועה; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָהיללה
סדר נמצא ׁשברים. ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָהיא
ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה, ותֹוקע מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהּתקיעֹות
זה ּכסדר וחֹוזר ּתקיעה; ואחריה ּתרּועה, ואחריה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשברים,

ּפעמים ׁשברים7ׁשלׁש ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה, ותֹוקע .8, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ותֹוקע ּפעמים. ׁשלׁש זה ּכסדר וחֹוזר ּתקיעה; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחריה
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה; ואחריה ּתרּועה, ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה,
להסּתּלק ּכדי ׁשלׁשים, הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָׁשלׁש

הּספק. ִֵַָמן
.„- ׁשברים ׁשלׁשה ׁשעּור תקיעֹות. ּכׁשּתי - ּתרּועה ְְְְְִִִִִֵָָָׁשעּור

ּבּה ּומׁש ארּכה ּתקיעה ותקע והריע, ׁשּתקע הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּכתרּועה.
תקיעֹות, ּכׁשּתי ּתחׁשב אֹומרים, אין - ּבראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָּכׁשּתים
הּיֹום, ּכל ּבּה מׁש אפּלּו אּלא ויתקע; ויחזר אחריה ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹויריע
ׁשלׁש ותֹוקע ּומריע ותֹוקע וחֹוזר אחת; ּתקיעה אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאינּה

ְִָּפעמים.
ׁשנּיה;‰. ּבׁשעה ּוׁשנּיה אחת, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָׁשמע

ידי ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ׁשהה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻאפּלּו
ׁשּיׁשמע לא סדרּה; על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחֹובתֹו.
ואחריהן תקיעֹות ׁשּתי אֹו תקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּתרּועה

בזה.9ּתרּועה וכּיֹוצא ְְֵֶַָָ
.Âיצא לא - ּכאחד בניֿאדם מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע 10ׁשמע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

אחת ידי ּותקיעה11אפּלּו מּזה, ּותרּועה מּזה, ּתקיעה . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ּכל ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, - זה אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי,
הּתׁשע ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו ידי יֹוצא ואינֹו ּכּלֹו. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻהּיֹום
זֹו. את זֹו מעּכבֹות לפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות,

.Ê?ּכיצד הּברכֹות. סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּצּבּור
'אבֹות' ׁשליחֿצּבּור הּׁשם13ּו'גבּורֹות'12אֹומר 14ּוקדּׁשת ְְְִִֵֵַַַָֻ

'זכרֹונֹות'15ּו'מלכּיֹות' ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשלׁש;16, ותֹוקע , ְְְְְִֵֵֵַַַָָֻ
'ׁשֹופרֹות' 'עבֹודה'17ואֹומר ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ,18 ְְְֲֵֵֵַָָָ

ּכהנים19ו'הֹודיה' .20ּוברּכת ְְֲִִַָָֹ
.Áֿויֹום ראׁשֿהּׁשנה ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

יֹובל ׁשל וׁשֹופרֹות,21הּכּפּורים וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
זֹו את זֹו עּׂשרה22מעּכבֹות מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי . ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

הּברכה מעין ּוׁשלׁשה23פסּוקים הּתֹורה, מן פסּוקים ׁשלׁשה : ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
- הּתֹורה מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתהּלים, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָמּספר

ּבֹו ּפסּוק24מׁשלים אמר ואם יצא. - ּבּנביא הׁשלים ואם ; ְְְְִִִִִִַַַָָָָָ
- הּנביאים מן ואחד הּכתּובים מן ואחד הּתֹורה מן ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָאחד
ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' אמר: ואפּלּו ְְְֱֲִֵֵַַַָָָָָָֹֹיצא.

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב - והפסיק ּתֹורה ׁשל ְְְִִִֵֶָָָּפסּוק

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א)1) כט, (במדבר תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה: בראש פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
ט). כה, (ויקרא תרועה" "שופר כפור: ביום התרועה.2)וביובל לפני בהעברה פשוטה התרועה.3)תקיעה לאחר פשוטה תקיעה

תרועה.4) קוראים שאנו מה והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות כדרך5)שמשמיעות קצת בהם ומאריך קול אחר קול שמשמיע
שברים. קוראים שאנו מה וזה בכיתו בתחילת ספק.6)הבוכה ידי קולות.7)לצאת תשע לשמוע שמא8)שצריך מספק

התרועה. הם לאחריה.9)שברים ופשוטה התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא והשני10)שצריך תקיעה עשה שאחד והיינו
ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין אחת בבת שכיוון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה והשלישי שצריך11)תרועה מפני

אחת. בבת והתרועות התקיעות שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה ומסיים12)שתהא אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
אברהם". המתים".13)"מגן "מחיה עד גבור" "אתה קדוש".14)ברכת "אתה פסוקים15)ברכת בה שאומר רביעית ברכה

ואומ היום קדושת בה וכולל הארץ" כל על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם הזכרון".שמוזכר יום ישראל "מקדש מתחלת16)ר
הברית". ב"זוכר ומסיימת זוכר" בהם17)ב"אתה שנזכרו פסוקים ובה תרועה". ב"שומע ומסיימת נגלית" ב"אתה מתחלת

"רצה".18)שופרות. "מודים".19)ברכת שלום".20)ברכת "שים זכרונות21)ברכת מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש כמו כלום.22)ושופרות, אומר ולא שיודע מה את גם אומר לא כולם את יודע אינו עשרה23)שאם כנגד והוא

נברא בראש-השנה שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו א-ל הללו של פסוקים
שופר. בהם שהוזכר הדברות עשרת וכנגד לעשרה.24)העולם



סב           
  

.Ë.ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות, מזּכירין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻאין
ּכגֹון - מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בּׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון - ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
"ּתקעּו ּכגֹון - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמלֹו ׁשפּוכה ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ"ּבחמה
ּכגֹון לטֹובה, אפּלּו יחיד, זכרֹון ולא וכּו'". ּבּגבעה ְְְְְְֲִִִִַָָָָֹׁשֹופר
ּופקדֹונֹות לטֹובה". אלהי לי "זכרה ;"עּמ ּברצֹון ה' ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹ"זכרני
להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ּפקדּתי "ּפקד ּכגֹון ּכזכרֹונֹות, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹאינן
עּמים"; ירּגזּו מל "ה' ּכגֹון עּכּו"ם, אּמֹות ׁשל ְְְְִִֶַַָָָֻֻּפרענּות
ּבּׁשֹופר אלהים "וה' ירּוׁשלים"; יֹום את אדֹום לבני ה' ְְְֱֱִִִֵֵַַָָָֹֹ"זכר
ה' אלהינּו ה' יּׂשראל "ׁשמע ּתימן". ּבסערֹות והל ְְְְְֱֲִִֵֵֵַַַָָָָֹיתקע
אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת וכּו'"; לדעת הראת "אּתה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאחד";
אףֿעלּֿפי ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - וכּו'" ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלבב
לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי מלכּות; זכר ּבֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹׁשאין

וכּו'". מל ביׁשרּון "ויהי ְְִִֶֶֶַָֻועד";
.Èּבצּבּור ראׁשֿהּׁשנה ׁשל הּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג

למקֹומֹו הּספר ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: 25ּכ, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
העם ּכל עֹומד26יֹוׁשבין ואחד ה'27. אּתה ּברּו' :ּומבר ְְְִֵֵֶַָָָָָָָ

קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹאלהינּו
וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם וכל ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹופר',
ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. אחריו עֹונין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהעם
ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר, על הּספק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּפני
רביעית, ּברכה ׁשליחֿצּבּור ׁשּגֹומר ואחר מּוסף. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלת
ּתרּועה, ׁשברים, ׁשלׁשה ּתקיעה, ּתֹוקע 'מלכּיֹות', ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשהיא
'זכרֹונֹות', ׁשהּוא חמיׁשית, ּברכה ּומבר אחת. ּפעם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתקיעה,
ּותקיעה. ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה, ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָואחר
ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר 'ׁשֹופרֹות', ׁשהיא ׁשּׁשית, ּברכה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומבר

הּת וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה ּתרּועה פּלה.ּתקיעה, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.‡Èהּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

עֹומדים מדּבר28ּכׁשהן ואינֹו ׁשּמּיׁשב29. ּתקיעֹות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
ׁשּמעמד ׁשעבר,30לתקיעֹות אףֿעלּֿפי - ּביניהן סח ואם . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.ּומבר חֹוזר ְֵֵֵָאינֹו
.Èמהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה, ׁשלׁש31ּבדין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מידי ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין. ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים,
ּבהן לחזר הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמּיׁשב, ּבּתקיעֹות ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹספק
ּברכה, ּכל על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות; סדר על ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּכּלן
האּלּו הּדברים וכל ּברכֹות. סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכדי

ּברכֹות סדר על ׁשּׁשמע ּבין - הּיחיד אבל ּבצּבּור; ּבין32- , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ואין יצא, - מּיׁשב ּבין מעמד ּבין הּסדר; על ׁשמע ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

מנהג. ְִֶָָּבזה

.‚Èהּברכֹות את מעּכבֹות אינן אינן33הּתקיעֹות והּברכֹות , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
הּתקיעֹות את ּבוּדאי34מעּכבֹות יֹודע ּבאחת עירֹות: ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ּתֹוקע; ׁשם ואין ּברכֹות, ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
הֹול - ּתֹוקע ׁשם אין ספק ּתֹוקע, ׁשם יׁש ספק ְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָּובּׁשנּיה,

סֹופרים.35לּׁשנּיה מּדברי והּברכֹות תֹורה, מּדברי ׁשהּתקיעה ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

 
 

ולא‡. טפחים, מעּׂשרה ּפחֹות אין ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור
טפחים מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה. עּׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ּכּמה אפּלּו ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ויׁש טפחים. ׁשבעה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָעל
אֹו ׁשבעה, על מּׁשבעה אֹו מעּׂשרה פחּותה היתה ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָמילין.

פסּולה. זֹו הרי - ּכלֿׁשהּוא אּמה מעּׂשרים ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָגבֹוהה
.ׁשּתי לּה היּו ּפסּולה. - ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין ְְְֵֵֶָָָָָָָֻסּכה

ׁשּיׁש ּדפן עֹוּׂשה - ּג"ם ּכמין זֹו, ּבצד זֹו ּגמּורֹות ְְְְִֵֶֶֶַַָֹדפנֹות
לאחד סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו טפח, על יתר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּברחּבֹו
מּפני ּפתח, צּורת לּה לעּׂשֹות וצרי ודּיֹו. הּדפנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמׁשּתי
ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשאין
וקנה מּכאן קנה אפּלּו מקֹום, ּבכל האמּור ּפתח ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּצּורת
להן. מּגיע ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּגּביהן, על וקנה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּכאן

עֹוּׂשה‚. - מפּלׁש ּוביניהן זֹו ּכנגד זֹו דפנֹות ׁשּתי לּה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻהיּו
ּבפחֹות ּומעמידֹו ּומּׁשהּו, טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדפן
לעּׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; הּדפנֹות מׁשּתי לאחת סמּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמּׁשלׁשה
הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ הּיֹוצאים קנים ּפתח. צּורת ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻלּה

ּכּסּכה. הן הרי - עּמהן נמׁשכת אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻודפן
לארץ:„. מּגיעֹות היּו ולא הּסּכה ּבגג דבּוקֹות ׁשהיּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻּדפנֹות

ּפחֹות ּפסּולה; - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן גבֹוהֹות היּו ְְְְִִִֶָָָָָָָאם
מּגיעֹות היּו ולא לארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. - ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכן

אף טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהֹות אם - רחֹוקיןלּסכ ׁשהן ֿעלּֿפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
מכּונֹות הּדפנֹות ׁשּיהיּו ּובלבד ּכׁשרה; אּמֹות, ּכּמה הּגג ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻמן
- טפחים ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג את הרחיק הּגג. ּׂשפת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּתחת
ארּבעה ׁשּגבֹוהה מחּצה ּתלה ּכׁשרה. - מּכן ּפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָּפסּולה;
ּובפחֹות לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּבאמצע, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָּומּׁשהּו

כׁשרה. זֹו הרי - לּגג סמּו ְְֲִֵֵַָָָָמּׁשלׁשה
אם‰. - לּה ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוּׂשה

תהיה ׁשּלא עד אֹותם, וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו חזקים, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהיּו
האמירים ּבין ּומּלא ּתמיד, אֹותם מנידה הּמצּויה ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָהרּוח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להחזיר25) מנהגם ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא לשונו: וזו זה בעניין כתב רבנו של בנו אברהם רבנו
התקיעות". קודם למקומו בזה.26)ספר-תורה הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי על כתוב27)אף בשופר

שופר אף מעומד, כלומר "בקומה" אלא בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד עומר מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם",
גמור.28)מעומד. לו אומרים במצווה שהתחיל השומעים29)שכיוון שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל התוקע.

לדבר. תקי30)אסורים על גם הן התקיעות לפני שבירך שמעומד.שהברכות הבבות31)עות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה: להפסיק32)הנזכרות מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
להפסיק. לו שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה הברכות33)באמצע יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם

מוסף. לתקוע.34)שבתפילת יכול כן פי על אף ושופרות זכרונות מלכיות לברך יודע אינו עדיף35)שאם דאורייתא שספק
דרבנן. מוודאי

           
  

הרי - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם תניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזֹו

מחּצה. אינּה יּבׁשה, ְִֵֶַָָָָׁשל
.Â,ּכׁשרה - הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה ּבראׁש סּכתֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻהעֹוּׂשה

- הּגמל ּגּבי על אֹו האילן ּבראׁש ּביֹוםֿטֹוב. לּה ְְְִִֵַַַָָָָָֹועֹולין
לעלֹות ׁשאסּור לפי ּביֹוםֿטֹוב; לּה עֹולין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַָָָּכׁשרה,
הּדפנֹות מקצת היּו בהמה. ּגּבי על אֹו ּבאילן ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּביֹוםֿטֹוב
נּטלּו ׁשאּלּו ּכל רֹואין, - אילנֹות ּומקצתן אדם ּבידי ְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹעּׂשּויֹות
לּה עֹולין אדם, ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהאילנֹות,

טֹוב. ְּביֹוםֿ
.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. - ּגג לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֻסּכה

הּדפן ראׁש ׁשּסמ אֹו צריף; ּכמין בזֹו זֹו ּדבּוקֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹהּדפנֹות
ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה אם - לּכתל סּכה ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל
סּכה ּכׁשרה. זֹו הרי טפח, הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין אףֿעלּֿפי טפחים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áׁשהיּו ּבין - ּפצימין לּה ׁשּיׁש אכסדרה עלּֿגּבי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָסּכ
מּבחּוץ נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָנראין

ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ְְְְִִִִִֵֵָואין
.Ëהעּׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפצימין לּה היּו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻלא

ואמצע האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמבֹוי,
ּפצימין. ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהאכסדרה

.Èׁשּיׁש באר עלּֿגּבי אֹו לחי לֹו ׁשּיׁש מבֹוי עלּֿגּבי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָסּכ
החג ׁשּבתֹו ׁשּבת לאֹותּה כׁשרה סּכה זֹו הרי - ּפּסין ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּה
- ׁשּבת לענין מחּצֹות אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבלבד;

סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן ְְְְִִִַַָָֹֻנחׁשב
.‡Èּגּבן על וסּכ הּגג זוּיֹות ארּבע על קנּדסין ארּבעה ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻנעץ

הּמחּצֹות את ורֹואין ּכׁשר; הּגג, ּׂשפת על והּסּכּו הֹואיל -ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
.הּסּכּו ּׂשפת על למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו ְְְְְִִֵַַַַַַָהּתחּתֹונֹות

.Èחּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻסּכה
על מרּבה ׁשּפרּוץ ואףֿעלּֿפי ּכׁשרה; זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהרּבה
אם אבל עּׂשר. על יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעֹומד.
צּורת לּה ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי - עּׂשר על יתר ּפתח ׁשם ִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

העֹומד. על מרּבה הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפתח,
.‚Èּבכרים ּומעטּה אּמה, מעּׂשרים ּגבֹוּה ׁשאוירּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻסּכה

ּבתבן מעטּה ּבּטלם. ואפּלּו מעּוט, אינֹו - -ּוכסתֹות ּובּטלֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבעפר אבל ּובּטלֹו. עפר לֹומר צרי ואין מעּוט; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָהרי
והּוצין אּמה, מעּׂשרים גבֹוהה היתה מעּוט. אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָסתם,
מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עּׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין

ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶָָָָיחׁשבּו
.„È- כּלּה עלּֿפני האמצעית ּדפן ּכנגד ּבּה איצטּבה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּבנה

איצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב ׁשעּור ּבאיצטּבה יׁש ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻאם
איצטּבה מּׂשפת יׁש אם - הּצד מן האמצעית ּדפן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכנגד
ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָֹולּכתל
ולּכתל איצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ּבאמצעּה איצטּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבנה
אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, לכל אּמֹות ְְְְֵַַַַַַַָָָארּבע
מן והרי ּבאיצטּבה, נֹוגעֹות הּמחּצֹות ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּכׁשרה;
עּמּוד, בּה ּבנה אּמה. מעּׂשרים ּפחֹות הּסּכּו ועד ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאיצטּבה

הּנּכרֹות, מחּצֹות אּלּו ׁשאין ּפסּולה; - סּכה הכׁשר ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻויׁש
דפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד עלּֿגב ְְְְְִֵַַַָָָָָֹונמצא

.ÂË- לעּׂשרה להׁשלימּה ּבּה וחקק מעּׂשרה, פחּותה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָהיתה
ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹאם
ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָמּכן,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ְְְִֵֶַַָׁשּבארנּו
.ÊËאּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל, מן ּכׁשרין סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

את אדם ועֹוּׂשה מּבעליֿחּיים. ואפּלּו מקֹום, מּכל ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמחּצה
ּבסּכה וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי ּביֹוםֿטֹוב, ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
זה לדעת ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעּׂשה והּוא, לּה. ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹכׁשרה,
ּביֹוםֿטֹוב, אסּור - לדעת עּׂשהּו אם אבל ּדפן; ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנעּׂשה
רביעית ּדפן ּבכלים עֹוּׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּבכלים אֹותּה יעּׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹּביֹוםֿטֹוב;
עראי אהל עֹוּׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻּביֹוםֿטֹוב,

ְּביֹוםֿטֹוב.

 
אּלא‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל כׁשר אינֹו סּכה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּולֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבדבר
ּתמיד. נֹובל ואינֹו נֹוׁשר ואינֹו רע, ריחֹו ואין ְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָֻטמאה,

.,לארץ במחּבר אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻסּכ
וסּכ עבר אם אבל ּפסּולה. - טמאה ׁשּמקּבל בדבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻאֹו
ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו בדבר אֹו ונֹוׁשר, הּנֹובל ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבדבר
ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, מסּככין אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻאמרּו,
לתֹו יֹורדין סכ ׁשל ועלין הּוצין יהיּו ׁשּלא להּזהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹוצרי
ּבמיני סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעּׂשרה
ּגּדּולי ׁשאינן מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות בעצמֹות אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּתכֹות,
- סּכה ׁשּנעּׂשּו עד בהן, וכּיֹוצא ּגפנים עליה הדלה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻקרקע.
ּובמחצלֹות ּבכליֿעץ סּככּה נעקרּו. לא ׁשהרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפסּולה,
מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - בהן וכּיֹוצא לׁשכיבה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעּׂשּויֹות
ּפסּולה; ּובליֹותיהן, ּבׁשבריֿכלים סּככּה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻטמאה.
ׁשעדין ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא - טמאה מקּבלין והיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהֹואיל

טהרּו. ֲָֹלא
סֹוכי‚. טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻסּככּה

מכּבדֹות ענבים; ּובהן ענבים ּפרּכילי ּתאנים; ּובהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָתאנים
מרּבה ּפסלת אם רֹואין בהן: ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּובהן
ּבהן. מסּככין אין - לאו ואם ּבהן; מסּככין - האכלין ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָעל

מ ּבהן יּׁשאר ולא יּבֹולּו ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות, ּמׁש,סּכ ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי - לחים עּתה ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי

אינם. ּוכאּלּו ְֲִִֵָאויר
ּכׁשרה,„. - נּפצן ולא אֹותן דק ׁשּלא העץ, ּבפׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹסּככּה

מּפני ּבֹו, מסּככין אין - אֹותן ונּפץ ּדק ואם הּוא. עץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשעדין
מסּככין קרקע. מּגּדּולי אינן ּוכאּלּו צּורתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנׁשּתּנית
עֹומד צּורתן ׁשהרי בהן, וכּיֹוצא חלף וׁשל סיב ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחבלים

ּכלים. החבלים ְֲִִֵֵַָואין
ּפסּולה;‰. - ּבנקבֹות ּכׁשרה; - ּבזכרים ּבחּצים: ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָסּככּה

הּוא, קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עּׂשּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹאףֿעלּֿפי
ּכליֿקּבּול. ּככל טמאה ְְְְִִֵַָָֻּומקּבל
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סג            
  

הרי - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם תניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזֹו

מחּצה. אינּה יּבׁשה, ְִֵֶַָָָָׁשל
.Â,ּכׁשרה - הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה ּבראׁש סּכתֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻהעֹוּׂשה

- הּגמל ּגּבי על אֹו האילן ּבראׁש ּביֹוםֿטֹוב. לּה ְְְִִֵַַַָָָָָֹועֹולין
לעלֹות ׁשאסּור לפי ּביֹוםֿטֹוב; לּה עֹולין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַָָָּכׁשרה,
הּדפנֹות מקצת היּו בהמה. ּגּבי על אֹו ּבאילן ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּביֹוםֿטֹוב
נּטלּו ׁשאּלּו ּכל רֹואין, - אילנֹות ּומקצתן אדם ּבידי ְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹעּׂשּויֹות
לּה עֹולין אדם, ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהאילנֹות,

טֹוב. ְּביֹוםֿ
.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. - ּגג לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֻסּכה

הּדפן ראׁש ׁשּסמ אֹו צריף; ּכמין בזֹו זֹו ּדבּוקֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹהּדפנֹות
ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה אם - לּכתל סּכה ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל
סּכה ּכׁשרה. זֹו הרי טפח, הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין אףֿעלּֿפי טפחים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áׁשהיּו ּבין - ּפצימין לּה ׁשּיׁש אכסדרה עלּֿגּבי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָסּכ
מּבחּוץ נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָנראין

ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ְְְְִִִִִֵֵָואין
.Ëהעּׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפצימין לּה היּו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻלא

ואמצע האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמבֹוי,
ּפצימין. ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהאכסדרה

.Èׁשּיׁש באר עלּֿגּבי אֹו לחי לֹו ׁשּיׁש מבֹוי עלּֿגּבי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָסּכ
החג ׁשּבתֹו ׁשּבת לאֹותּה כׁשרה סּכה זֹו הרי - ּפּסין ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּה
- ׁשּבת לענין מחּצֹות אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבלבד;

סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן ְְְְִִִַַָָֹֻנחׁשב
.‡Èּגּבן על וסּכ הּגג זוּיֹות ארּבע על קנּדסין ארּבעה ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻנעץ

הּמחּצֹות את ורֹואין ּכׁשר; הּגג, ּׂשפת על והּסּכּו הֹואיל -ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
.הּסּכּו ּׂשפת על למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו ְְְְְִִֵַַַַַַָהּתחּתֹונֹות

.Èחּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻסּכה
על מרּבה ׁשּפרּוץ ואףֿעלּֿפי ּכׁשרה; זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהרּבה
אם אבל עּׂשר. על יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעֹומד.
צּורת לּה ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי - עּׂשר על יתר ּפתח ׁשם ִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

העֹומד. על מרּבה הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפתח,
.‚Èּבכרים ּומעטּה אּמה, מעּׂשרים ּגבֹוּה ׁשאוירּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻסּכה

ּבתבן מעטּה ּבּטלם. ואפּלּו מעּוט, אינֹו - -ּוכסתֹות ּובּטלֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבעפר אבל ּובּטלֹו. עפר לֹומר צרי ואין מעּוט; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָהרי
והּוצין אּמה, מעּׂשרים גבֹוהה היתה מעּוט. אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָסתם,
מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עּׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין

ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶָָָָיחׁשבּו
.„È- כּלּה עלּֿפני האמצעית ּדפן ּכנגד ּבּה איצטּבה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּבנה

איצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב ׁשעּור ּבאיצטּבה יׁש ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻאם
איצטּבה מּׂשפת יׁש אם - הּצד מן האמצעית ּדפן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכנגד
ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָֹולּכתל
ולּכתל איצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ּבאמצעּה איצטּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבנה
אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, לכל אּמֹות ְְְְֵַַַַַַַָָָארּבע
מן והרי ּבאיצטּבה, נֹוגעֹות הּמחּצֹות ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּכׁשרה;
עּמּוד, בּה ּבנה אּמה. מעּׂשרים ּפחֹות הּסּכּו ועד ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאיצטּבה

הּנּכרֹות, מחּצֹות אּלּו ׁשאין ּפסּולה; - סּכה הכׁשר ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻויׁש
דפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד עלּֿגב ְְְְְִֵַַַָָָָָֹונמצא

.ÂË- לעּׂשרה להׁשלימּה ּבּה וחקק מעּׂשרה, פחּותה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָהיתה
ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹאם
ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָמּכן,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ְְְִֵֶַַָׁשּבארנּו
.ÊËאּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל, מן ּכׁשרין סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

את אדם ועֹוּׂשה מּבעליֿחּיים. ואפּלּו מקֹום, מּכל ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמחּצה
ּבסּכה וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי ּביֹוםֿטֹוב, ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
זה לדעת ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעּׂשה והּוא, לּה. ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹכׁשרה,
ּביֹוםֿטֹוב, אסּור - לדעת עּׂשהּו אם אבל ּדפן; ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנעּׂשה
רביעית ּדפן ּבכלים עֹוּׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּבכלים אֹותּה יעּׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹּביֹוםֿטֹוב;
עראי אהל עֹוּׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻּביֹוםֿטֹוב,

ְּביֹוםֿטֹוב.

 
אּלא‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל כׁשר אינֹו סּכה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּולֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבדבר
ּתמיד. נֹובל ואינֹו נֹוׁשר ואינֹו רע, ריחֹו ואין ְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָֻטמאה,

.,לארץ במחּבר אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻסּכ
וסּכ עבר אם אבל ּפסּולה. - טמאה ׁשּמקּבל בדבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻאֹו
ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו בדבר אֹו ונֹוׁשר, הּנֹובל ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבדבר
ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, מסּככין אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻאמרּו,
לתֹו יֹורדין סכ ׁשל ועלין הּוצין יהיּו ׁשּלא להּזהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹוצרי
ּבמיני סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעּׂשרה
ּגּדּולי ׁשאינן מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות בעצמֹות אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּתכֹות,
- סּכה ׁשּנעּׂשּו עד בהן, וכּיֹוצא ּגפנים עליה הדלה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻקרקע.
ּובמחצלֹות ּבכליֿעץ סּככּה נעקרּו. לא ׁשהרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפסּולה,
מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - בהן וכּיֹוצא לׁשכיבה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעּׂשּויֹות
ּפסּולה; ּובליֹותיהן, ּבׁשבריֿכלים סּככּה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻטמאה.
ׁשעדין ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא - טמאה מקּבלין והיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהֹואיל

טהרּו. ֲָֹלא
סֹוכי‚. טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻסּככּה

מכּבדֹות ענבים; ּובהן ענבים ּפרּכילי ּתאנים; ּובהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָתאנים
מרּבה ּפסלת אם רֹואין בהן: ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּובהן
ּבהן. מסּככין אין - לאו ואם ּבהן; מסּככין - האכלין ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָעל

מ ּבהן יּׁשאר ולא יּבֹולּו ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות, ּמׁש,סּכ ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי - לחים עּתה ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי

אינם. ּוכאּלּו ְֲִִֵָאויר
ּכׁשרה,„. - נּפצן ולא אֹותן דק ׁשּלא העץ, ּבפׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹסּככּה

מּפני ּבֹו, מסּככין אין - אֹותן ונּפץ ּדק ואם הּוא. עץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשעדין
מסּככין קרקע. מּגּדּולי אינן ּוכאּלּו צּורתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנׁשּתּנית
עֹומד צּורתן ׁשהרי בהן, וכּיֹוצא חלף וׁשל סיב ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחבלים

ּכלים. החבלים ְֲִִֵֵַָואין
ּפסּולה;‰. - ּבנקבֹות ּכׁשרה; - ּבזכרים ּבחּצים: ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָסּככּה

הּוא, קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עּׂשּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹאףֿעלּֿפי
ּכליֿקּבּול. ּככל טמאה ְְְְִִֵַָָֻּומקּבל
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סד           
  

.Âסתמּה - קטּנה חלף: אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת
אֹותּה עּׂשה אּלאֿאםּֿכן ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה;
ּבּה; מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִַָָָָָלסּכּו
אפּלּו - קיר לּה יׁש ואם לׁשכיבה. אֹותּה עּׂשה ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
נּטל ואפּלּו ּככליֿקּבּול; היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָגדֹולה,
ּכׁשבריֿכלים. ׁשהיא מּפני ּבּה, מסּככין אין ׁשּלּה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּקיר

.Ê,ּבהן מסּככין טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָנסרים
אין - ארּבעה ּברחּבן יׁש ואם מׁשּפין. ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאףֿעלּֿפי
יׁשב ׁשּמא ּגזרה מׁשּפין; ׁשאינם ואףֿעלּֿפי ּבהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמסּככין
ׁשּיׁש אחד נסר עליה נתן כסּכה. ׁשהיא וידּמה הּתקרה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
והּיׁשן ּתחּתיו. יׁשנין ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּברחּבֹו
ארּבעה ּברחּבן ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹּתחּתיו
וסּכ ארּבעה ּבהן ׁשאין ּבצּדיהן והפכן ארּבעה, ּבעבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָואין
ּברחּבֹו ׁשּסּכ ּבין ּפסּול, הּנסר ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ְְִֵֵֶָּבין
.Áאּלא והאבנים, הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתקרה

לׁשם נעּׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹנסרין
והניד הּנסרים ּפקּפק אם לפיכ ּבית. לׁשם אּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻסּכה,
יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, זֹו הרי - סּכה לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻהּמסמרים
מּבינתים אחד נטל אם וכן טפחים. ארּבעה ונסר נסר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבכל
ּכׁשרה. זֹו הרי - סּכה לׁשם ּכׁשר סכ ּבמקֹומֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻוהּניח

.Ëאףֿעלּֿפי ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה ׁשּנעּׂשית ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻסּכה
ּכגֹון לצל; עּׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, מצוה. לׁשם נעּׂשית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא
סּכה אבל בהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת עּכּו"ם ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻֻסּכת
וכן לצל. נעּׂשית ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנעּׂשית
עּמר לא ׁשהרי סּכה, אינּה - סּכה ועּׂשהּו ּבגדיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֻֻהחֹוטט
ּבמׁש טפח חלל ּבתחּלה עּׂשה אם לפיכ לצל. זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּגדיׁש
- לעּׂשרה והׁשלימּה כן אחרי ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻׁשבעה

לצל. ׁשּלּה סכ נעּׂשה ׁשהרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשרה,
.Èּבהן מסּככין אין זרדין, וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָחבילי

ויּמל ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אֹותן יעּׂשה ׁשּמא ּגזרה -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
זה סכ עּׂשה לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻויׁשב
- הּתירם ואם מאליה. ׁשּנעּׂשית ּכסּכה ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻלצל,
בּדים. מעּׂשריםֿוחמּׁשה ּפחּותה חבילה ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרֹות.

.‡Èוכןחב ּבהן. מסּככין למנין, אֹותן ׁשאגדּו קטּנֹות ילֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבֹו, מסּככין - ּבֹו אגּודֹות והחרּיֹות הּדקל ראׁש ְְְֲֲִֵֶֶַַַַֹֻהחֹות
החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ּכחבילה. אינֹו ׁשמים ּבידי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשאגד
ראׁשים מּׁשני אחד אחת, ּבחבילה ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן
עץ ׁשהאֹוגד ּבּה; מסּככין - אדם ּבידי ואחד ׁשמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבידי
ּבידי אגּודה ׁשהרי היא, אחד ּכעץ וזֹו חבילה; אינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחד,
אגד. אינֹו לטלטלֹו, עּׂשּוי ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשמים.

.È.הּבית ּבתֹו עּׂשאּה ּכאּלּו - האילן ּתחת סּכתֹו ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻהעֹוּׂשה
ואחרּֿכ ּגּבן על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהדלה
היה לא ואם ּכׁשרה; - מהן הרּבה הּסּכּו היה אם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹקּצצן:
אֹותן לנענע צרי - מהן הרּבה ּכׁשר מּתחּלתֹו ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּסּכּו

סּכה. לׁשם עּׂשּויה ׁשּתהיה ּכדי קציצתן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאחר
.‚Èוסּכ ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

סּכ ּפסּולה. הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר אףֿעלּֿפי - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשניהם
ּפסּול ּבסכ יׁש אם זה: ּבצד זה לעצמֹו, ּובזה לעצמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבזה
- הּצד מן ּבין ּבאמצע, ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשלׁשה

ּפסּולה. זֹו ְֲֵָהרי
.„Èגדֹולה ּבסּכה אבל קטּנה; ּבסּכה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֻֻּבּמה

מּכן ּפחֹות טפחים; ּבארּבעה ּפֹוסלה ּבאמצע, ּפסּול סכ -ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
- מּכן ּופחֹות אּמֹות; ּבארּבע ּפֹוסל - הּצד ּומן ּכׁשרה. -ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
הּפחת; מקֹום על וסּכ ּבאמצעֹו, ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכׁשרה.
גדֹולה סּכה וכן עליה; ׁשּסּכ אכסדרה, הּמּקפת חצר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוכן
מלמעלה: הּדפנֹות ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּקיפּוה
ּפסּולה; - אּמֹות ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹאם
הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין - מּכן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפחֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל מּגּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּפסּול

.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואיֿזֹו
יתר ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל - ּוגדֹולה טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
ּכׁשר. סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול סכ ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָעל

.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר, ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ
היה אם ּפחֹות: אּלא טפחים, ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹאחד
היה ואם ּכׁשר; - הּפסּול הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָּכל
- ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ׁשאין אףֿעלּֿפי ּבצמצּום, זה ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָזה
נחׁשב. הּוא ּכפרּוץ ּפסּול ׁשּסכ מּפני ּפסּולה; זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָהרי

.ÊÈהּנׁשר מּפני ּתחּתיה ׁשּפרּׂש אֹו מלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפרּׂש
סּככּה אם וכן ּכׁשרה. - לנאֹותּה ּכדי ּפרּׂשֹו ּפסּולה. -ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָ
וכלים, מגדים ּובמיני פרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה. - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתלּויין,

.ÁÈ.ּברחּבה ממעטין אבל ּבגבהּה, ממעטין אין סּכה, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָֻנֹויי
- יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה מפלגין הסּכה נֹויי ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻֻהיּו
אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם, ׁשהּיֹוׁשב ׁשּנמצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה;
ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהן הּנֹויים, ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתחת

.ËÈׁשהאויר חּלֹונֹות חּלֹונֹות בֹו ׁשהיּו אםסכ מהן: נראה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - המסּכ מקֹום ּככל האויר ּבכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָֻיׁש
הּצל, על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה; מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשחּמתּה

ּכׁשרה. - האויר על רב הּסכ היה ואם ;סכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּבין טפחים, ׁשלׁשה אויר היה אם אבל טפחים. ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע,
סּכה אם ּוכסתֹות: ּכרים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִַָָָָָָָֻמּׁשלׁשה.
עד ּפסּולה, - קטּנה ּבסּכה ואם ּכׁשרה; - היא ְְְְְְִִֵַַָָָָָֻגדֹולה
מרּבה צּלתֹו הּסּכּו רב היה ּבֹו. ׁשּמסּככין ּבדבר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּימעטּנּו
הּכל וצּלת הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֻמחּמתֹו,

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת ְְֵֵַַַָָֹֻמרּבה
.‡Îהּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

ׁשאין אףֿעלּֿפי - ּבית ּכמין מעּבה היתה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻהּגדֹולים.
והּוא מדבלל, הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻהּכֹוכבים
ּכׁשר; - למּטה ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּסּכּו
ואם טפחים. ׁשלׁשה והּיֹורד העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּובלבד
גבֹוּה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יתר, אֹו טפח העֹולה זה ּברחב ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה
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ונגע למּטה ירד ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - טפחים מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָיתר
הּיֹורד. ּׂשפת ּכנגד מכּון ׁשּיהיה והּוא, הּיֹורד. זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻּבּׂשפת

.Îּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה עלּֿגּבי סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוּׂשה
ּדברים ּבּמה ּכׁשרה. - והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשעּׂשה
העליֹונה חלל ּגבּה ּבׁשהיה פסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאמּורים
לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו טפחים ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָעּׂשרה
אם אבל הּדחק. עלֿידי אפּלּו עליֹונה, ׁשל ּוכסתֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּכרים

הית ׁשּלא אֹו עּׂשרה, עליֹונה ׁשל ּגבהּה הּתחּתֹונהאין ה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
עלֿידי אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים לקּבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָיכֹולה
ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה. הּתחּתֹונה (אף) - ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדחק
העליֹונה ּבסכ ׁשהּתחּתֹונה, אּמה; עּׂשרים על יתר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתיהן

נּתרת. ִִֶֶהיא
.‚Î,טפחים עּׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה

ּבתֹו ּכסּכה ׁשהיא מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא ּתחּתיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּיֹוׁשב
עּׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח אפּלּו ּגג לּה ׁשּיׁש ּכילה וכן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻסּכה.
עּמּודים ארּבעה הּמעמיד וכן ּבּסּכה. ּבּה יׁשנין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻטפחים,
ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עּׂשרה, ּגבֹוהין אם - עליהן סדין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּופרּׂש

ָֻסּכה.
.„Îׁשאין ּכילה וכן סדין; עליהן ׁשּפרּׂש עּמּודים ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאבל

ּתחּתיהם ליׁשן מּתר ּכלֿׁשהן, ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Î?ּכיצד ּכׁשרה. - הּגזּולה וכן ּכׁשרה; - ׁשאּולה ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָֻסּכה
יצא, - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ּתקף ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻאם
יצא; - סּכה מהן ועּׂשה עצים ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאין
עצים ּדמי אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתּקנת
בהן ׁשּנה ולא חּברן ולא והּניחן נסרים, ּגזל ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּבלבד.
ּכׁשרה. זֹו הרי - הרּבים ּברׁשּות סּכתֹו העֹוּׂשה יצא. - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻּכלּום

ה'תש"ע תמוז ט' שני יום

 
הּסּכה‡. מן ּפטּורים ּוקטּנים ועבדים טמטּום1נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי וכן מּספק. חּיבים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָואנּדרֹוגינֹוס,
חמׁש] [ּכבן ׁשהּוא לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָבןֿחֹורין

ׁשׁש ּבמצֹות.2ּכבן לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
.הּסּכה מן ּפטּורים ּומׁשּמׁשיהן ׁשּיׁש3חֹולים חֹולה ולא . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
הּסּכה מן ּפטּור - מׁשּמׁשיו4מצטער ולא הּוא ואיזהּו5; . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני אֹו הרּוח מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו בהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובים

חּפה,‚. ּבני וכל הּׁשֹוׁשבינין וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻֻהאבל
הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן .6ּפטּורים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

מצוה„. הּסּכה7ׁשלּוחי מן ּבּלילה8ּפטּורים ּובין ּבּיֹום ּבין ,9. ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּיֹום דרכים וחּיבין10הֹולכי , ְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ

ּבּלילה, הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּלילה דרכים הֹולכי ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֻּבּלילה.
ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּיֹום העיר ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻוחּיבים
הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּלילה העיר ׁשֹומרי ּבּלילה. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻוחּיבים
ּבין ּפטּורין, ּופרּדסין, גּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. וחּיבים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּלילה
ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעּׂשה ׁשאם ּבּלילה; ּובין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום

אחר מקֹום מן ויגנב ויבֹוא קבּוע, מקֹום .11לּׁשֹומר ְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
וׁשֹותה‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין הּימים, ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ּכדר12ודר , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הּימים ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו דר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
"ּבּסּכת ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻעֹוּׂשה
- הּנאֹות ּומּצעֹות הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּתׁשבּו
אבל ּבּסּכה. - וכֹוסֹות אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָֻֻּבּסּכה;

אכילה -13ּכלי הּמנֹורה לּסּכה. חּוץ - ּוקערֹות קדרֹות ּכגֹון , ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
לּסּכה14ּבּסּכה חּוץ מּניחּה - קטּנה סּכה היתה ואם .15. ְְְִִַַַַָָָָָָָֻֻֻ

.Âּובין ּבּיֹום ּבין ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻאֹוכלין
אּלא ׁשבעה; ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין מעט. יתר אֹו פחֹות אֹו ּכּביצה, עראי, אכילת אכל ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאם

עראי ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ מים16יׁשנים לׁשּתֹות ּומּתר .17 ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻ
יׁשּתה ולא עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה. חּוץ ּפרֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי - מים אפּלּו לּסּכה ְֲֲִִֵֶַַָָֻֻחּוץ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דינם1) ועבדים פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא לעשותם [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
הילד.2)כנשים. של בהתפתחותו תלוי והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים, חמש לו שגמרו - חמש משום3)כבן

בביתו יושב היה לא השנה כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין "תשבו חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר:
במצווה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו שנקל למקום הולך היה אלא שגם4)דווקא תדורו", כעין "תשבו

שמצטער. במקום דר אדם אין למשמשים5)בדירה כך כל זקוק (=המצטער) הוא אין כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו
החולה. סוכה6)כמו שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה, חתן לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין

דפנות. שלוש אלא לה שבויים.7)אין לפדיון או תורה ללמוד סוכה8)כגון לפניהם שיש פי על ואף חנייתן בשעת אפילו
המצווה. מן פטור במצווה שעוסק משום שטרודים9)בנוייה. מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא הולכים שאינם פי על אף

המצווה. ביתו.10)במחשבת את ומניח עניין לאיזה מלנסוע נמנע שאינו ממש, מדירה הסוכה עדיפה שומר11)שלא היה ואם
סוכה. לעשות חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם "תשבו12)דבר במלואים: ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר

ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה, ביום הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". הסעודה,13)יומם לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית רק בדירתו אז להחזיקם דרך שאין דולקת.14)שכיוון כשאינה כשאינה15)אפילו

לסוכה. מכניסה כשדולקת אבל קבע16)דולקת. וזהו לאדם קלה שנה מספיקה לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין ֵָלפי
אסור.17)בשבילו. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים שרק אומרים ויש



סה            
  

ונגע למּטה ירד ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - טפחים מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָיתר
הּיֹורד. ּׂשפת ּכנגד מכּון ׁשּיהיה והּוא, הּיֹורד. זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻּבּׂשפת

.Îּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה עלּֿגּבי סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוּׂשה
ּדברים ּבּמה ּכׁשרה. - והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשעּׂשה
העליֹונה חלל ּגבּה ּבׁשהיה פסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאמּורים
לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו טפחים ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָעּׂשרה
אם אבל הּדחק. עלֿידי אפּלּו עליֹונה, ׁשל ּוכסתֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּכרים

הית ׁשּלא אֹו עּׂשרה, עליֹונה ׁשל ּגבהּה הּתחּתֹונהאין ה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
עלֿידי אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים לקּבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָיכֹולה
ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה. הּתחּתֹונה (אף) - ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדחק
העליֹונה ּבסכ ׁשהּתחּתֹונה, אּמה; עּׂשרים על יתר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתיהן

נּתרת. ִִֶֶהיא
.‚Î,טפחים עּׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה

ּבתֹו ּכסּכה ׁשהיא מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא ּתחּתיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּיֹוׁשב
עּׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח אפּלּו ּגג לּה ׁשּיׁש ּכילה וכן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻסּכה.
עּמּודים ארּבעה הּמעמיד וכן ּבּסּכה. ּבּה יׁשנין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻטפחים,
ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עּׂשרה, ּגבֹוהין אם - עליהן סדין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּופרּׂש

ָֻסּכה.
.„Îׁשאין ּכילה וכן סדין; עליהן ׁשּפרּׂש עּמּודים ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאבל

ּתחּתיהם ליׁשן מּתר ּכלֿׁשהן, ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Î?ּכיצד ּכׁשרה. - הּגזּולה וכן ּכׁשרה; - ׁשאּולה ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָֻסּכה
יצא, - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ּתקף ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻאם
יצא; - סּכה מהן ועּׂשה עצים ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאין
עצים ּדמי אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתּקנת
בהן ׁשּנה ולא חּברן ולא והּניחן נסרים, ּגזל ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּבלבד.
ּכׁשרה. זֹו הרי - הרּבים ּברׁשּות סּכתֹו העֹוּׂשה יצא. - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻּכלּום

ה'תש"ע תמוז ט' שני יום

 
הּסּכה‡. מן ּפטּורים ּוקטּנים ועבדים טמטּום1נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי וכן מּספק. חּיבים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָואנּדרֹוגינֹוס,
חמׁש] [ּכבן ׁשהּוא לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָבןֿחֹורין

ׁשׁש ּבמצֹות.2ּכבן לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
.הּסּכה מן ּפטּורים ּומׁשּמׁשיהן ׁשּיׁש3חֹולים חֹולה ולא . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
הּסּכה מן ּפטּור - מׁשּמׁשיו4מצטער ולא הּוא ואיזהּו5; . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני אֹו הרּוח מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו בהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובים

חּפה,‚. ּבני וכל הּׁשֹוׁשבינין וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻֻהאבל
הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן .6ּפטּורים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

מצוה„. הּסּכה7ׁשלּוחי מן ּבּלילה8ּפטּורים ּובין ּבּיֹום ּבין ,9. ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּיֹום דרכים וחּיבין10הֹולכי , ְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ

ּבּלילה, הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּלילה דרכים הֹולכי ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֻּבּלילה.
ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּיֹום העיר ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻוחּיבים
הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּלילה העיר ׁשֹומרי ּבּלילה. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻוחּיבים
ּבין ּפטּורין, ּופרּדסין, גּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. וחּיבים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּלילה
ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעּׂשה ׁשאם ּבּלילה; ּובין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום

אחר מקֹום מן ויגנב ויבֹוא קבּוע, מקֹום .11לּׁשֹומר ְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
וׁשֹותה‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין הּימים, ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ּכדר12ודר , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הּימים ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו דר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
"ּבּסּכת ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻעֹוּׂשה
- הּנאֹות ּומּצעֹות הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּתׁשבּו
אבל ּבּסּכה. - וכֹוסֹות אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָֻֻּבּסּכה;

אכילה -13ּכלי הּמנֹורה לּסּכה. חּוץ - ּוקערֹות קדרֹות ּכגֹון , ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
לּסּכה14ּבּסּכה חּוץ מּניחּה - קטּנה סּכה היתה ואם .15. ְְְִִַַַַָָָָָָָֻֻֻ

.Âּובין ּבּיֹום ּבין ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻאֹוכלין
אּלא ׁשבעה; ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין מעט. יתר אֹו פחֹות אֹו ּכּביצה, עראי, אכילת אכל ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאם

עראי ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ מים16יׁשנים לׁשּתֹות ּומּתר .17 ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻ
יׁשּתה ולא עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה. חּוץ ּפרֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי - מים אפּלּו לּסּכה ְֲֲִִֵֶַַָָֻֻחּוץ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דינם1) ועבדים פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא לעשותם [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
הילד.2)כנשים. של בהתפתחותו תלוי והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים, חמש לו שגמרו - חמש משום3)כבן

בביתו יושב היה לא השנה כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין "תשבו חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר:
במצווה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו שנקל למקום הולך היה אלא שגם4)דווקא תדורו", כעין "תשבו

שמצטער. במקום דר אדם אין למשמשים5)בדירה כך כל זקוק (=המצטער) הוא אין כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו
החולה. סוכה6)כמו שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה, חתן לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין

דפנות. שלוש אלא לה שבויים.7)אין לפדיון או תורה ללמוד סוכה8)כגון לפניהם שיש פי על ואף חנייתן בשעת אפילו
המצווה. מן פטור במצווה שעוסק משום שטרודים9)בנוייה. מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא הולכים שאינם פי על אף

המצווה. ביתו.10)במחשבת את ומניח עניין לאיזה מלנסוע נמנע שאינו ממש, מדירה הסוכה עדיפה שומר11)שלא היה ואם
סוכה. לעשות חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם "תשבו12)דבר במלואים: ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר

ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה, ביום הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". הסעודה,13)יומם לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית רק בדירתו אז להחזיקם דרך שאין דולקת.14)שכיוון כשאינה כשאינה15)אפילו

לסוכה. מכניסה כשדולקת אבל קבע16)דולקת. וזהו לאדם קלה שנה מספיקה לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין ֵָלפי
אסור.17)בשבילו. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים שרק אומרים ויש



סו           
  

.Êחֹובה - ּבּסּכה הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב ּבלילי אפּלּו18אכילה . ְֲֲִִִֵֵַָָָָֻ
חֹובתֹו ידי יצא ּפת, ּכּזית רצה19אכל רׁשּות: ואיל מּכאן . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

אּלא ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה ּבּסּכה; סֹועד - סעּודה ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻלאכל
ּבּפסח. מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻּפרֹות

.Áחּוץ אֹו ּביתֹו ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִֵֶַָָָָֹֻֻֻמי
עד ּבּסּכה, אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואֹוכל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻלּסּכה,
ׁשלחנֹו; אחר יּמׁש ׁשּמא ּגזרה הּסּכה; ּבתֹו ׁשלחנֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻׁשּיהיה

גדֹולה. ּבסּכה ְְֲִַָָֻואפּלּו
.Ëּומדקּדק ּוכׁשּמבין הּסּכה. ּבתֹו קֹורא הּימים ׁשבעת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּכל

לּסּכה חּוץ יבין - ׁשּיקרא מיּׁשבת20ּבּמה דעּתֹו ׁשּתהיה ּכדי , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
לּסּכה חּוץ אֹו ּבּסּכה, מתּפּלל רצה, - הּמתּפּלל .21עליו. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻֻ

.Èמּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי - גׁשמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻירדּו
לתֹו יּפלּו ׁשאם טּפֹות, הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻלפּנֹות?

ּפֹול ׁשל ּתבׁשיל אפּלּו יּפסל, ּבּסּכה22הּתבׁשיל אֹוכל היה . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
מחּיבים אין - הּגׁשמים ּופסקּו לביתֹו ונכנס גׁשמים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוירדּו
סעּודתֹו. ׁשּיגמר עד הּלילה), אֹותֹו (ּכל לּסּכה לחזר ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹֻאֹותֹו
ּופסקּו הּבית לתֹו ונכנס ּבּלילה, גׁשמים וירדּו יׁשן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהיה
הּלילה, אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּגׁשמים

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
.‡Èסּכתֹו יּתיר לא - ּבׁשחרית הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל ;23ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹֻ

ּולמעלה. הּמנחה מן אֹותן, ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
לפּנֹות מקֹום לֹו ארּבעה24אין על ארּבעה ּבּה ּפֹוחת -25. ְְְֵֵַַַַָָָָָָ

ּבּסּכה, לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר לסעד הצר ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹֹֻֻואם
ׁשבעה. ּכל ְְִִֶָָָָׁשּמצותּה

.Èמבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן קדם26ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּובלילי27ׁשּיׁשב ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

הּסּכה על מבר הראׁשֹון, הּזמן28יֹוםֿטֹוב על 29ואחרּֿכ, ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוס על הּברכֹות ּכל מעמד30ּומסּדר מקּדׁש נמצא .31, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ויֹוׁשב ּבּסּכה' 'ליׁשב הּזמן.32ּומבר על מבר ואחרּֿכ , ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּבליל מעמד לקּדׁש ספרד, ורּבני רּבֹותי מנהג היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ְְִֵֶֶַַַֻראׁשֹון

.‚Èטֹובים ימים ׁשני עֹוּׂשין ׁשאנּו הּזה, יֹוׁשבין33ּבּזמן - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ראׁשֹון יֹוםֿטֹוב ׁשהּוא הּׁשמיני, ּובּיֹום ימים. ׁשמֹונה ְְִִִִֶַַַָָָֻּבּסּכה
ּבּסּכה' 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין ׁשמיניֿעצרת, .34ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻֻוכן
מּספק מברכין ואין מּספק, חּיבין ׁשהן .35מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

.„Èאין אֹותּה. ּומפּנה ּכליו מֹוריד - הּׁשמיני ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגמר
ּכליו את להֹוריד מקֹום ּבּה36לֹו מכניס - קטּנה היתה אם : ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ּוקערֹות37מנֹורה קדרֹות ּבּה מכניס - גדֹולה היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ
בהן נגמרה38וכּיֹוצא וׁשּכבר פסּולה ׁשהיא להזּכיר ּכדי , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול אינֹו יֹוםֿטֹוב, ׁשהּוא ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָמצותּה;
.ÂËעֹוּׂשה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג, ּבין סּכה, עּׂשה ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻמי

סּכה, עֹוּׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו ְְְֲִִִֵֶֶָָֻֻֻסּכה
החג ימי ׁשמנת ּכל אסּורין סּכה עצי ׁשבעה. ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּמצותּה
אחר לדבר מהן נאֹותין אין .סכ עצי ּבין דפנֹות, עצי ּבין -ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
מקצה הּסּכה ּכּלֹו הּׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻֻּכל

ּביןֿהּׁשמׁשֹות ׁשל39עד לביןֿהּׁשמׁשֹות והקצת והֹואיל ; ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
הּיֹום. לכל הקצת ְְְִִַָָֻׁשמיני,

.ÊËאסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן
ׁשּתלאן ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה. ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק

ּביןֿהּׁשמׁשֹות! ּכל מהן בֹודל איני זה40ואמר: הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ולא אֹותם, הקצה לא ׁשהרי ׁשּירצה; עת ּבכל מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמסּתּפק

ּכמֹותּה. נחׁשבּו ולא הּסּכה, קדּׁשת עליהם ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻֻחלה

 
 

ּדקל,‡. ׁשל חרּיֹות הן ּבּתֹורה האמּורֹות ּתמרים ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֻּכפֹות
אּלא ּולכאן, לכאן ׁשּלהן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּכׁשּיצמחּו,

לּולב. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָּכׁשּיהיה
.עבת עץ וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה האמּור הדר עץ ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפרי

ּכגֹון עצֹו; את חֹופין ׁשעליו ההדס, הּוא ּבּתֹורה ְֲִֵֶֶַַַָָָָָהאמּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אף18) חובה הראשון הלילה המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות: בחג ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
חובה. הראשון הלילה הסוכות בכזית.19)בחג הוא החיוב במצה גם ללמוד20)כי לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר

לסוכה. יתפלל.21)חוץ שם - בכוונה להתפלל לו שנוח מקום באיזה בקי22)כלומר שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא
הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה לדירתו זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם - זה ביום23)בשיעור

שם. לישב חובתו היום כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, למקום24)הושענא פרט השמיני ביום לאכול אחר מקום לו אין כלומר
השמיני.25)הסוכה. ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי זה בשיעור סכך שלא26)מוריד גמורה יציאה יצא אם ודווקא

כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין לסוכה דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם אבל לאלתר. לחזור
מקודם. בירך כבר שהרי עליהן27)עכשיו, מברך המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצווה, היא שהישיבה רבנו, דעת

בסוכה. האכילה היא המצווה שעיקר כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) בסוכה.28)עובר לישב ברכת ברכת29)כלומר
הזה. לזמן וכו' בידו.30)שהחיינו מלא כוס המצווה.31)שמחזיק התחלת שאז שיושב, בסוכה32)לפני לישב שמשבירך

שהחיינו. בברכת יפסיק ולא מיד, לישב טובים.33)צריך ימים שני לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים כי34)שאנו
הספק. על מברכים אין הראב"ד35)לעולם ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה על לברך יכולה אינה שאשה רבנו, מדברי משמע

מצּוות. שאינן פי על אף מברכות טוב.36)שנשים יום שהוא כיוון - יכול אינו מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול ורוצה
שידליקה.37) היכר.38)מבלי ויש החג, בזמן כן עושה היה אינו39)שלא בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה

יותר. לו עליהם40)זקוק חלה אינה שוב יום-טוב, מתחילת קדושה עליהם חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב יום של
כך. אחר

           
  

אם אבל אחד. ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
למעלה הּׁשליׁשי והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה, העלין ׁשני ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו

ׁשֹוטה. הדס נקרא אבל עבת, זה אין - ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמהן
על‚. הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות נחל ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָערבי

ׁשּלֹו עלה נחל: ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,
הּנקרא הּוא וזהּו אדם, ׁשּלֹו וקנה חלק, ּופיו ּכּנחל, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשּו
נחל'. 'ערבי נאמר לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹערבה.

ּכׁשר. בהרים, אֹו ּבּמדּבר גדל היה ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואפּלּו
ּופיו„. עגל, ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

צפצפה, הּנקרא וזהּו אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה למּסר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּדֹומה
ׁשּלּה העלה ּפי ׁשאין ערבה, מין ׁשם ויׁש ּפסּולה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָוהיא
ּכמֹו מאד, עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹחלק,
הּׁשמּועה, מּפי האּלּו הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן, מּגל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּפי

נתּפרׁשּו. רּבנּו, ְְִִֵֶַָמּמׁשה
זה,‰. את זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה אּלּו מינין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָארּבעה

מֹוסיפין ואין מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב. מצות נקראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלן
מהן אחד נמצא לא ואם מיןעליהן. ּתחּתיו מביאים אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

לֹו. הּדֹומה ֵֶַַאחר
.Âולעּׂשֹות וערבה והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

מבר ּבהן, לצאת נֹוטלם ּוכׁשהּוא אחת. אגּדה ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻׁשלׁשּתן
ואחרּֿכ לֹו. סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על ְְְְְִִִִַַַַָָָָֻּתחּלה
ּדר ונֹוטלן ּבּׂשמאלֹו. ואתרֹוג ּבימינֹו, הּזאת האגּדה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻנֹוטל
למעלה וראׁשיהן לארץ, למּטה עּקריהן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּגדילתן,
ׁשּיהיּו והּוא יצא; - אחד אחד ּונטלן אגדן, לא ואם ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹלאויר.
אחד, מין אּלא לֹו היה לא אם אבל אצלֹו. מצּויין ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹארּבעּתן

הּׁשאר. ׁשּימצא עד יּטל לא - אחד מין ׁשחסר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאֹו
.Êּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה

ּכדי ּבהדס להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָערבה,
ׁשאר אבל הּוא. מצוה ונֹויי מֹוסיף, - גדֹולה אגּדה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֻׁשּתהיה
הֹוסיף ואם מהן. ּגֹורעין ואין מנינם על מֹוסיפין אין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּמינין,

ּפסל). לא (צ"ל: ּפסּול - גרע ַַָָָֹאֹו
.Áּפחֹות אין - לּולב מהם? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה

ּומדידתֹו ּכׁשר. - ּכלֿׁשהּוא אר היה ואם טפחים; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹמארּבעה
אין - וערבה והדס העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרתֹו -ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּכׁשרים. - ּכלֿׁשהן ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֻּפחֹות
ּכׁשרים; - לחין עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ׁשּיהיה צרי - הּלּולב אגד ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
וׁשעּור יֹותר. אֹו טפח וערבה ההדס מן יֹוצא לּולב ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשדרֹו
- ּכלֿׁשהּוא גדֹול היה ואם מּכּביצה. ּפחֹות אין - ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאתרֹוג

ֵָּכׁשר.
.Ëּבין ּכאחת, ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה

ׁשּיגּביהן והּוא, יצא. - ּבּׂשמאל ּבין ּבימין, ּבין זה, אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ּומצוה יצא. לא - ּגדילתן ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּדר
ואתרֹוג ּבימין, מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה - ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּכהלכתּה
ׁשלׁש הּלּולב וינענע ויֹוריד ויעלה ויביא ויֹולי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּׂשמאל,

ורּוח. רּוח ּבכל ְְִַַָָָּפעמים
.Èּומביא ּפעמים, ׁשלׁש הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכיצד?

וירידה. ּבעלּיה וכן ּפעמים, ׁשלׁש הּלּולב ראׁש ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּומנענע
ּכי לה' ּב'הֹודּו - ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָוהיכן
ּכׁשר הּיֹום וכל ּנא'. הֹוׁשיעה ה' ּוב'אּנא וסֹוף, ּתחּלה ְְְִִֵַָָָָָָָָטֹוב'

ּבּלילה. נֹוטל ואינֹו לּולב, ְְְִִֵֵַַָָָלנטילת
.‡Èׁשּכר אֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל ּגימֹון זֹו לאגּדה ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻעּׂשה

ׁשמּה אחר, ּדבר עלֿידי לקיחה יצא. - ּונטלּה סדין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָעליה
ׁשהּוא ׁשּכל הּדּור, ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָלקיחה.
ּבעציץ האּלּו הּמינין את נתן אם אבל חֹוצץ. אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלנאֹותֹו

חֹובתֹו. ידי יצא לא - ּונטלּה בקדרה ְְְִֵֵָָָָָָֹאֹו
.Èהּלּולב ּבין והבּדיל והערבה, ההדס עם הּלּולב את ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאגד

הבּדיל חֹוצץ. זה הרי - בּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָּובין
חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַּביניהן
מין ּובכל במׁשיחה, אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹויׁש

מעּכב. אגידתֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָׁשּירצה,
.‚Èּבכל ּבלבד, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום להּנטל לּולב ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָמצות

זמ ּובכל לכםמקֹום 'ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת; ואפּלּו ן, ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ויֹום יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון'. ְְְְִִִַַַָָָָּבּיֹום
וגֹו'. אלהיכם ה' לפני 'ּוּׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמּׁשבעת
ּבׁשּבת, נּטל אינֹו - החג ימי ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחל
ּכמֹו הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּגזרה

ּבׁשֹופר. ְְֶָָׁשּגזרּו
.„Èׁשהּוא מּפני הראׁשֹון? ּביֹוםֿטֹוב זֹו גזרה גזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹולּמה

ודין ּדינֹו ׁשאין נמצא, ּבגבּולין. ואפּלּו הּתֹורה, מן ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָמצוה
לּטל חּיב אדם אין החג ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה; הּימים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאר

ּבּמקּדׁש. אּלא ְִֶַָָָלּולב,
.ÂËּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו, ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

מבר ויֹום יֹום וכל לּמקּדׁש. זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמקֹום
מּפני לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
הּתּקנֹות ּכל עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהיא
ּכׁשּיּבנה - ּביתֿהּמקּדׁש מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהתקין

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו ְְְְְִִֵַַַַָָָָּביתֿהּמקּדׁש,
.ÊËּבּיֹום נּטל לּולב היה קּים, ׁשּביתֿהּמקּדׁש ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשּידעּו הּמקֹומֹות, ּבׁשאר וכן ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
הּמקֹומֹות אבל ּבארץֿיּׂשראל. החג יֹום הּוא זה ׁשּיֹום ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבוּדאי
היּו לא ראׁשֿחדׁש, ּבקביעּות יֹודעים היּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶָָָֹֹֹֹהרחֹוקים,

מּספק. הּלּולב ְִִֵַָָנֹוטלין
.ÊÈהּלּולב את לּטל חכמים אסרּו ּביתֿהּמקּדׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את ׁשּקּדׁשּו ארץֿיּׂשראל ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
ּבקביעת יֹודעין ׁשאינן הרחֹוקים, הּגבּולין ּבני מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהחדׁש,
אּלּו יהיּו ולא זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהחדׁש,
ראׁשֹון יֹום וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִֵֵַָנֹוטלין
ּבֹו. להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום, ְְְְִִֵֶָָָָָָּבכל

.ÁÈהּדבר נׁשאר החׁשּבֹון, עלּֿפי עֹוּׂשין ׁשהּכל הּזה, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּובּזמן
ולא בגבּולין לא ּכלל, ּבׁשּבת לּולב יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּכמֹות
יֹודעים ׁשהּכל ואףֿעלּֿפי ראׁשֹון, ּביֹום ואפּלּו יּׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּבארץ
הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ּבארנּו, ּוכבר החדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבקביעת
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ׁשּמא ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת
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סז            
  

אם אבל אחד. ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
למעלה הּׁשליׁשי והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה, העלין ׁשני ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו

ׁשֹוטה. הדס נקרא אבל עבת, זה אין - ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמהן
על‚. הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות נחל ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָערבי

ׁשּלֹו עלה נחל: ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,
הּנקרא הּוא וזהּו אדם, ׁשּלֹו וקנה חלק, ּופיו ּכּנחל, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשּו
נחל'. 'ערבי נאמר לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹערבה.

ּכׁשר. בהרים, אֹו ּבּמדּבר גדל היה ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואפּלּו
ּופיו„. עגל, ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

צפצפה, הּנקרא וזהּו אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה למּסר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּדֹומה
ׁשּלּה העלה ּפי ׁשאין ערבה, מין ׁשם ויׁש ּפסּולה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָוהיא
ּכמֹו מאד, עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹחלק,
הּׁשמּועה, מּפי האּלּו הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן, מּגל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּפי

נתּפרׁשּו. רּבנּו, ְְִִֵֶַָמּמׁשה
זה,‰. את זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה אּלּו מינין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָארּבעה

מֹוסיפין ואין מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב. מצות נקראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלן
מהן אחד נמצא לא ואם מיןעליהן. ּתחּתיו מביאים אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

לֹו. הּדֹומה ֵֶַַאחר
.Âולעּׂשֹות וערבה והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

מבר ּבהן, לצאת נֹוטלם ּוכׁשהּוא אחת. אגּדה ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻׁשלׁשּתן
ואחרּֿכ לֹו. סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על ְְְְְִִִִַַַַָָָָֻּתחּלה
ּדר ונֹוטלן ּבּׂשמאלֹו. ואתרֹוג ּבימינֹו, הּזאת האגּדה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻנֹוטל
למעלה וראׁשיהן לארץ, למּטה עּקריהן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּגדילתן,
ׁשּיהיּו והּוא יצא; - אחד אחד ּונטלן אגדן, לא ואם ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹלאויר.
אחד, מין אּלא לֹו היה לא אם אבל אצלֹו. מצּויין ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹארּבעּתן

הּׁשאר. ׁשּימצא עד יּטל לא - אחד מין ׁשחסר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאֹו
.Êּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה

ּכדי ּבהדס להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָערבה,
ׁשאר אבל הּוא. מצוה ונֹויי מֹוסיף, - גדֹולה אגּדה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֻׁשּתהיה
הֹוסיף ואם מהן. ּגֹורעין ואין מנינם על מֹוסיפין אין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּמינין,

ּפסל). לא (צ"ל: ּפסּול - גרע ַַָָָֹאֹו
.Áּפחֹות אין - לּולב מהם? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה

ּומדידתֹו ּכׁשר. - ּכלֿׁשהּוא אר היה ואם טפחים; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹמארּבעה
אין - וערבה והדס העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרתֹו -ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּכׁשרים. - ּכלֿׁשהן ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֻּפחֹות
ּכׁשרים; - לחין עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ׁשּיהיה צרי - הּלּולב אגד ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
וׁשעּור יֹותר. אֹו טפח וערבה ההדס מן יֹוצא לּולב ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשדרֹו
- ּכלֿׁשהּוא גדֹול היה ואם מּכּביצה. ּפחֹות אין - ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאתרֹוג

ֵָּכׁשר.
.Ëּבין ּכאחת, ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה

ׁשּיגּביהן והּוא, יצא. - ּבּׂשמאל ּבין ּבימין, ּבין זה, אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ּומצוה יצא. לא - ּגדילתן ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּדר
ואתרֹוג ּבימין, מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה - ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּכהלכתּה
ׁשלׁש הּלּולב וינענע ויֹוריד ויעלה ויביא ויֹולי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּׂשמאל,

ורּוח. רּוח ּבכל ְְִַַָָָּפעמים
.Èּומביא ּפעמים, ׁשלׁש הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכיצד?

וירידה. ּבעלּיה וכן ּפעמים, ׁשלׁש הּלּולב ראׁש ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּומנענע
ּכי לה' ּב'הֹודּו - ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָוהיכן
ּכׁשר הּיֹום וכל ּנא'. הֹוׁשיעה ה' ּוב'אּנא וסֹוף, ּתחּלה ְְְִִֵַָָָָָָָָטֹוב'

ּבּלילה. נֹוטל ואינֹו לּולב, ְְְִִֵֵַַָָָלנטילת
.‡Èׁשּכר אֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל ּגימֹון זֹו לאגּדה ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻעּׂשה

ׁשמּה אחר, ּדבר עלֿידי לקיחה יצא. - ּונטלּה סדין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָעליה
ׁשהּוא ׁשּכל הּדּור, ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָלקיחה.
ּבעציץ האּלּו הּמינין את נתן אם אבל חֹוצץ. אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלנאֹותֹו

חֹובתֹו. ידי יצא לא - ּונטלּה בקדרה ְְְִֵֵָָָָָָֹאֹו
.Èהּלּולב ּבין והבּדיל והערבה, ההדס עם הּלּולב את ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאגד

הבּדיל חֹוצץ. זה הרי - בּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָּובין
חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַּביניהן
מין ּובכל במׁשיחה, אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹויׁש

מעּכב. אגידתֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָׁשּירצה,
.‚Èּבכל ּבלבד, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום להּנטל לּולב ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָמצות

זמ ּובכל לכםמקֹום 'ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת; ואפּלּו ן, ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ויֹום יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון'. ְְְְִִִַַַָָָָּבּיֹום
וגֹו'. אלהיכם ה' לפני 'ּוּׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמּׁשבעת
ּבׁשּבת, נּטל אינֹו - החג ימי ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחל
ּכמֹו הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּגזרה

ּבׁשֹופר. ְְֶָָׁשּגזרּו
.„Èׁשהּוא מּפני הראׁשֹון? ּביֹוםֿטֹוב זֹו גזרה גזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹולּמה

ודין ּדינֹו ׁשאין נמצא, ּבגבּולין. ואפּלּו הּתֹורה, מן ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָמצוה
לּטל חּיב אדם אין החג ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה; הּימים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאר

ּבּמקּדׁש. אּלא ְִֶַָָָלּולב,
.ÂËּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו, ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

מבר ויֹום יֹום וכל לּמקּדׁש. זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמקֹום
מּפני לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
הּתּקנֹות ּכל עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהיא
ּכׁשּיּבנה - ּביתֿהּמקּדׁש מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהתקין

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו ְְְְְִִֵַַַַָָָָּביתֿהּמקּדׁש,
.ÊËּבּיֹום נּטל לּולב היה קּים, ׁשּביתֿהּמקּדׁש ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשּידעּו הּמקֹומֹות, ּבׁשאר וכן ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
הּמקֹומֹות אבל ּבארץֿיּׂשראל. החג יֹום הּוא זה ׁשּיֹום ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבוּדאי
היּו לא ראׁשֿחדׁש, ּבקביעּות יֹודעים היּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶָָָֹֹֹֹהרחֹוקים,

מּספק. הּלּולב ְִִֵַָָנֹוטלין
.ÊÈהּלּולב את לּטל חכמים אסרּו ּביתֿהּמקּדׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את ׁשּקּדׁשּו ארץֿיּׂשראל ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
ּבקביעת יֹודעין ׁשאינן הרחֹוקים, הּגבּולין ּבני מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהחדׁש,
אּלּו יהיּו ולא זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהחדׁש,
ראׁשֹון יֹום וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִֵֵַָנֹוטלין
ּבֹו. להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום, ְְְְִִֵֶָָָָָָּבכל

.ÁÈהּדבר נׁשאר החׁשּבֹון, עלּֿפי עֹוּׂשין ׁשהּכל הּזה, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּובּזמן
ולא בגבּולין לא ּכלל, ּבׁשּבת לּולב יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּכמֹות
יֹודעים ׁשהּכל ואףֿעלּֿפי ראׁשֹון, ּביֹום ואפּלּו יּׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּבארץ
הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ּבארנּו, ּוכבר החדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבקביעת
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ׁשּמא ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת
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סח           
  

.ËÈוכל הּלּולב; ּבנטילת חּיב ּובּסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻּכל
הּיֹודע קטן לּולב. מּנטילת ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבמצֹות. לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבּלּולב חּיב - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלנענע

.Îחּוץ אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהלכה
ּבערבה חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין ׁשּבּלּולב. ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָמערבה

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו - וׁשעּורּה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב.
.‡Îהּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

צדדי על אֹותן וזֹוקפין ערבה ׁשל מרּבּיֹות מביאין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻהיּו
ׁשהיּו ּובעת הּמזּבח. ּגּבי עלֿ ּכפּופין וראׁשיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמזּבח,
חל ותֹוקעין. ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה ְְְְְְְִִִִִִִָָָמביאין
אּלאֿאםֿ ערבה; זֹוקפין אין - החג ּבתֹו להיֹות ׁשּבת ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָיֹום
ּכדי ּבׁשּבת, אֹותּה זֹוקפין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּכן

מצוה. ׁשהיא ְְְְִִֶַָָלפרסמּה,
.Î,לּמקּדׁש מערבֿׁשּבת אֹותּה מביאין עֹוּׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד

העלין. יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּניחין
ולֹוקחין העם ּובאין הּמזּבח, עלּֿגּבי אֹותּה זֹוקפין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָּולמחר
זֹו, וערבה יֹום. ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר אֹותּה, ונֹוטלין ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָמּמּנה
ׁשבעת ּכל אֹותּה נֹוטלין אין ּבּתֹורה, ּבפרּוׁש ואינּה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָהֹואיל
הּוא ּבלבד הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָימי
אֹו אחד ּבד לֹוקח עֹוּׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנֹוטלין
הּקרקע על ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָבּדין
מנהג זה ׁשּדבר ברכה, ּבלא ׁשלׁש אֹו ּפעמים הּכלי על ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

הּוא. ְִִנביאים
.‚Îּבידיהן ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכל

הצליחה ה' 'אּנא ּנא', הֹוׁשיעה ה' 'אּנא ואֹומרין: אחת ְְְִִִַַַַַָָָָָָָּפעם
ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין הּׁשביעי ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנא'.
ּביתֿ ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל יּׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנהגּו
את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ּומּקיפין ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּכנסת

לּמקּדׁש. זכר ְְִִֵֵֶַַַָהּמזּבח,
.„Îׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ

מתּפּלל, בידֹו; והּוא לביתֿהּכנסת, ונכנס ּבידֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
בידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ויֹוצא בידֹו; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָוהּוא
עבּדֹו. ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו לּמדרׁש, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּוכׁשּיּכנס

.‰Î,ּבעלּה מּיד אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמקּבלת
ּבׁשּבת. לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, לּמים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּומחזירתֹו
הּמים. מחליפין - ּובּמֹועד הּמים; על מֹוסיפין - ְֲִִִִִִֵַַַַַַָּוביֹוםֿטֹוב

.ÂÎאּלא ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו, להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהדס
אבל ּבֹו. להריח אסּור לּמצוה, והקצה והֹואיל ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלריח;
מאכילה. לּמצוה הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאתרֹוג,

.ÊÎׁשהקצה מּפני הּׁשביעי, יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹֻואסּור
ּובּזמן ּבאכילה. מּתר ּובּׁשמיני לכּלֹו. הקצה - הּיֹום ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב נֹוטלין ׁשאין אףֿעלּֿפי - ימים ׁשני עֹוּׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה,
ּבּׁשמיני אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ספק ׁשהּוא הּספק, מּפני ימים ׁשני עֹוּׂשין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
אחת ּכל - הּימים לׁשבעת אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָׁשביעי.

למחר. ואֹוכלּה ליֹומּה, בּה יֹוצא ְְְְְֵַַָָָָָואחת

 
ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָארּבעת

יאּוׁש; לאחר אפּלּו גנּוב, אֹו גזּול אֹו יבׁש מהן אחד ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
האׁשרה ׁשּבּטלּו אףֿעלּֿפי הּנעבדת, מאׁשרה ׁשּיהיה ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹו
היה ּפסּול. זה הרי - הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּלעבדּה;
נטל, ואם לכּתחּלה; יּטל לא - ּכֹוכבים עבֹודת ׁשל מהן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאחד
אֹו הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. - ליבׁש גמר ולא ּכמּוׁש, היה ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֹיצא.
הּמינין. ׁשאר לא אבל ּכׁשר, הּיבׁש לּולב - הּסּכנה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבׁשעת

..ּפסּול - טבל וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָָאתרֹוג
ׁשּמּתר עני, ויהיה נכסיו ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר; - ּדמאי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשל
ׁשני מעּׂשר וׁשל טהֹורה ּתרּומה ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹו

לט יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּכׁשר.ּבירּוׁשלים - נטל ואם מאה. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
ׁשני‚. נתרחקּו אם - נסּדק ּפסּול. - ראׁשֹו ׁשּנקטם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹלּולב

לפניו, עקם היה ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹסדקיו
- לאחֹוריו עקם היה ּפסּול. - חטֹוטרת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
נפרדּו ּפסּול. - מּצדדיו לאחד נעקם ברּיתֹו. היא ׁשזֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשר,
נפרצּו ּכׁשר. - החרּיֹות ּכעלי נּדלּדלּו ולא זה מעל זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻעליו
ּפסּול. - החרּיֹות ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻעליו,

ׁשנים„. ּגדלין ּגדלין, ּכׁשהם היא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּית
הּוא הּדבּוקין עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן; ּודבּוקין ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָׁשנים,
אחת אחת עליו היּו ּפסּול. - הּתיֹומת נחלקה ּתיֹומת. ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנקרא
עליו היּו לא ּפסּול. - ּתיֹומת להם היה ולא ּברּיתֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתחּלת
ראׁש אם זה: ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה עלּֿגב ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
ׁשל ׁשדרֹו ּכל ׁשּנמצא עד מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזה
מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; - ּבעלין מכּסה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלּולב

ּפסּול. - זה ׁשל עּקרֹו ְִֶֶַָָלצד
נׁשּתּירּו‰. אם - עליו רב נׁשרּו ּכׁשר. - ראׁשֹו ׁשּנקטם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹהדס

אם מעליו: מרּבֹות ענביו היּו ּכׁשר. אחד, ּבקן עלין ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
מעטן ואם ּפסּול. - ׁשחֹורֹות אֹו אדּמֹות ואם ּכׁשר; - ְְְְֲֲִִִֵָָָֻֻירּקֹות
ּכמתּקן. ׁשהּוא לפי ּביֹוםֿטֹוב, אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
ּכׁשר. זה הרי - לאכילה אחד אחד ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעבר

.Â.ּפסּולה - עליה נפרצּו ּכׁשרה. - ראׁשּה ׁשּנקטם ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹערבה
.Êוׁשאינֹו ּפסּול; - ּכלֿׁשהּוא מפּלׁש נקב ׁשּנּקב ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻאתרֹוג

- ׁשהּוא ּכל חסר ּפסּול. יתר, אֹו ּכאּסר היה אם - ְְִִֵֶַָָָָָָָָֻמפּלׁש
ּפסּול. - בֹו ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן הראׁש והּוא ּדּדֹו; נּטל ְְִֶַַַַָָָָָֹּפסּול.
ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ּבֹו תלּוי ׁשהּוא העץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנּטל
ּוׁשלׁשה ּבׁשנים אם עליו: חזזית עלתה ּפסּול. - ּגּמא ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָֻמקֹומֹו
רּבֹו, על עלתה אם - אחד ּבמקֹום ואם ּפסּול; - ְְְְִִֶַָָָָָֻמקֹומֹות
הּקרּום נקלף ּפסּול. - ׁשהּוא ּכל ואפּלּו ּדּדֹו, על ואם ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּפסּול;
ׁשהיא ּכמֹות ירק נׁשאר אּלא מחּסרֹו, ׁשאינֹו ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהחיצֹונה
ּכלֿׁשהּוא מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; - ּכּלֹו נקלף אם ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֻברּיתֹו:

ּכׁשר. -ֵָ
.Á,לבן ׁשחֹור, ׁשלּוק, ּכבּוׁש, סרּוח, תפּוח, ׁשהּוא ְֶֶַַָָָָָָָאתרֹוג

ּברּיה ּכמין ועּׂשהּו ּבדפּוס ּגּדלֹו ּפסּול. - ּכּכרּתי ירק ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹֻמנּמר,
דּפין ׁשעּׂשהּו אףֿעלּֿפי - ּברּיתֹו ּכמין עּׂשהּו ּפסּול. - ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת
ׁשּלהם ׁשהאתרֹוגין מקֹום ּכׁשר. והּבסר, הּתיֹום ּכׁשר. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדּפין,
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ּביֹותר ׁשחֹורים היּו ואם ּכׁשרין. - מעּוטה ׁשחרּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָּכעין
מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי - ּכּוׁשי ְְֲִֵֶָָָָָּכאדם

.Ëאֹו ׁשּבארנּו מּומין מּפני ּפסּולין ׁשהם ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכל
ּביֹוםֿטֹוב אבל ּבלבד; ראׁשֹון ּביֹוםֿטֹוב - ּוגנבה גזל ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָמּפני
מּׁשּום ׁשהּוא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל - הּימים ׁשאר עם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו ּכֹוכבים, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָעבֹודת

ּפסּול. ימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָּביֹוםֿטֹוב
.Èׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹוםֿטֹוב יֹוצא אדם ְְִֵֵֶֶַָָָאין

לֹו נתנֹו ּבמּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו; ׁשּיׁשאלּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחברֹו,
ּומחז חֹובתֹו ידי בֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ירֹו;עלֿמנת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

לא - החזירֹו לא ואם מּתנה. ׁשמּה להחזיר עלֿמנת ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּמּתנה
קֹונה ׁשהּקטן לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין כגזּול. ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָיצא,
לֹו החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו
מינין מארּבע ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאינֹו
ּביֹוםֿטֹוב ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם - ְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּבֹו

ִראׁשֹון.
.‡Èמהן אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין

ּבמּתנה. חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי בֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא
אתרֹוג מהן אחד ונטל הּבית, מּתפיסת אתרֹוגין ׁשּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאחין
יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין לאכלֹו יכֹול אם בֹו: ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָויצא
ּבמּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - מקּפידין היּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹואם
ורּמֹון אתרֹוג ּכאחד ׁשּקנּו אֹו ּפריׁש, וזה אתרֹוג זה קנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָואם
לֹו ׁשּיּתן עד ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - הּבית מּתפיסת ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּופריׁש
עליו. מקּפידין אין אכלֹו ׁשאם ואףֿעלּֿפי ּבמּתנה; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקֹו

.Èּבחג - ּבהן לּׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹאףֿעלּֿפי
'ּוּׂשמחּתם ׁשּנאמר: יתרה, ּׂשמחה יֹום ּבּמקּדׁש היתה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּסּכֹות
ערבֿיֹוםֿ עֹוּׂשין? היּו וכיצד ימים'. ׁשבעת אלהיכם ה' ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלפני
מלמעלה, לּנׁשים מקֹום ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָטֹוב
אּלּו. עם אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולאנׁשים
יֹום ּבכל וכן הראׁשֹון; מּמֹוצאיֿיֹוםֿטֹוב לּׂשמח ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹּומתחילין
ּתמיד ׁשּיקריבּו מאחר מתחילין מֹועד ׁשל חּלֹו מימי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻויֹום
הּלילה. ּכל עם הּיֹום לׁשאר לּׂשמח ּביןֿהערּבים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשל

.‚Èּבכּנֹור ּומנּגנין מּכה, החליל זֹו? ּׂשמחה היתה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהיא
ׁשהּוא ּבכליֿׁשיר ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, יֹודעּובנבלים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומסּפקין ורֹוקדין ּבּפה. - ּבּפה ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַלנּגן
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין, ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
לא ּדֹוחה, אינּה זֹו וּׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹואֹומרים

יֹוםֿטֹוב. את ולא הּׁשּבת ְֶֶַַָֹאת
.„Èאֹותּה עֹוּׂשין היּו ולא זֹו. ּבּׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִַָָָָֹמצוה

וראׁשי יּׂשראל חכמי ּגדֹולי אּלא ׁשּירצה; מי וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעּמיֿהארץ
הם - מעּׂשה ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות
חג ּבימי ּבּמקּדׁש ּומּׂשּמחין ּומנּגנין ּומסּפקין מרּקדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהיּו

לראֹות ּבאין ּכּלן והּנׁשים, האנׁשים העם, ּכל אבל ְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָָֻֻהּסּכֹות.
ְְִַֹולׁשמע.

.ÂËהאל ּובאהבת הּמצוה ּבעּׂשּית אדם ׁשּיּׂשמח ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּׂשמחה
מּׂשמחה עצמֹו הּמֹונע וכל היא. גדֹולה עבֹודה - בהן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּצּוה
את עבדּת לא אׁשר 'ּתחת ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ראּוי ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹו,
וחֹולק ּדעּתֹו הּמגיס וכל לבב'. ּובטּוב ּבּׂשמחה אלהי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹה'
חֹוטא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָּכבֹוד
לפני ּתתהּדר 'אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹוׁשֹוטה.
הּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו הּמׁשּפיל וכל .'ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמל
אמר: יּׂשראל מל ּדוד וכן מאהבה. העֹובד המכּבד, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּגדֹול,
הּגדּלה ואין ּבעיני'. ׁשפל והייתי מּזאת עֹוד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ'ּונקּלתי
מפּזז ּדוד והּמל' ׁשּנאמר: ה', לפני לּׂשמח אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּכבֹוד,

וגֹו'. ה' לפני ְְְְִֵֵַּומכרּכר

ה'תש"ע תמוז י' שלישי יום

 
ּבכל הּׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא: אחת, עּׂשה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

  
מחצית‡. מּיּׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה מן עּׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות

וׁשנה ׁשנה ּבכל הּצדקה1הּׁשקל מן הּמתּפרנס עני אפּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ונֹותן ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף; הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
ּולמחר מעט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹומר. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָימעיט

אחת. ּבפעם ּכאחת ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא ְְְְֶֶַַַַַָָֻמעט,
.ׁשם ּובמֹוציא ּובמפּתה ּבאֹונס ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנין

ּבּתֹורה. מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
חכמים הֹוסיפּו ּוכבר ּׂשעֹורה. ועּׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָּומׁשקלֹו

ּבית2עליו ּבזמן סלע הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועּׂשּו , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ּוׁשמֹונים וארּבע מאֹות ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָׁשני.

ּבינֹונית. ְִֵָּׂשעֹורה
היא‚. ּומעה מעין. ׁשׁש - והּדינר דינרין, ארּבעה - ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּסלע

ּפּונדיֹונין, ׁשני היא ּומעה ּגרה. רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּנקראת
ּבאיסר. מׁשמֹונה אחת - ּופרּוטה אּסרין. ׁשני - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּופּונדיֹון
ּׂשעֹורֹות, עּׂשרה ׁשׁש - הּגרה והיא הּמעה, מׁשקל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצא
חצי - הּפרּוטה ּומׁשקל ּׂשעֹורֹות, ארּבע - האיסר ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּומׁשקל

ְָּׂשעֹורה.
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו, ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו ּדרּכֹון. נקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻוהּוא
מקֹום; ּבכל ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובארנּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרי1) חדשה, מתרומה (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה" לחדשי בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
צבור. קרבנות מהם לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים לתרומת השנה ראש שהוא בחדש שנה ששית2)שבכל

ממשקלו.



סט            
  

ּביֹותר ׁשחֹורים היּו ואם ּכׁשרין. - מעּוטה ׁשחרּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָּכעין
מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי - ּכּוׁשי ְְֲִֵֶָָָָָּכאדם

.Ëאֹו ׁשּבארנּו מּומין מּפני ּפסּולין ׁשהם ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכל
ּביֹוםֿטֹוב אבל ּבלבד; ראׁשֹון ּביֹוםֿטֹוב - ּוגנבה גזל ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָמּפני
מּׁשּום ׁשהּוא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל - הּימים ׁשאר עם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ּבין - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו ּכֹוכבים, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָעבֹודת

ּפסּול. ימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָּביֹוםֿטֹוב
.Èׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹוםֿטֹוב יֹוצא אדם ְְִֵֵֶֶַָָָאין

לֹו נתנֹו ּבמּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו; ׁשּיׁשאלּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחברֹו,
ּומחז חֹובתֹו ידי בֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ירֹו;עלֿמנת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

לא - החזירֹו לא ואם מּתנה. ׁשמּה להחזיר עלֿמנת ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּמּתנה
קֹונה ׁשהּקטן לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין כגזּול. ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָיצא,
לֹו החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו
מינין מארּבע ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאינֹו
ּביֹוםֿטֹוב ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם - ְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּבֹו

ִראׁשֹון.
.‡Èמהן אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין

ּבמּתנה. חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי בֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא
אתרֹוג מהן אחד ונטל הּבית, מּתפיסת אתרֹוגין ׁשּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאחין
יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין לאכלֹו יכֹול אם בֹו: ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָויצא
ּבמּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - מקּפידין היּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹואם
ורּמֹון אתרֹוג ּכאחד ׁשּקנּו אֹו ּפריׁש, וזה אתרֹוג זה קנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָואם
לֹו ׁשּיּתן עד ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - הּבית מּתפיסת ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּופריׁש
עליו. מקּפידין אין אכלֹו ׁשאם ואףֿעלּֿפי ּבמּתנה; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקֹו

.Èּבחג - ּבהן לּׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹאףֿעלּֿפי
'ּוּׂשמחּתם ׁשּנאמר: יתרה, ּׂשמחה יֹום ּבּמקּדׁש היתה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּסּכֹות
ערבֿיֹוםֿ עֹוּׂשין? היּו וכיצד ימים'. ׁשבעת אלהיכם ה' ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלפני
מלמעלה, לּנׁשים מקֹום ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָטֹוב
אּלּו. עם אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולאנׁשים
יֹום ּבכל וכן הראׁשֹון; מּמֹוצאיֿיֹוםֿטֹוב לּׂשמח ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹּומתחילין
ּתמיד ׁשּיקריבּו מאחר מתחילין מֹועד ׁשל חּלֹו מימי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻויֹום
הּלילה. ּכל עם הּיֹום לׁשאר לּׂשמח ּביןֿהערּבים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשל

.‚Èּבכּנֹור ּומנּגנין מּכה, החליל זֹו? ּׂשמחה היתה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהיא
ׁשהּוא ּבכליֿׁשיר ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, יֹודעּובנבלים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומסּפקין ורֹוקדין ּבּפה. - ּבּפה ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַלנּגן
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין, ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
לא ּדֹוחה, אינּה זֹו וּׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹואֹומרים

יֹוםֿטֹוב. את ולא הּׁשּבת ְֶֶַַָֹאת
.„Èאֹותּה עֹוּׂשין היּו ולא זֹו. ּבּׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִַָָָָֹמצוה

וראׁשי יּׂשראל חכמי ּגדֹולי אּלא ׁשּירצה; מי וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעּמיֿהארץ
הם - מעּׂשה ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות
חג ּבימי ּבּמקּדׁש ּומּׂשּמחין ּומנּגנין ּומסּפקין מרּקדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהיּו

לראֹות ּבאין ּכּלן והּנׁשים, האנׁשים העם, ּכל אבל ְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָָֻֻהּסּכֹות.
ְְִַֹולׁשמע.

.ÂËהאל ּובאהבת הּמצוה ּבעּׂשּית אדם ׁשּיּׂשמח ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּׂשמחה
מּׂשמחה עצמֹו הּמֹונע וכל היא. גדֹולה עבֹודה - בהן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּצּוה
את עבדּת לא אׁשר 'ּתחת ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ראּוי ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹו,
וחֹולק ּדעּתֹו הּמגיס וכל לבב'. ּובטּוב ּבּׂשמחה אלהי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹה'
חֹוטא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָּכבֹוד
לפני ּתתהּדר 'אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹוׁשֹוטה.
הּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו הּמׁשּפיל וכל .'ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמל
אמר: יּׂשראל מל ּדוד וכן מאהבה. העֹובד המכּבד, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּגדֹול,
הּגדּלה ואין ּבעיני'. ׁשפל והייתי מּזאת עֹוד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ'ּונקּלתי
מפּזז ּדוד והּמל' ׁשּנאמר: ה', לפני לּׂשמח אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּכבֹוד,

וגֹו'. ה' לפני ְְְְִֵֵַּומכרּכר

ה'תש"ע תמוז י' שלישי יום

 
ּבכל הּׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא: אחת, עּׂשה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

  
מחצית‡. מּיּׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה מן עּׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות

וׁשנה ׁשנה ּבכל הּצדקה1הּׁשקל מן הּמתּפרנס עני אפּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ונֹותן ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף; הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
ּולמחר מעט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹומר. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָימעיט

אחת. ּבפעם ּכאחת ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא ְְְְֶֶַַַַַָָֻמעט,
.ׁשם ּובמֹוציא ּובמפּתה ּבאֹונס ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנין

ּבּתֹורה. מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
חכמים הֹוסיפּו ּוכבר ּׂשעֹורה. ועּׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָּומׁשקלֹו

ּבית2עליו ּבזמן סלע הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועּׂשּו , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ּוׁשמֹונים וארּבע מאֹות ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָׁשני.

ּבינֹונית. ְִֵָּׂשעֹורה
היא‚. ּומעה מעין. ׁשׁש - והּדינר דינרין, ארּבעה - ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּסלע

ּפּונדיֹונין, ׁשני היא ּומעה ּגרה. רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּנקראת
ּבאיסר. מׁשמֹונה אחת - ּופרּוטה אּסרין. ׁשני - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּופּונדיֹון
ּׂשעֹורֹות, עּׂשרה ׁשׁש - הּגרה והיא הּמעה, מׁשקל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצא
חצי - הּפרּוטה ּומׁשקל ּׂשעֹורֹות, ארּבע - האיסר ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּומׁשקל

ְָּׂשעֹורה.
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו, ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו ּדרּכֹון. נקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻוהּוא
מקֹום; ּבכל ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובארנּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרי1) חדשה, מתרומה (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה" לחדשי בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
צבור. קרבנות מהם לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים לתרומת השנה ראש שהוא בחדש שנה ששית2)שבכל

ממשקלו.



ע           
  

ּבכל מׁשקלם לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּוכבר
ָמקֹום.

אֹותֹו‰. ׁשל מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית
ּולעֹולם הּקדׁש. מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּזמן,
רּבנּו מׁשה ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל ,3אינֹו ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּׂשעֹורה. וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ְְְִִִֵֶָָָׁשהּוא
.Âאחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן אֹותֹו ׁשל מטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן

הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָואחד
סלע, חצי ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית אחד ּכל נֹותן היה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָסלעים,
ּכל היה סלע, חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן דינרין; ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
לא ּומעֹולם הּסלע. חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד
ּתֹורה. ׁשל ׁשקל מחצי ּפחֹות הּׁשקל ּבמחצית יּׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשקלּו

.Ê,ויּׂשראלים לוּיים ּכהנים, הּׁשקל: מחצית לּתן חּיבין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּכל
מׁשחררים ועבדים נׁשים4וגרים לא אבל עבדים5; ולא6ולא ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻ

מהם7קטּנים מקּבלין - נתנּו ואם הּכּותים8. אבל ׁשּנתנּו9. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהם. מקּבלין אין - הּׁשקל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמחצית
ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב - הּׁשקל מחצית ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו

עצמֹו על ויּתן ׁשּיגּדיל עד וׁשנה, .10ׁשנה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
.Áהּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ׁשּבית11הּׁשקלים ּובזמן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבין יּׂשראל ּבארץ ּבין הּׁשקלים את נֹותנין קּים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמקּדׁש
לארץ אין12ּבחּוצה יּׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ֲִנֹוהגין.
.Ëהּׁשקלים על מׁשמיעין ּבאדר אחד13ּבאחד ּכל ׁשּיכין ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

עּׂשר ּבחמּׁשה לּתן. עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואחד
הּׁשלחנים יׁשבּו ּכל14ּבֹו ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻ

אֹותֹו ּכֹופין אין - נתן ׁשּלא ּומי מּמּנּו, יקּבלּו - להם ׁשּיּתן ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי
ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו ועּׂשרים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָלּתן.
- יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן, עד נתן ׁשּלא מי את ּכֹופין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹואיל

עבֹוטֹו ולֹוקחין אֹותֹו, ּכסּותֹו.15ממׁשּכנין ואפּלּו ּכרחֹו ּבעל ְְְְְְְְֲֲִִִַַַָ
.Èּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי אֹו16ּכל לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לּת עתיד את17הּוא ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - ן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
מקּבלין - ּכׁשּיּתנּו אּלא ׁשלֹום; ּדרכי מּפני לעֹולם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכהנים

ׁשּיּתנּו עד אֹותן ותֹובעין .18מהן, ְְְִִֵֶֶַָ

 
מדינה‡. ּבכל הּׁשקלים? את הּׁשלחנים ּכֹונסין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּכיצד

רחבין הּתבה ׁשּולי ּתבֹות. ׁשּתי לפניהם מּניחין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּומדינה
ׁשּיׁשליכּו ּכדי ׁשֹופר; ּכמין מלמעלה, צר ּופיה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּלמּטה,

ׁשּתי עֹוּׂשין ולמה ּבנחת. מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלתֹוכן,
והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ׁשקלים ּבּה ׁשּמׁשליכין - אחת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתבֹות?
ׁשקל ׁשּלא מּמי ׁשּגֹובין ׁשעברה, ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין -ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשעברה. ְֶַָָָָּבּׁשנה
.ּכל ּתבֹות, עּׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהם היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובּמקּדׁש

לׁשקלי - ׁשנּיה זֹו. ׁשנה לׁשקלי - ראׁשֹונה ׁשֹופר: ּכמין ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָּתבה
ׁשּתי קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל - ׁשליׁשית ׁשעברה. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה
מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורים
העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל - רביעית זֹו. לתבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדמיהן
ׁשהתנּדב למי - חמיׁשית זֹו. לתבה ּדמיה מׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
ׁשהתנּדב למי - ׁשּׁשית ּבהן. לּמערכה עצים לקנֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמעֹות
לּכּפרת. זהב ׁשהתנּדב למי - ׁשביעית ללבֹונה. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמעֹות
לחּטאתֹו, מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת. למֹותר - ְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשמינית
לתֹוכּה. הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, מן והֹותיר חּטאת ְְְְְִִִַַַַַָָָָָולקח
וזבֹות זבים קּני למֹותר - עּׂשירית אׁשם. למֹותר - ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָּתׁשיעית
עּׂשרה ׁשּתים נזיר. קרּבנֹות למֹותר - עּׂשרה אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות.
מעֹות ׁשהתנּדב למי - עּׂשרה ׁשלׁש מצרע. אׁשם למֹותר -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר, ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

הּמֹותרֹות, ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי מּבחּוץ. ְִִֵֵַַַַַָָָהּתבה
הּנמצאֹות הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
- ועֹורֹותיה ּבהמה, לעֹולת - האחרֹונֹות הּתבֹות ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָּבׁשׁש
ׁשליׁשית ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות; ּכל ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלּכהנים,
וׁשּברביעית חּטאֹות; וחצין עֹולֹות חצין עֹופֹות, ּבהן לּקח -ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

העֹוף. עֹולת ּכּלן -ַָָֻ
אֹותן„. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה, מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

זהב, ּבדינרי אֹותן לצרף להם ויׁש לּמקּדׁש. ׁשלּוחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביד
אֹותן ּומּניחין לּמקּדׁש, מתקּבצין והּכל .הּדר מּׂשאֹוי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹמּפני
ּדלתֹותיה ּכל וסֹוגרין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבלׁשּכה
הּׁשקלים מּכל ּוממלאין חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבמפּתחֹות,
ּכדי - קּפה ּכל ׁשעּור ּגדֹולֹות; קּפֹות ׁשלׁש ׁשם ְְְִִֵֶָָָָָֻֻׁשּיּקבצּו
וזה ּבּלׁשּכה. אֹותֹו מּניחין והּׁשאר סאין, ּתׁשע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּתכיל
ׁשּיּׁשאר וזה הּלׁשּכה, ּתרּומת הּנקרא הּוא - הּקּפֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבתֹו
הּלׁשּכה. ׁשירי הּנקרא הּוא - ּבּקּפֹות ּׁשּיׁש מה על יתר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשם

חדׁש‰. ּבראׁש הּלׁשּכה: את ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשלׁשה
וקדם אחריו, אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי, חדׁש ּובראׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹניסן,
נכנס אחד אֹותּה? ּתֹורמין וכיצד יֹום. עּׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעצרת
אֹומר והּוא ּבחּוץ, עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָלפנים
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לפחות.3) לא אבל בתורה האמור שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף ושוחררו,4)מותר עבדות לשם וטבלו שמלו כנענים
כגרים. אשה.5)שדינם ולא איש - נפשו" כופר איש "ונתנו כנשים.6)שנאמר" שדינם שוחררו, שתי7)שלא הביאו שלא

שלם.8)שערות. בלב לצבור ומסרום גמורה במתנה נתנו אם הכותיים9)ודווקא (כשרצו עזרא ידי על מפורש "וכן שנינו:
לא-להינו". בית לבנות ולנו לכם לא לא-לוהיכם") נדרוש ככם כי עמכם "נבנה להם ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען

תפסוק.שא10) ולא שיגדל עד תמיד עליו תן המצווה, זאת עליו והעמדת שעברה בשנה עליו שנתת מאחר לו, כל11)ומרים
קיים. המקדש שבית לארץ.12)זמן בחוץ בין בארץ בין ונוהגת הגוף חובת היא שקלים מצוות ערי13)שהרי בכל מכריזים

כספים).14)ישראל. (=הפורטים למשכון.15)החלפנים ועבדים.16)חפץ נשים כשיגדל.17)כגון קטן כן18)כגון
תובעין". לתבוע הא - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבנו למד

           
  

ׁשלׁש - ּתרם ּתרם, ּתרם, לֹו: אֹומרים והן אתרם? ְְְְְְִֵֶֶָָֹֹֹֹלהם:
מהן קּפה ּכל קטּנֹות, קּפֹות ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּפעמים.
ּומֹוציאן הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשלׁש מאֹותן סאין, ׁשלׁש ְְְִִִֵַָָָָָֻמכילה
אֹותן ּוממּלא וחֹוזר ׁשּיכלּו. עד מהן להסּתּפק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלחּוץ,
קדם ׁשנּיה ּפעם ּגדֹולֹות ׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות ְְְִִֶַַַַַָָָֹֻהּׁשלׁש

ׁשּיכלּו. עד מהן ּומסּתּפקין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַעצרת,
.Âקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַָָֻוחֹוזר

חדׁש ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּגדֹולֹות
לא חדׁשה. מּתרּומה ּתֹורמין ניסן חדׁש ּובראׁש ְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֹניסן;
עד וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להן ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻהסּפיקּו

הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהם ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות, קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֻׁשלׁש

מן ׁשּיסּתּפקּו ּכדי ּגימ"ל; ּבי"ת, אל"ף, עליהן: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכתּוב
ואחר הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
הּקּפה מן ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֻּכ
ותֹורם ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָהאחת
הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּׁשנּיה
הּׁשליׁשית, הּגדֹולה הּקּפה מן הּׁשליׁשית ותֹורם ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֻּבמטּפחת;
סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי ּבמטּפחת; אֹותּה מחּפה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָואינֹו
עצרת. קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה, ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹויתחיל
אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה מן הראׁשֹונה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻותֹורם
ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה מן הּׁשנּיה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותֹורם
לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן הּׁשליׁשית ותֹורם אֹותּה; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּומחּפה
ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי אֹותּה; מחּפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואינֹו
ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ּבתׁשרי. ּכׁשּיּכנס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשליׁשית,

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל הּקטּנֹות ְְְְִִִִַַַַַַַָּוׁשליׁשית
.Áהראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֻּכׁשהּוא

ּולׁשם לּה הּמּקפין ּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה יּׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלׁשם
ּולׁשם מדי ּולׁשם ּבבל לׁשם והּׁשליׁשית יּׂשראל, (ארץ) ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

יּׂשראל. ּכל ׁשאר ּולׁשם הרחֹוקֹות ְְְְְִִֵֵַָָָָהּמדינֹות
.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

לּגבֹות; העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹועל
ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים, אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
מהן ונתרמה לּלׁשּכה, ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יּׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

זֹו. ְָּתרּומה
.Èלהחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבקמע; ולא ּבתפּלה ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל ולא ּכסף, ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹּבֹו
הּלׁשּכה מּמעֹות החּביא ויאמרּו: העם אֹותֹו יחׁשדּו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּמא
ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה עּמֹו היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו
ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ואף ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיצא,
החׁשד; מּפני יתרם, לא להֹון נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני ,ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּכ

ּומּיּׂשראל. מה' נקּים והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:

 
אחד‡. ּכל ׁשּיּתן ּכדי להן, צריכין הּכל - הּׁשקלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחציי

אצל הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ חּיב. ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
על ּתֹוספת לֹו יּתן חצאין, ּבׁשני ׁשקל ּומצרף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּׁשלחני

ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ קלּבֹון. נקראת הּתֹוספת ואֹותּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשקל,
ּבקלּבֹון. חּיבין - ׁשניהם על ְְְִֵֶֶֶַַַָׁשקל

.ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה אם וכן הּקלּבֹון. מן ּפטּורים - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָעבדים,
איׁש ּכגֹון הּפטּור, ידי על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאחד
וכן הּקלּבֹון. מן ּפטּור - עבד אֹו אּׁשה ועל עליו ׁשקל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתן
מן ּפטּור הּכהן יד על והּׁשֹוקל הּקלּבֹון. מן ּפטּורין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹהּכהנים

ְַַהּקלּבֹון.
עירֹו:‚. ּבן על אֹו ׁשכנֹו על אֹו העני ועל עליו ׁשקל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

חצי נתן ׁשהרי הּקלּבֹון, מן ּפטּור - מּתנה להם נתנֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם
החצי להם נתן ואם ּבׁשקלים; להרּבֹות ּכדי מּתנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשקל
ידם ּכׁשּתמצא לֹו ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ידם על ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּׁשקל

ּבקלּבֹון. חּיב -ְְַַָ
וכן„. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחין

הּקלּבֹון. מן ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשּתפים
ּבמעֹות ונתנּו ׁשּנּׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻּבּמה
מעֹותיו זה הביא אם אבל הּמעֹות; עין ונׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפּות,
הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין וערבּום, מעֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹוזה
חלקּו, זמן ואחר ונתנּו, נּׂשאּו ּבקלּבֹון. חּיבין אּלּו הרי -ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקלּבֹון, חּיבין - ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻוחזרּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו האחרֹונה, ְְֲִַַַָָָזֹו
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להן ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקלּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּכספים
ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ואם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה.
הם הרי אֹומרין: ואין הּכספים; ׁשּיחלקּו עד הּקלּבֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמן

לחלּקה. ְֲִַָֻעֹומדין
.Âהּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחּׁשבּו ּכדי להקּדׁש, ׁשקל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּנֹותן

- האחרים מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
היה לׁשקלים, ּכּלֹו הּׁשקל היה ׁשאּלּו קלּבֹונֹות; ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחּיב

אחד. קלּבֹון ְֶַָָָחּיב
.Êּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקלּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּכּמה

אחד ׁשהיא מעה, חצי הּקלּבֹון היה דינרין, ׁשני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקלּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר. עּׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּׁשנים
ּבפני הּׁשלחנים אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוהּקלּבֹונֹות

ההקּדׁש. מהן ׁשּיסּתּפק עד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעצמן,
.Á.לּגזּבר ׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

אבדּו, אֹו ונגנבּו ׁשליח, ּביד ׁשקליהן את ׁשּׁשלחּו העיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני
ּכל ּכדין ונפטר, להם נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאם
ואם ׁשנּיה. ּפעם ׁשקליהן ונֹותנין חֹוזרין והן חּנם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשֹומרי
רצֹוננּו אין ׁשקלינּו, מׁשּלמין ואנּו הֹואיל העיר: אנׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָאמרּו
לפי להן; ׁשֹומעין אין - לנּו נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּׁשבע
נמצאּו ׁשבּועה. ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתּקנת
ואּלּו אּלּו - הּׁשליח ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשקלים
יּפלּו והראׁשֹונים אחרת, לׁשנה להן עֹולין ואין הם. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשקלים
ׁשעברה. ׁשנה לׁשקל יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלׁשקל

.Ëחּיב הּוא ׁשהרי ּׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו
לסטים ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
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עי            
  

ׁשלׁש - ּתרם ּתרם, ּתרם, לֹו: אֹומרים והן אתרם? ְְְְְְִֵֶֶָָֹֹֹֹלהם:
מהן קּפה ּכל קטּנֹות, קּפֹות ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּפעמים.
ּומֹוציאן הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשלׁש מאֹותן סאין, ׁשלׁש ְְְִִִֵַָָָָָֻמכילה
אֹותן ּוממּלא וחֹוזר ׁשּיכלּו. עד מהן להסּתּפק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלחּוץ,
קדם ׁשנּיה ּפעם ּגדֹולֹות ׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות ְְְִִֶַַַַַָָָֹֻהּׁשלׁש

ׁשּיכלּו. עד מהן ּומסּתּפקין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַעצרת,
.Âקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַָָֻוחֹוזר

חדׁש ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּגדֹולֹות
לא חדׁשה. מּתרּומה ּתֹורמין ניסן חדׁש ּובראׁש ְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֹניסן;
עד וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להן ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻהסּפיקּו

הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהם ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות, קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֻׁשלׁש

מן ׁשּיסּתּפקּו ּכדי ּגימ"ל; ּבי"ת, אל"ף, עליהן: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכתּוב
ואחר הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
הּקּפה מן ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֻּכ
ותֹורם ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָהאחת
הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּׁשנּיה
הּׁשליׁשית, הּגדֹולה הּקּפה מן הּׁשליׁשית ותֹורם ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֻּבמטּפחת;
סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי ּבמטּפחת; אֹותּה מחּפה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָואינֹו
עצרת. קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה, ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹויתחיל
אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה מן הראׁשֹונה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻותֹורם
ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה מן הּׁשנּיה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותֹורם
לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן הּׁשליׁשית ותֹורם אֹותּה; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּומחּפה
ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי אֹותּה; מחּפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואינֹו
ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ּבתׁשרי. ּכׁשּיּכנס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשליׁשית,

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל הּקטּנֹות ְְְְִִִִַַַַַַַָּוׁשליׁשית
.Áהראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֻּכׁשהּוא

ּולׁשם לּה הּמּקפין ּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה יּׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלׁשם
ּולׁשם מדי ּולׁשם ּבבל לׁשם והּׁשליׁשית יּׂשראל, (ארץ) ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

יּׂשראל. ּכל ׁשאר ּולׁשם הרחֹוקֹות ְְְְְִִֵֵַָָָָהּמדינֹות
.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

לּגבֹות; העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹועל
ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים, אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
מהן ונתרמה לּלׁשּכה, ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יּׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

זֹו. ְָּתרּומה
.Èלהחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבקמע; ולא ּבתפּלה ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל ולא ּכסף, ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹּבֹו
הּלׁשּכה מּמעֹות החּביא ויאמרּו: העם אֹותֹו יחׁשדּו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּמא
ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה עּמֹו היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו
ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ואף ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיצא,
החׁשד; מּפני יתרם, לא להֹון נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני ,ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּכ

ּומּיּׂשראל. מה' נקּים והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:

 
אחד‡. ּכל ׁשּיּתן ּכדי להן, צריכין הּכל - הּׁשקלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחציי

אצל הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ חּיב. ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
על ּתֹוספת לֹו יּתן חצאין, ּבׁשני ׁשקל ּומצרף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּׁשלחני

ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ קלּבֹון. נקראת הּתֹוספת ואֹותּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשקל,
ּבקלּבֹון. חּיבין - ׁשניהם על ְְְִֵֶֶֶַַַָׁשקל

.ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה אם וכן הּקלּבֹון. מן ּפטּורים - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָעבדים,
איׁש ּכגֹון הּפטּור, ידי על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאחד
וכן הּקלּבֹון. מן ּפטּור - עבד אֹו אּׁשה ועל עליו ׁשקל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתן
מן ּפטּור הּכהן יד על והּׁשֹוקל הּקלּבֹון. מן ּפטּורין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹהּכהנים

ְַַהּקלּבֹון.
עירֹו:‚. ּבן על אֹו ׁשכנֹו על אֹו העני ועל עליו ׁשקל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

חצי נתן ׁשהרי הּקלּבֹון, מן ּפטּור - מּתנה להם נתנֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם
החצי להם נתן ואם ּבׁשקלים; להרּבֹות ּכדי מּתנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשקל
ידם ּכׁשּתמצא לֹו ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ידם על ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּׁשקל

ּבקלּבֹון. חּיב -ְְַַָ
וכן„. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחין

הּקלּבֹון. מן ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשּתפים
ּבמעֹות ונתנּו ׁשּנּׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻּבּמה
מעֹותיו זה הביא אם אבל הּמעֹות; עין ונׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפּות,
הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין וערבּום, מעֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹוזה
חלקּו, זמן ואחר ונתנּו, נּׂשאּו ּבקלּבֹון. חּיבין אּלּו הרי -ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקלּבֹון, חּיבין - ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻוחזרּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו האחרֹונה, ְְֲִַַַָָָזֹו
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להן ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקלּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּכספים
ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ואם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה.
הם הרי אֹומרין: ואין הּכספים; ׁשּיחלקּו עד הּקלּבֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמן

לחלּקה. ְֲִַָֻעֹומדין
.Âהּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחּׁשבּו ּכדי להקּדׁש, ׁשקל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּנֹותן

- האחרים מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
היה לׁשקלים, ּכּלֹו הּׁשקל היה ׁשאּלּו קלּבֹונֹות; ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחּיב

אחד. קלּבֹון ְֶַָָָחּיב
.Êּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקלּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּכּמה

אחד ׁשהיא מעה, חצי הּקלּבֹון היה דינרין, ׁשני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקלּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר. עּׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּׁשנים
ּבפני הּׁשלחנים אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוהּקלּבֹונֹות

ההקּדׁש. מהן ׁשּיסּתּפק עד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעצמן,
.Á.לּגזּבר ׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

אבדּו, אֹו ונגנבּו ׁשליח, ּביד ׁשקליהן את ׁשּׁשלחּו העיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני
ּכל ּכדין ונפטר, להם נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאם
ואם ׁשנּיה. ּפעם ׁשקליהן ונֹותנין חֹוזרין והן חּנם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשֹומרי
רצֹוננּו אין ׁשקלינּו, מׁשּלמין ואנּו הֹואיל העיר: אנׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָאמרּו
לפי להן; ׁשֹומעין אין - לנּו נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּׁשבע
נמצאּו ׁשבּועה. ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתּקנת
ואּלּו אּלּו - הּׁשליח ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשקלים
יּפלּו והראׁשֹונים אחרת, לׁשנה להן עֹולין ואין הם. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשקלים
ׁשעברה. ׁשנה לׁשקל יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלׁשקל

.Ëחּיב הּוא ׁשהרי ּׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו
לסטים ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
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עב           
  

הּתרּומה ׁשּנתרמה אחר אם רֹואין: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
ׁשהּתֹורם ּפטּורין; העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע - ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנאנס
ּובני הן, הקּדׁש ּוברׁשּות לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתֹורם
לׁשֹומר אּלא מסרּו לא הרי לעּׂשֹות? להן היה מה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהעיר
ואם מצּוי. אינֹו האנס אבל ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּׂשכר,
הם, העיר ּבני ּברׁשּות עדין - הּתרּומה ׁשּנתרמה קדם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאבדּו
וגבּו נׁשּבע מׁשּלמין. והן העיר, אנׁשי לפני נׁשּבע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָוהּׁשליח
ואּלּו אּלּו - הּלסטים החזירּום ּכ ואחר ׁשנית, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשקלים
לׁשקלי יּפלּו והּׁשנּיים אחרת, לׁשנה להן עֹולין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשקלים.
ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ׁשאֹומר, מי יׁש ׁשעברה. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנה
אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ׁשּנגנבּו הּׁשקלים הם הּׁשנה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשקלי
הן הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ׁשאֹומר, מי ויׁש וחזרּו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָנאנסּו

ּתחּלה. הּגזּבר ליד ְְְִִִִֶַַָָׁשהּגיעּו
.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

אֹותֹו, ימׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי עצמֹו, ידי על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ּברׁשּות הּׁשקל ׁשּזה הּׁשֹוקל; מעל - הּתרּומה נתרמה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
הּציל זה ונמצא לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש
נתרמה לא ואם הּזה. ּבּׁשקל ונהנה ההקּדׁש ּבממֹון ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ׁשּנתן ׁשקל חצי לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל, לא - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתרּומה
חּיב והּוא יצא, - ּוׁשקלֹו ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹו.

חמׁש. להֹוסיף אֹו ׁשנים לּבעלים ְְְְִִִֵֶַַַָֹלׁשּלם
.‡Èהּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹותן

מחצית ידי ויצא ּבמעילה, יתחּיב מּמּנה, ּכׁשּיסּתּפקּו - ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו
ּבירּוׁשלים; ּכנגּדֹו יאכל - ׁשני מעּׂשר מּמעֹות נתנֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׁשקל.
עיר ׁשל היה ׁשביעית. ּבקדּׁשת ּכנגּדֹו יאכל - ׁשביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻמּדמי

ּכלּום. עּׂשה לא - ְִַַַָָֹהּנּדחת
.Èׁשאינֹו ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמפריׁש

אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
אחת ּבבת ואם קדׁש; לא האחרֹון - זה אחר ּבזה אם ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחד:
ומת ׁשקלֹו הפריׁש ׁשקלים. מֹותר והּׁשני ׁשקלים, האחד -ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לנדבה. יּפל -ְִִָָֹ
.‚Èמלּקט ׁשהיה אֹו לׁשקלי, אּלּו ואמר: ּבידֹו מעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

הריני אמר: ללּקט ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָמעה
חצי מהן נֹותן ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי מעֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹמלּקט
חּלין. - הּׁשקלים ׁשּמֹותר חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשקל

.„È:נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות
לנדבה, יּפלּו - לנדבה קרֹוב לׁשקלים, יּפלּו - לׁשקלים ְְְְְְִִִִִִִִָָָָָָָָקרֹוב
עֹולה ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני לנדבה; יּפלּו - מחצה על ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻמחצה
אחרים. ולדברים לעֹולֹות מהן מסּתּפקין והּׁשקלים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָלאּׁשים,

.ÂËיּפלּו - ותבה ּתבה ּכל ּבין הּנמצאים הּמעֹות ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

נמצאּו ללבֹונה עצים ּבין אם למחצה: מחצה נמצאּו ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו - עֹולה לגֹוזלי קּנים ּבין ללבֹונה, יּפלּו -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָ
- למחצה מחצה ּבכּלן, הּקרֹוב אחר הֹולכין הּכלל: ְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָָָֻזה
ׁשאין חּלין; - הּבית ּבהר הּנמצאֹות הּמעֹות וכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻלהחמיר.
על מחּללן ׁשהּוא עד הּלׁשּכה מּתרּומת מעֹות מֹוציא ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּגזּבר

לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח ְְֵֵֶַַַָָהּבהמֹות

ה'תש"ע תמוז י"א רביעי יום

 
ּתמידין‡. מּמּנה לֹוקחין ּבּה? ּיעּׂשה מה הּלׁשּכה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָּתרּומת

ונסּכיהם, הּצּבּור, קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשל
לא אם העצים, וכן הּקרּבנֹות. ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּמלח

עצים ּוּׂשכר1הביאּו והּקטרת, ּבדמים. אּלא נמצאּו ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
והעמר, הּפנים. לחם עֹוּׂשי ּוּׂשכר הּפנים, ולחם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעּׂשּיתּה.
ׁשל ולׁשֹון הּמׁשּתּלח, וּׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּוׁשּתי
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין אּלּו ּכל קרניו. ּבין ׁשּקֹוׁשרין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָזהֹורית

.- ּכֹוכבים עבֹודת ּוּׂשעירי צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּפר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
להן ּגֹובין ּפרֹוכֹות2ּבּתחּלה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ואינן , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

מּתרּומת ּבאין ואינן עּׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשל
הּבית ּבדק מּקדׁשי אּלא ׁשערים3הּלׁשּכה, ׁשל ּפרֹוכֹות אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין מצותן4- - ׁשרת ּוכלי הּמנֹורה . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ּובהלכֹות הּנסכים. מּמֹותר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּיבֹואּו
מֹותר להן היה לא ואם הּנסכים. מֹותר הּוא מה יתּבאר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבֹו
ּכהן ּבגדי ּבין ּכהּנה, ּבגדי הּלׁשּכה. מּתרּומת יביאּו - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻנסכים
הּכל - ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשעֹובדין הּכהנים ּבגדי ׁשאר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּגדֹול

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
ּבקרֹוב‚. ּלּה ּבחּוצה אֹו ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל

הּמקּדׁשין; ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, ּבאֹות - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּמּנה
ׁשּׁשלח ּכֹוכבים עֹובד וכן הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן

יביאּו5עֹולתֹו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, מּמדינה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְְִִִֵֶַַָנסּכיהם

נסכים6ּגר„. לֹו יׁש אם זבחים, והּניח קרבין7ׁשּמת - ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּגדֹול ּכהן הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין - לאו ואם ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּׁשּלֹו,
החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמת,
ותלמידי ׁשּבירּוׁשלים, מּומים מבּקרי הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּתרּומת
קמיצה, והלכֹות לּכהנים ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָֹחכמים

ּבניהן המגּדלֹות ּׂשכרן8ונׁשים נֹוטלין ּכּלן - אדּמה לפרה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻֻ
להן ׁשּיפסקּו ּכמֹו ּׂשכרן? הּוא וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָמּתרּומת

ּדין. ִֵּבית
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למערכה".1) עצים ולהביא ליערים לצאת משפחות למשפחות היה קבוע "זמן אחד2)כי מכל כך לשם גובה ההקדש גזבר
שהיה3)מישראל. השני ובבית הקדשים, קדש לבין ההיכל בין מבדלת אמה, שרוחבה בנוייה מחיצה הייתה הראשון שבבית

הבניין מחיצת במקום אמה שיעור וביניהן פרוכות שתי עשו - כזה בגובה להתקיים בנוייה מחיצה יכולה ולא מאוד גבוה ההיכל
הבית. מבדק באות שהוצאותיו בניין, דין לה יש ולכן, ראשון, הפתחים.4)שבבית על לכסות לצניעות שם שאין5)שנעשו

בלבד. עולה קרבן אלא כוכבים עובד מיד יורשים.6)מקבלים לו אין שמת גר אבל נסכיו. יורשיו מקריבים שמת, ישראל שאילו
בחייו.7) בעולם.8)שהפרישן טומאה בשום יטמאו שלא לידתם משעת עליהם שומרים שהיו

           
  

ׁשֹומרין,‰. ּדין ּבית ּׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת
ספיחים מקצת העמר9ׁשּיׁשמרּו מהן ׁשּיביאּו ּכדי ׁשּצמחּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

הּׁשֹומרין ואּלּו החדׁש. מן אּלא ּבאים ׁשאין הּלחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוׁשּתי
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּׂשכרן ְְְְִִִַַָָָנֹוטלין

.Âלֹו ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב מּׁשּום10מי ; ְְְְִִִִִִֵֵֶַָֹ
להם ּתּקנּו לפיכ מהן. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעלי
מאֹותֹו הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ּׂשכר ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשם. ׁשֹומרים ׁשאּלּו ְִֵֶָָמקֹום
.Êודּינין11מּגיהי ׁשּבירּוׁשלים הּגזלנין12ספרים את ׁשּדנין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

היּו וכּמה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּׂשכרן נֹוטלין - ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָּבירּוׁשלים
להן הסּפיקּו לא ואם ׁשנה. ּבכל מנה ּתׁשעים -13נֹוטלים? ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָֹ

רצּו ׁשּלא ּפי על ּונׁשיהם14אף הם צרּכן, ּכדי להן מֹוסיפין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ביתן ּובני .15ּובניהם ְְֵֵֵֶָ

.Áהיּו16ּכבׁש ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר ּבֹונין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אדּמה ּפרה ּׂשעיר17מֹוציאין עליו ׁשּמֹוציאין וכבׁש , ְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָֻ

מזּבח18הּמׁשּתּלח וכן הּלׁשּכה. מּׁשירי נעּׂשין ּוׁשניהם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
אּמת הּלׁשּכה. מּׁשירי נעּׂשין - והעזרֹות וההיכל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהעֹולה

ירּוׁשלים19הּמים וחֹומת וכל20ׁשּבירּוׁשלים מגּדלֹותיה וכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשהתנּדב ּכֹוכבים ועֹובד הּלׁשּכה. מּׁשירי ּבאין - העיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצרכי
מקּבלין אין - ּבחּנם עּמהם לעּׂשֹות אֹו האּלּו לּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמעֹות

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו לבנֹות21מּמּנּו, ולנּו לכם לא ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
וגֹומר. חלק אין ולכם ונאמר: ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָוגֹומר,

.Ëזכרים ּבֹו לֹוקחין - הּלׁשּכה ּוׁשירי הּלׁשּכה ּתרּומת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמֹותר
הּמֹותרֹות ּכל על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ְְְְִִֵֶַַַָָָֻויקרבּו
ּבקרּבנֹות ׁשאין העֹוף, עֹולת לא אבל ּבהמה. עֹולת ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיקרבּו
הם הּׁשקלים, מּמֹותר הּבאין העֹולֹות ואּלּו עֹוף. ְְִִִִֵֵַַַַָָָהּצּבּור

לּמזּבח קיץ .22הּנקראים ְְִִִִֵַַַַָ
.Èמֹוציאין - הּצּבּור קרּבנֹות לכל להן הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים

הּבית ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמזּבח מּקדׁשי לֹו הראּוי את .23מֹוציא ְְִִִֵֵֶַַָָָ

.‡Èצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע
מן לֹוקחין - החדׁשה ּבאה לא ואם חדׁשה. מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָֹאּלא

עּמהן24היׁשנה ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ויֹוצאין אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְְְִִִִִִֵָָָָּבהמֹות

ּתמימין ׁשהן ּפי על אף לתרּומה25לחּלין, דמיהן ויּפלּו , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ
על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה

הּב להןּכל צריכין יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין המֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחּלין. יצאּו -ְְִֵֻ

.Èהּקטרת ּבמֹותר עֹוּׂשין היּו חדׁש26וכ ראׁש מּׁשּיּגיע : ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
האּמנין ּׂשכר על אֹותֹו מחּללין הּׂשכר27ניסן, מעֹות וחֹוזרין , ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻ

ּבּׂשכרן, הּקטרת מֹותר האּמנין ונֹוטלין הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻלקיץ
ּכדי חדׁשה, מּתרּומה מהן הּקטרת את ולֹוקחין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹוחֹוזרין
ּתרּומה להן אין ואם חדׁשה. ּתרּומה מּמעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָלהקריבּה

יׁשנה מּתרּומה אֹותּה מקטירין - .28חדׁשה ְְְֲִִִַָָָָָָ
ׁשקליםסליקּו הלכֹות להֹו ְְְְִִִָ

  
זההּוא ּבאי ולקּבע ולידע לחּׁשב והיא: אחת, עּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות

הּׁשנה. מחדׁשי חדׁש ּכל ּתחּלת ְְִֵֵֶַַָָָָֹיֹום
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָ

 
חדׁש‡. עלת ׁשּנאמר: הּלבנה, חדׁשי הם הּׁשנה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹחדׁשי

אמרּו ּכ חדׁשים. ראׁש לכם הּזה החדׁש ונאמר: ְְְְֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחדׁשֹו,
הּנבּואה ּבמראה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הראה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָחכמים:
ׁשאנּו והּׁשנים וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר לבנה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדמּות
האביב. חדׁש את ׁשמֹור ׁשּנאמר: החּמה, ׁשני הם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמחּׁשבין

.מאחד קרֹוב הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה ְְְְְֵֵַַַַַַַַַָָָָָָוכּמה
ׁשלׁשים ּכמֹו הּזאת הּתֹוספת מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעּׂשר
אחד, חדׁש מֹוסיפין - מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹיֹום,
ׁשנה הּנקראת והיא חדׁש, עּׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹועֹוּׂשין
וכ וכ חדׁש עּׂשר ׁשנים הּׁשנה להיֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻמעּברת.
לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - הּׁשנה לחדׁשי ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָימים,

ימים. מֹונה אּתה ְִִֶַָָואי
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צמחו.9) מאליהם ויאמר יזרע שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה מן באכילה ומותרים מאליהם, שצמחו הזרעים הם
זרוע.10) בעלי יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים הדבר יתפרסם שמירה שכר ישלם שההקדש ידי אדם11)שעל כל "של

תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים שהיו דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום: מוגה, שאינו ספר להשהות שאסור ואדם,
כך". על לדון.12)הלשכה כדי שכר ליטול אסור שהרי בטלה שכר נוטלים לקבל.14)למזונות.13)הדיינים הדיינין

הצבור.15) מכספי פרנסתם להם להספיק הוכרחו ממלאכתם שבטלו מהר17)גשר.16)לפי זה גבי על זה גשרים שני שעשו
התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי מתעסקיה, וכל הפרה את הוציאו העליונה ועל המשחה, להר מהעזרה18)הבית גשר שעשו

למהר אותו דוחפים שהיו הארץ עמי מפני הכפורים, ביום השעיר את המשלח עליו שיעבור לעיר, חוץ עד העיר, בקצה שהייתה
ההיכל. פתח של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה שתושלם כדי לצוק, בעזרה.19)הליכתו העובר הנחל תיקון20)תיקון

זרה.21)החומה. עבודה עובד שאינו מביא22)גוי בטל מתיקהשכשהמזבח מיני להעלות אדם בני שדרך כמו עולות, מהם ים
סעודתם. בגמר השולחן הבית23)על בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח לקדשי מעות נחסר שאם היא, רבנו לדעת ופירושה

עליו. חולק והראב"ד להיפך. לא יצא24)אבל הישן מן הביא ואם החדש מן להביא מצווה בניסן באחד הבאין צבור "קרבנות
מצווה". שחיסר מום.25)אלא בהם נפל כן אם אלא פדיון ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא למשה26)והלכה שהלכה

יום, לכל מנה הלבנה, שנות של ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים, שס"ח במשקל תהיה שהקטורת מסיני
שנה. בכל יתירים מנים עשר אחד נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין יתירים מנים שלושה מפטמי27)ועוד

הלשכה. מתרומת ששכרים שעברה.28)הקטורת משנה



עג            
  

ׁשֹומרין,‰. ּדין ּבית ּׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת
ספיחים מקצת העמר9ׁשּיׁשמרּו מהן ׁשּיביאּו ּכדי ׁשּצמחּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

הּׁשֹומרין ואּלּו החדׁש. מן אּלא ּבאים ׁשאין הּלחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוׁשּתי
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּׂשכרן ְְְְִִִַַָָָנֹוטלין

.Âלֹו ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב מּׁשּום10מי ; ְְְְִִִִִִֵֵֶַָֹ
להם ּתּקנּו לפיכ מהן. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעלי
מאֹותֹו הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ּׂשכר ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשם. ׁשֹומרים ׁשאּלּו ְִֵֶָָמקֹום
.Êודּינין11מּגיהי ׁשּבירּוׁשלים הּגזלנין12ספרים את ׁשּדנין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

היּו וכּמה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּׂשכרן נֹוטלין - ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָּבירּוׁשלים
להן הסּפיקּו לא ואם ׁשנה. ּבכל מנה ּתׁשעים -13נֹוטלים? ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָֹ

רצּו ׁשּלא ּפי על ּונׁשיהם14אף הם צרּכן, ּכדי להן מֹוסיפין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ביתן ּובני .15ּובניהם ְְֵֵֵֶָ

.Áהיּו16ּכבׁש ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר ּבֹונין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אדּמה ּפרה ּׂשעיר17מֹוציאין עליו ׁשּמֹוציאין וכבׁש , ְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָֻ

מזּבח18הּמׁשּתּלח וכן הּלׁשּכה. מּׁשירי נעּׂשין ּוׁשניהם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
אּמת הּלׁשּכה. מּׁשירי נעּׂשין - והעזרֹות וההיכל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהעֹולה

ירּוׁשלים19הּמים וחֹומת וכל20ׁשּבירּוׁשלים מגּדלֹותיה וכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשהתנּדב ּכֹוכבים ועֹובד הּלׁשּכה. מּׁשירי ּבאין - העיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצרכי
מקּבלין אין - ּבחּנם עּמהם לעּׂשֹות אֹו האּלּו לּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמעֹות

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו לבנֹות21מּמּנּו, ולנּו לכם לא ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
וגֹומר. חלק אין ולכם ונאמר: ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָוגֹומר,

.Ëזכרים ּבֹו לֹוקחין - הּלׁשּכה ּוׁשירי הּלׁשּכה ּתרּומת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמֹותר
הּמֹותרֹות ּכל על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ְְְְִִֵֶַַַָָָֻויקרבּו
ּבקרּבנֹות ׁשאין העֹוף, עֹולת לא אבל ּבהמה. עֹולת ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיקרבּו
הם הּׁשקלים, מּמֹותר הּבאין העֹולֹות ואּלּו עֹוף. ְְִִִִֵֵַַַַָָָהּצּבּור

לּמזּבח קיץ .22הּנקראים ְְִִִִֵַַַַָ
.Èמֹוציאין - הּצּבּור קרּבנֹות לכל להן הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים

הּבית ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמזּבח מּקדׁשי לֹו הראּוי את .23מֹוציא ְְִִִֵֵֶַַָָָ

.‡Èצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע
מן לֹוקחין - החדׁשה ּבאה לא ואם חדׁשה. מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָֹאּלא

עּמהן24היׁשנה ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ויֹוצאין אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְְְִִִִִִֵָָָָּבהמֹות

ּתמימין ׁשהן ּפי על אף לתרּומה25לחּלין, דמיהן ויּפלּו , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ
על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה

הּב להןּכל צריכין יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין המֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחּלין. יצאּו -ְְִֵֻ

.Èהּקטרת ּבמֹותר עֹוּׂשין היּו חדׁש26וכ ראׁש מּׁשּיּגיע : ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
האּמנין ּׂשכר על אֹותֹו מחּללין הּׂשכר27ניסן, מעֹות וחֹוזרין , ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻ

ּבּׂשכרן, הּקטרת מֹותר האּמנין ונֹוטלין הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻלקיץ
ּכדי חדׁשה, מּתרּומה מהן הּקטרת את ולֹוקחין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹוחֹוזרין
ּתרּומה להן אין ואם חדׁשה. ּתרּומה מּמעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָלהקריבּה

יׁשנה מּתרּומה אֹותּה מקטירין - .28חדׁשה ְְְֲִִִַָָָָָָ
ׁשקליםסליקּו הלכֹות להֹו ְְְְִִִָ

  
זההּוא ּבאי ולקּבע ולידע לחּׁשב והיא: אחת, עּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות

הּׁשנה. מחדׁשי חדׁש ּכל ּתחּלת ְְִֵֵֶַַָָָָֹיֹום
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָ

 
חדׁש‡. עלת ׁשּנאמר: הּלבנה, חדׁשי הם הּׁשנה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹחדׁשי

אמרּו ּכ חדׁשים. ראׁש לכם הּזה החדׁש ונאמר: ְְְְֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחדׁשֹו,
הּנבּואה ּבמראה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הראה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָחכמים:
ׁשאנּו והּׁשנים וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר לבנה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדמּות
האביב. חדׁש את ׁשמֹור ׁשּנאמר: החּמה, ׁשני הם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמחּׁשבין

.מאחד קרֹוב הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה ְְְְְֵֵַַַַַַַַַָָָָָָוכּמה
ׁשלׁשים ּכמֹו הּזאת הּתֹוספת מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעּׂשר
אחד, חדׁש מֹוסיפין - מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹיֹום,
ׁשנה הּנקראת והיא חדׁש, עּׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹועֹוּׂשין
וכ וכ חדׁש עּׂשר ׁשנים הּׁשנה להיֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻמעּברת.
לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - הּׁשנה לחדׁשי ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָימים,

ימים. מֹונה אּתה ְִִֶַָָואי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צמחו.9) מאליהם ויאמר יזרע שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה מן באכילה ומותרים מאליהם, שצמחו הזרעים הם
זרוע.10) בעלי יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים הדבר יתפרסם שמירה שכר ישלם שההקדש ידי אדם11)שעל כל "של

תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים שהיו דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום: מוגה, שאינו ספר להשהות שאסור ואדם,
כך". על לדון.12)הלשכה כדי שכר ליטול אסור שהרי בטלה שכר נוטלים לקבל.14)למזונות.13)הדיינים הדיינין

הצבור.15) מכספי פרנסתם להם להספיק הוכרחו ממלאכתם שבטלו מהר17)גשר.16)לפי זה גבי על זה גשרים שני שעשו
התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי מתעסקיה, וכל הפרה את הוציאו העליונה ועל המשחה, להר מהעזרה18)הבית גשר שעשו

למהר אותו דוחפים שהיו הארץ עמי מפני הכפורים, ביום השעיר את המשלח עליו שיעבור לעיר, חוץ עד העיר, בקצה שהייתה
ההיכל. פתח של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה שתושלם כדי לצוק, בעזרה.19)הליכתו העובר הנחל תיקון20)תיקון

זרה.21)החומה. עבודה עובד שאינו מביא22)גוי בטל מתיקהשכשהמזבח מיני להעלות אדם בני שדרך כמו עולות, מהם ים
סעודתם. בגמר השולחן הבית23)על בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח לקדשי מעות נחסר שאם היא, רבנו לדעת ופירושה

עליו. חולק והראב"ד להיפך. לא יצא24)אבל הישן מן הביא ואם החדש מן להביא מצווה בניסן באחד הבאין צבור "קרבנות
מצווה". שחיסר מום.25)אלא בהם נפל כן אם אלא פדיון ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא למשה26)והלכה שהלכה

יום, לכל מנה הלבנה, שנות של ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים, שס"ח במשקל תהיה שהקטורת מסיני
שנה. בכל יתירים מנים עשר אחד נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין יתירים מנים שלושה מפטמי27)ועוד

הלשכה. מתרומת ששכרים שעברה.28)הקטורת משנה



עד           
  

ימים,‚. ׁשני ּכמֹו נראית ואינּה חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּלבנה
ּבּׁשמׁש ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו מעט; יֹותר אֹו ּפחֹות ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאֹו
ותראה ּבּׁשמׁש ׁשּתדּבק אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבסֹוף
הּוא - ׁשּנסּתרה אחר ּבּמערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּמערב
ואם יֹום; ועּׂשרים ּתׁשעה הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּתחּלת
החדׁש, ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה - ׁשלׁשים ליל הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיראה
ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד יֹום החדׁש ראׁש יהיה - יראה לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹואם
אחד ּבליל לּירח נזקקין ואין ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיֹום
לבנה חדׁש ל ׁשאין נראה; ׁשּלא ּבין ׁשּנראה ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּוׁשלׁשים,

יֹום. ׁשלׁשים על ְִֵַיֹותר
ׁשלׁשים„. ּבליל ירח ויראה ועּׂשרים, ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹחדׁש

החדׁש ויהיה הּירח, יראה לא ואם חסר; חדׁש נקרא -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
מלא. חדׁש ונקרא מעּבר, חדׁש נקרא - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשעבר
ׁשּנראה ירח הּנקרא הּוא - ׁשלׁשים ּבליל ׁשּיראה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוירח
ּבליל נראה ולא ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל נראה ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּבזמּנֹו;

עּבּורֹו. ּבליל ׁשּנראה ירח נקרא הּוא - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשלׁשים
ּבראׁשית,‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

ּדין לבית אּלא ּבּׁשביעי; וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל
הּיֹום אֹותֹו ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּדבר
הּזה החדׁש ׁשּנאמר: חדׁש; ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹראׁש

לכם. מסּורה ּתהיה זֹו עדּות - ְְִֵֶֶֶָָָלכם
.Âׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית

ּומהלכם, הּכֹוכבים מקֹומֹות ׁשּיֹודעין ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהאיצטגנינים,
הּירח ׁשּיראה אפׁשר אם ׁשּידעּו עד ּומדקּדקים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹוקרים
ׁשאפׁשר ידעּו אם אפׁשר. אי אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבזמּנֹו,
יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל לעדים ּומצּפין יֹוׁשבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּיראה
ונאמנּו ּכהלכה וחקרּום ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשלׁשים.
- עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹּדבריהם
ּבחׁשּבֹון ידעּו ואם מעּבר. חדׁש ויהיה ׁשלׁשים, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֻמׁשלימין
מצּפין ואין ׁשלׁשים יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה אפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאי
אֹו ׁשקר, עדי ׁשהן ּבוּדאי יֹודעין - עדים ּבאּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָלעדים.
הּוּדאית. הּלבנה ואינּה העבים מן לבנה ּדמּות להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּנראת

.Êאם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עּׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ׁשּיקּדׁשּו עד העדים את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה
הּוא יֹום זה ּבאי העם ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו החדׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאת
ׁשּנאמר: הּמֹועדֹות; הן יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי חדׁש, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹראׁש
החּקה את וׁשמרּת ונאמר: קדׁש, מקראי אתם ּתקראּו ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאׁשר

למֹועדּה. ְֲַָֹהּזאת
.Áּבארץ אּלא ׁשנים ּומעּברין חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָאין

מירּוׁשלים. ה' ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיּׂשראל,
ויצא יּׂשראל, ּבארץ ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָואם
זה הרי - ּכמֹותֹו יּׂשראל ּבארץ הּניח ולא לארץ, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּוץ
נֹודע ואם לארץ. ּבחּוצה ׁשנים ּומעּבר חדׁשים וקֹובע ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמחּׁשב
לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ּגדֹול אדם יּׂשראל ּבארץ ׁשּנעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ואם לארץ; ּבחּוצה ּולעּבר לקּבע אסּור זה הרי - מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגדֹול

ּכלּום. עּׂשה לא - ועּבר וקבע ְְְִֵַַָָָָֹעבר

 
ּכׁשרים,‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאין

הרי - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את ׁשראּו ּובנֹו אב מעידין. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהן
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא להעיד; ּדין לבית ילכּו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח
מּפני ּפסּול, מהן אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם הּׁשני יצטרף - הּפסלנּות מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא גזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ּפי על אף סֹופרים, מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעידּו. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר

החדׁש. לעדּות ּפסּול - הּתֹורה מן ּכׁשר ְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא
.קּדׁשּו ׁשאפּלּו החדׁש; ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּדין

זה הרי - זֹו ּבעדּות זֹוממין ונמצאּו עדים, ּפי על החדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹאת
מּכל החדׁש עדּות מקּבלין ּבראׁשֹונה היּו לפיכ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻמקּדׁש.
ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות ּבחזקת יּׂשראל ׁשּכל מּיּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאדם
אנׁשים ּׂשֹוכרין והיּו הּביּתֹוסים, מּׁשּקלקלּו ּפסּול. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּזה
ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו ראּו, לא והם ׁשראּו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלהעיד
ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ׁשּמּכירין מעדים אּלא החדׁש ִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעדּות

ּבעדּות. וחֹוקרים ּדֹורׁשין וׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶָּכׁשרים,
א‚. יֹודעים ּדין ּבית יהיּו לא אם ,ׁשראּולפיכ העדים ת ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹ

ׁשראּו העדים עם ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין הּירח, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת
ׁשאּלּו אֹותן ּומֹודיעין ּדין, לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָעדים

מהם. מקּבלין ּכ ואחר הם, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכׁשרים
ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית

ּבצפֹון ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעין
ּולהיכן קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש
ּבֹודקין להעיד, העדים ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין; קרניה ראׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיהיּו
היּו להיכן ּבדרֹום? אֹו ּבצפֹון - אֹותּה ראיתם ּכיצד ְְְְִֵֵֶַָָָָָָאֹותם:
וכּמה עיניכם? ּבראּית גבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרניה
ּׁשּנֹודע למה מכּונין ּדבריהם נמצאּו אם רחבה? ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻהיתה
מכּונין ּדבריהם נמצאּו לא ואם אֹותם, מקּבלין - ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֻּבחׁשּבֹון

אֹותם. מקּבלין אין -ְְִֵַָ
ּבעׁשׁשית,‰. אֹו ּבעבים אֹו ּבּמים ראינּוהּו העדים: ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאמרּו

אֹו ּבּמים אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ׁשראּו ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
אמר זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבעׁשׁשית
הּׁשני: ואמר קֹומֹות, ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה ראיתיו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד:
ּכמֹו האחד: אמר מצטרפין. - גבֹוּה היה קֹומֹות ׁשלׁש ְְְְִִֶַַָָָָָָָָּכמֹו
מצטרפין; אין - חמׁש ּכמֹו אמר: והּׁשני קֹומֹות, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָׁשלׁש
ּביניהן יהיה אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם אחד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּומצטרף

אחת. ֶָָקֹומה
.Âונתּכּוננּו ּבֹו ׁשהתּבֹונננּו וכיון ּכּונה, ּבלא ראינּוהּו ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו לא ׁשּוב להעיד ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
וכלּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשין
ועּׂשרים ּתׁשעה ּביֹום ראינּוהּו עדים: אמרּו להם. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָוהלכּו
ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ּבמזרח, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשחרית
על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבמערב
ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ׁשהרי זֹו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָראּיה
לראּית אחראין אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשחרית
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ּכּלבנה. להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו הם ׁשהעבים ּובידּוע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחרית,
אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָֹוכן
ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא אחראין אנּו ׁשאין ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנאמנין;

.Êׁשראה להעיד, ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד
ּכּלן אֹותן מכניסים ּדין ּובית ּדין, לבית ּבא הּירח, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאת
העם ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולֹות, סעּדֹות להן ועֹוּׂשין אחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻלמקֹום
ראׁשֹון אֹותן ּבֹודקין ראׁשֹון ׁשּבא וזּוג לבֹוא. ְְְִִִִִֶָָָרגילין
אֹותֹו. וׁשֹואלין הּגדֹול את מכניסין ׁשאמרנּו. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּבּבדיקֹות
נמצאּו חברֹו. את מכניסים - לחׁשּבֹון מכּונים ּדבריו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻנמצאּו
ׁשֹואלין הּזּוגֹות ּכל ּוׁשאר קּימת. עדּותן - מכּונין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּדבריהם
ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ׁשּצריכים לא דברים; ראׁשי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹאֹותם

לבֹוא. רגילין ׁשּיהיּו ּכדי נפׁש, ּבפחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָיצאּו
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

ואין מקּדׁש! מקּדׁש! אחריו: עֹונים העם וכל ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻמקּדׁש!
אּלא מחּׁשבין ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמקּדׁשין
ואין ּבזמּנֹו. ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבׁשלׁשה.
מקּדׁש. אינֹו - ּבּלילה קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻמקּדׁשין
ּדין ּבית אמרּו ולא יּׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹואפּלּו
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֻ'מקּדׁש'
ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹליל

ול אףמעּבר, ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה א ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻ
אּלא קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראית ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

ׁשּקֹובעין. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית
.Ëאם ועּׂשרים: ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמן ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶַָָָראּוהּו

מקּדׁש, אֹומרים ּדין ּבית - ׁשלׁשים ליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֻעדין
ׁשני ׁשּיצאּו אחר ׁשלׁשים ּבליל ראּוהּו ואם הּוא; יֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעדין
ויעידּו מהם, אחד אצל דּינין ׁשני מֹוׁשיבין למחר - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכֹוכבים

הּׁשלׁשה. ויקּדׁשּוהּו הּׁשלׁשה, ּבפני ְְְְְִִִֵַַַַַָָהּׁשנים
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

הּמֹועדֹות לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - אנּוסים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻּבין
חּיב - ׁשּטעּו יֹודע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו. ׁשּקּדׁשּו הּיֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָעל
ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין עליהם; ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלסמ

אׁשר ׁשּנאמר: עליהם, לסמ צּוה הּוא הּמֹועדֹות ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹלׁשמר
וגֹומר. אתם ְְְִֵָֹּתקראּו

ה'תש"ע תמוז י"ב חמישי יום

 
מקֹום‡. ּובין ּביניהם היה אם החדׁש: את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין - ּפחֹות אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ילכּו; לא - ּכן על יתר ּביניהן היה ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומעידין,
החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .1עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

.ׁשר ּדיןעדים לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את אּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אתם ּתקראּו אׁשר ׁשּנאמר: ׁשּבת, היה ואפּלּו ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלהעיד
הּׁשּבת את ּדֹוחה 'מֹועד' ׁשּנאמר מקֹום וכל .2ּבמֹועדם, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, הּמקּדׁש3ּתׁשרי ׁשּבית ּובזמן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
חדׁש ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן מּפני ּכּלן, על מחּללין - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻקּים

הּׁשּבת את דֹוחה ׁשהּוא .4וחדׁש, ֶֶֶֶַַָָֹ
.‚ּכ הּׁשּבת, את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכׁשם

אֹותן ׁשּמזּכין העדים עּמהן היּו5מחּללין לא אם ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הרֹואין את מּכירין ּדין אֹותן6ּבית ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו . ֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּספק ּומחּלל עּמהן הֹול זה הרי - אחד עד ּדין ,7לבית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עּמֹו. ויצטרף אחר יּמצא ְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשּמא

.„- חֹולה הּׁשּבת, ּבליל החדׁש את ׁשראה העד, ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
החמֹור על אֹותֹו ּבמּטה8מרּכיבין ואפּלּו להן9, יׁש ואם . ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבּדר זין10אֹורב ּכלי ּבידן העדים לֹוקחין היה11- ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּגדֹול ראהּו ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים - רחֹוקה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָּדר
ראּוהּו אנחנּו ׁשראינּוהּו ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹונראה
מי ּכל אּלא הּׁשּבת; את לחּלל צריכין אנּו ואין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחרים,
הּמקֹום ּובין ּבינֹו ויהיה להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיראה
לחּלל עליו מצוה - ּפחֹות אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּקבּוע

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת ְְִֵֵֶַַָָאת
ׁשלׁשים‰. יֹום ּבכל החדׁש עדּות מקּבלין היּו .12ּבראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

הערּבים ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ,13ּפעם ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יקדשו1) שלא דין בית ומשתדלים בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים בשאלות אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי
בעדותם. תועלת תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך מעובר", שמו ויצא הואיל זה התמיד2)חודש בקרבן

שבת. דוחה "במועדו" בו שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב והוא במועדו", לי להקריב "תשמרו פסח,3)כתוב:
שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא מפני השבועות, חג בו שיש אף-על-פי מחללים, אין סיון על וסוכות. הכפורים יום

השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, חג ונקבע ניסן על4)חודש מוסב וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש להעיד.5)קרבן וזכאים כשרים שהם עליהם הזאת6)המעידים העדות שכל פי על ואף

החודש, על המעידים העדים את דין בית יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל מותר זאת בכל מדרבנן, אלא אינה
אותם. מכירים שאינם שר'7)מכיוון שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו להעיד העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה

ימצאנו. לא שמא ספק שהיה אף-על-פי באושא, אחד עוד עם להצטרף לבדו הלך כמשא8)נהוראי הריהו שחולה אף-על-פי
בשבת. הבהמה על משא להוציא מיתה.9)ואסור חייב במיטה חולה שהמוציא שארבו10)אף-על-פי והבייתוסים הכותים כגון

החכמים. את להטעות כדי ועכבום, החודש הרבים.11)לעדי לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש אף-על-פי
שהיו12) לומר כך.È‡רוצה כל יאחרו שהעדים אירע לא אבל היום, כל החודש עדות באו13)לקבל העדים כלומר,

הזמן שבתחילת ומכיוון החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר, ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא
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ּכּלבנה. להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו הם ׁשהעבים ּובידּוע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחרית,
אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָֹוכן
ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא אחראין אנּו ׁשאין ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנאמנין;

.Êׁשראה להעיד, ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד
ּכּלן אֹותן מכניסים ּדין ּובית ּדין, לבית ּבא הּירח, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאת
העם ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולֹות, סעּדֹות להן ועֹוּׂשין אחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻלמקֹום
ראׁשֹון אֹותן ּבֹודקין ראׁשֹון ׁשּבא וזּוג לבֹוא. ְְְִִִִִֶָָָרגילין
אֹותֹו. וׁשֹואלין הּגדֹול את מכניסין ׁשאמרנּו. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּבּבדיקֹות
נמצאּו חברֹו. את מכניסים - לחׁשּבֹון מכּונים ּדבריו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻנמצאּו
ׁשֹואלין הּזּוגֹות ּכל ּוׁשאר קּימת. עדּותן - מכּונין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּדבריהם
ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ׁשּצריכים לא דברים; ראׁשי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹאֹותם

לבֹוא. רגילין ׁשּיהיּו ּכדי נפׁש, ּבפחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָיצאּו
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

ואין מקּדׁש! מקּדׁש! אחריו: עֹונים העם וכל ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻמקּדׁש!
אּלא מחּׁשבין ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמקּדׁשין
ואין ּבזמּנֹו. ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבׁשלׁשה.
מקּדׁש. אינֹו - ּבּלילה קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻמקּדׁשין
ּדין ּבית אמרּו ולא יּׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹואפּלּו
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֻ'מקּדׁש'
ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹליל

ול אףמעּבר, ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה א ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻ
אּלא קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראית ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

ׁשּקֹובעין. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית
.Ëאם ועּׂשרים: ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמן ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶַָָָראּוהּו

מקּדׁש, אֹומרים ּדין ּבית - ׁשלׁשים ליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֻעדין
ׁשני ׁשּיצאּו אחר ׁשלׁשים ּבליל ראּוהּו ואם הּוא; יֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעדין
ויעידּו מהם, אחד אצל דּינין ׁשני מֹוׁשיבין למחר - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכֹוכבים

הּׁשלׁשה. ויקּדׁשּוהּו הּׁשלׁשה, ּבפני ְְְְְִִִֵַַַַַָָהּׁשנים
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

הּמֹועדֹות לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - אנּוסים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻּבין
חּיב - ׁשּטעּו יֹודע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו. ׁשּקּדׁשּו הּיֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָעל
ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין עליהם; ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלסמ

אׁשר ׁשּנאמר: עליהם, לסמ צּוה הּוא הּמֹועדֹות ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹלׁשמר
וגֹומר. אתם ְְְִֵָֹּתקראּו

ה'תש"ע תמוז י"ב חמישי יום

 
מקֹום‡. ּובין ּביניהם היה אם החדׁש: את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין - ּפחֹות אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ילכּו; לא - ּכן על יתר ּביניהן היה ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומעידין,
החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .1עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

.ׁשר ּדיןעדים לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את אּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אתם ּתקראּו אׁשר ׁשּנאמר: ׁשּבת, היה ואפּלּו ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלהעיד
הּׁשּבת את ּדֹוחה 'מֹועד' ׁשּנאמר מקֹום וכל .2ּבמֹועדם, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, הּמקּדׁש3ּתׁשרי ׁשּבית ּובזמן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
חדׁש ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן מּפני ּכּלן, על מחּללין - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻקּים

הּׁשּבת את דֹוחה ׁשהּוא .4וחדׁש, ֶֶֶֶַַָָֹ
.‚ּכ הּׁשּבת, את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכׁשם

אֹותן ׁשּמזּכין העדים עּמהן היּו5מחּללין לא אם ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הרֹואין את מּכירין ּדין אֹותן6ּבית ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו . ֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּספק ּומחּלל עּמהן הֹול זה הרי - אחד עד ּדין ,7לבית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עּמֹו. ויצטרף אחר יּמצא ְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשּמא

.„- חֹולה הּׁשּבת, ּבליל החדׁש את ׁשראה העד, ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
החמֹור על אֹותֹו ּבמּטה8מרּכיבין ואפּלּו להן9, יׁש ואם . ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבּדר זין10אֹורב ּכלי ּבידן העדים לֹוקחין היה11- ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּגדֹול ראהּו ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים - רחֹוקה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָּדר
ראּוהּו אנחנּו ׁשראינּוהּו ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹונראה
מי ּכל אּלא הּׁשּבת; את לחּלל צריכין אנּו ואין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחרים,
הּמקֹום ּובין ּבינֹו ויהיה להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיראה
לחּלל עליו מצוה - ּפחֹות אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּקבּוע

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת ְְִֵֵֶַַָָאת
ׁשלׁשים‰. יֹום ּבכל החדׁש עדּות מקּבלין היּו .12ּבראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

הערּבים ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ,13ּפעם ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יקדשו1) שלא דין בית ומשתדלים בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים בשאלות אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי
בעדותם. תועלת תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך מעובר", שמו ויצא הואיל זה התמיד2)חודש בקרבן

שבת. דוחה "במועדו" בו שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב והוא במועדו", לי להקריב "תשמרו פסח,3)כתוב:
שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא מפני השבועות, חג בו שיש אף-על-פי מחללים, אין סיון על וסוכות. הכפורים יום

השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, חג ונקבע ניסן על4)חודש מוסב וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש להעיד.5)קרבן וזכאים כשרים שהם עליהם הזאת6)המעידים העדות שכל פי על ואף

החודש, על המעידים העדים את דין בית יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל מותר זאת בכל מדרבנן, אלא אינה
אותם. מכירים שאינם שר'7)מכיוון שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו להעיד העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה

ימצאנו. לא שמא ספק שהיה אף-על-פי באושא, אחד עוד עם להצטרף לבדו הלך כמשא8)נהוראי הריהו שחולה אף-על-פי
בשבת. הבהמה על משא להוציא מיתה.9)ואסור חייב במיטה חולה שהמוציא שארבו10)אף-על-פי והבייתוסים הכותים כגון

החכמים. את להטעות כדי ועכבום, החודש הרבים.11)לעדי לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש אף-על-פי
שהיו12) לומר כך.È‡רוצה כל יאחרו שהעדים אירע לא אבל היום, כל החודש עדות באו13)לקבל העדים כלומר,

הזמן שבתחילת ומכיוון החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר, ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא
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ּבּמקּדׁש עֹולה14ונתקלקלּו יעּׂשּו אם ּיעּׂשּו; מה ידעּו ולא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָֹ
ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי העדים, יבֹואּו ׁשּמא - הערּבים ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל

הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר הּיֹום ּדין15מּוסף ּבית עמדּו . ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
עד אּלא החדׁש עדּות מקּבלים יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוהתקינּו,

ותמיד16הּמנחה מּוספין להקריב ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ונסּכיהם. הערּבים ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשל

.Âּבין ׁשל ּתמיד עֹוּׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם
נֹוהגין17הערּבים - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

קדׁש ּולמחר קדׁש הּיֹום לפי18אֹותֹו למחר, מּוסף ּומקריבין , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב מנחה. אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
עדּות מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהתקין

ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּבסֹוף19החדׁש ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ; ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ
החּמה לׁשקיעת סמּו ּומקּדׁשין20הּיֹום עדּותן, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

ּבלבד. ׁשלׁשים ְְִִַיֹום
.Êּכל עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּמעּברין

ּביֹום סעּדה ּבֹו ועֹוּׂשין מּוכן למקֹום עֹולין היּו ׁשלׁשים, ְְְְְִִִָָָָֻיֹום
ּבּלילה, לׁשם עֹולין ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאחד

הּׁשמׁש עלֹות קדם ּבּנׁשף זֹו21אּלא לסעּדה עֹולין ואין . ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
וקטנית, ּדגן ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעּׂשרה. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּפחֹות
החדׁש עּבּור ׁשל מצוה סעּדת היא וזֹו הּסעּדה. ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻֻואֹוכלין

מקֹום ּבכל .22האמּורה ְֲָָָָ
.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה,

מּׂשּואֹות הרחֹוקים.23מּׂשיאין ׁשּידעּו ּכדי ההרים, ּבראׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מּׂשּואֹות מּׂשיאין ׁשהיּו הּכּותים, להטעֹות24מּׁשּקלקלּו ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

העם יֹוצאין25את ׁשלּוחים ׁשּיהּו התקינּו ּומֹודיעין26, ְְְְִִִִִִֶֶָָ
ולא טֹוב יֹום את לא מחּללין אינן אּלּו ּוׁשלּוחים ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹלרּבים.

ׁשּבת לֹומר צרי ואין הּכּפּורים, יֹום מחּללין27את ׁשאין ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת .28את ְְְְְִֶֶַַַַַָָ

.Ëמּפני - ניסן על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל

ראׁש מּפני - אלּול ועל הּתענית, מּפני - אב ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח,
לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי נֹודע29הּׁשנה, אם ; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּיֹום30להם אֹותֹו נֹוהגים - ׁשלׁשים יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶַָ
קדׁש ׁשלׁשים יֹום נֹוהגים - להם נֹודע לא ואם ּבלבד, ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹֹקדׁש
ּתׁשרי ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים אחד .31ויֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

חנּכה, מּפני - ּכסלו ועל הּמֹועדֹות, ּתּקנת מּפני - ּתׁשרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻועל
- אדר יֹוצאיןועל קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

קטן ּפסח מּפני - אּיר על .32אף ְִִֵֶַַַָָָ
.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי

הּׁשמׁש33חדׁש ׁשּתעלה ּדין34אחר ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ועּׂשרים,35'מקּדׁש' ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ

יֹוצאין - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו ׁשאמרנּו, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻּכמֹו
לצאת להם יׁש חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּבערב.
ּבית קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּבערב
למחר ׁשהרי יצאּו, - החדׁש ונראה הֹואיל החדׁש; את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּדין

ּדין. ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ְְְִִֵַַַּבוּדאי
.‡Èאת עֹוּׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

ּובּמקֹומֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד טֹוב יֹום ְֲֶַַַַָָָהּמֹועדֹות
ׁשני עֹוּׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים,

הּספק מּפני ּבית36ימים ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הּוא. יֹום זה אי החדׁש את ִֵֶֶֶַֹּדין

.Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהם מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
ּתׁשרי ׁשלּוחי להן יֹום37מּגיעין ּפסח ׁשּיעּׂשּו היה הּדין ּומן , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נקּבע יֹום זה ּבאי וידעּו ׁשלּוחין להן הּגיעּו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד,
ׁשהרי ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעּׂשּו חדׁש, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻראׁש
ּבּמֹועדֹות לחלק ׁשּלא ּוכדי הּׁשלּוחין; אליהן הּגיעּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹלא
ׁשם מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהתקינּו

ימים ׁשני עצרת38עֹוּׂשין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו ,39. ְֲֲִִִֵֶֶֶָ
.‚È.ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העדים.14) שבאו יבואו15)לפני ואם תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי, על התמיד כבש שהקריבו לומר וצריך
של או חול של - תמיד של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו ידעו שלא לפי אלא מוסף, לקרבן יהא - העדים

הערביים.16)מוסף. שבין תמיד הקרבת עת אותם.17)היא יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם רש"י18)שאף ופירש
בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו, עדים יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו שעד שמכיוון השנה, בראש שהמדובר

טוב. יום היום שאין נתברר שכבר בוטלה.19)אף-על-פי - בקרבן הקלקול - הקודמת לתקנה הסיבה עדיין20)כי כשישנה
החודש את לקדש אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הבית-דין חברי ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת שהות

החמה. לשקיעת בסמוך דווקא ולאו היום בסוף גמור21)אפילו יום שלא בשעה וזהו השמש, עלות לפני שהכוונה רבנו ומפרש
גמור. לילה קדשוהו.22)ולא שלא מאחר החודש עיבור לפרסם - הסעודה שלושים23)ומטרת ביום אש אבוקות מדליקים

שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראש-חודש. היה השלושים שיום הרחוקים, ידעו ואז ואחד), השלושים היום (ליל בערב
מעובר. בהריהם.24)שעבר משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו ולא החודש את בית-דין שעיברו במקרה

חסר.25) שהחודש יחשוב שביטלן.26)שהעם הוא שרבי אמרו, ובירושלמי המשואות. את חמור27)ובטלו שבת חילול
בכרת. הכפורים] [=יום וזה בסקילה [=שבת] זה יום-הכפורים; מותר28)מחילול החודש את המקדשים החודש לעדי כלומר,

קודש. כבר שהחודש ומודיעים מקיימים רק שהם לשלוחים לא אבל השבת, את אימתי29)לחלל לדעת צריך כך ומשום
אלול. לירושלים.30)ראש-חודש הקרובים וסוכות.31)למקומות הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי, חודש ראש מתי ידעו ואז

החמישים32) ביום והוא העומר, בספירת תלוי הוא כי קבוע, שזמנו משום שבועות, מפני שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני. פסח
פסח. של יום-טוב.33)לשני קדושת מחמת לצאת יכולים אינם בתשרי אבל ניסן, ביום.34)בחודש אלא אינו החודש שקידוש

החדשים.35) מבשאר יותר הדבר להם שיתאמת צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת טובים36)כיוון ימים "שני נקראים והם
גלויות". הכפורים.37)של וביום השנה בראש מהלכים אינם תשרי ששלוחי יעשו38)משום שאם תשרי", אטו ניסן "גזירה

יטעו. ופעמים השלוחים, פי על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום בקידוש39)פסח תלוי שאינו אף-על-פי השבועות. חג

           
  

ׁשהּוא מּפני - ּבתׁשרי ּבאחד מהּלכין אינן ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
ּכּפּור. יֹום ׁשהּוא מּפני - ּבֹו ּבעּׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִֵֶַֹיֹום

.„Èאחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותן צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא ׁשּבא40נאמן. העם, מּׁשאר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבית מּפי ׁשמעּתי אני ואמר: ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכדרּכֹו
נאמן - ּפלֹוני ׁשּדבר41ּביֹום ּפיו; על הּמֹועדֹות את ּומתּקנין , ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָ

להּגלֹות העּׂשּוי ּדבר ּכׁשר42זה אחד ועד עליו.43, נאמן ְְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹּבית

זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו החדׁש, את ועּברּו ּבּנׁשף ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹוהׁשּכימּו
רחֹוקים עדים ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה והעידּו44ואחר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ּבאּו ואפּלּו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו, החדׁש את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשראּו
אֹותם ּומטריפים ּגדֹול, אּיּום עליהן מאּימין - החדׁש 45ּבסֹוף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבבדיקֹות עליהן ּומטריחין ּבעדּות46ּבׁשאלֹות, ּומדקּדקין ,47, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָ
ּדין ּבית ׁשמֹוּומׁשּתּדלין ויצא הֹואיל זה, חדׁש יקּדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

.48מעּבר ְָֻ
.ÊËּבעדּותן העדים עמדּו והרי49ואם מכּונת, ונמצאת , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים -50העדים ּכראּוי העדּות ונחקרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשלׁשים, מּיֹום החדׁש לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִִֶַַֹמקּדׁשין

ּבלילו הּירח ונראה .51הֹואיל ְְְִִֵֵַַָָֹ
.ÊÈקדם ּכׁשהיה מעּבר, זה חדׁש להּניח ּדין ּבית הצרכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻֻואם

מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין. - אּלּו העדים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיבֹואּו
לצר החדׁש ׁשחֹולק52את מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

לצר החדׁש את מעּברין אין לעֹולם ואֹומר: זה, ;53ּבדבר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עליהן מאּימין ואין מקּדׁשין, - עדים ּובאּו .54הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

.ÁÈּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים
זמן ועבר ּׁשּנעּׂשה מה נעּׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
ותׁשרי ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

החדׁש חצי עדּותן55קדם מקּבלין עליהן56- מאּימין ואין , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשראּוהּו החדׁש על ׁשהעידּו עדים, על מאּימין ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכלל;

לעּברֹו. ּכדי ְְְְִֵַַּבזמּנֹו,
.ËÈהּדבר והרי עדּותן, ׁשּנתקלקלה עדים על מאּימין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאבל

מאּימין החדׁש, ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא ּוגנאי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹנֹוטה
אם וכן ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּים העדּות ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעליהן
ׁשּקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו העדים את להזם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבאּו

ּדין ּתתקּים57ּבית ׁשּלא עד הּמזּמין על מאּימין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹההזּמה

 
ואין‡. חדׁש. ּבּה ׁשּמֹוסיפין ׁשנה היא מעּברת ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשנה

אדרין: ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוּׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
מּפני זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני ׁשני. ואדר ראׁשֹון ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאדר
ׁשמֹור ׁשּנאמר: זמן; ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהא ּכדי האביב, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא האביב, ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה - האביב חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
.ועל הּתקּופה, על הּׁשנה: את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָעל

ויֹודעין, מחּׁשבין ּדין ּבית ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהאביב,
זה זמן אחר אֹו ּבניסן עּׂשר ּבׁשּׁשה ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָאם
ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעּׂשּו הּׁשנה, אֹותּה מעּברין -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב. ּבזמן הּפסח ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ְְְִִֵֵַָואין
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

ּבז לצמח ׁשּדרּכן האילן ּפרֹות צמחּו ולא הּוא, מןאפל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּׁשנה. את ּומעּברין אּלּו סימנין ׁשני על סֹומכין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסח
הן הרי - ּבניסן עּׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואף
עמר מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמעּברין,
צֹומחין הּפרֹות ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּתנּופה

האביב. זמן ּכל ְְִֶֶַָָָּכדר
יהּודה,„. ארץ על ּבאביב: סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת
ׁשּמעּברין העּקר ׁשהן הּדברים הן ואּלּו האילן. ּפרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָצמחּו

החּמה. ׁשני הּׁשנים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשבילן,
ּבׁשבילן‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש

ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ,הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני
הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה את מעּברין - לעלֹות יכֹולין ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָהעם
הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויתּקנּו
- ּומתים ּבעצמן ּומסּתּכנים העם, את ּומֹונעין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמפסיקין
ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמעּברין
- ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאבדּו
ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו עד הּׁשנה את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמעּברין
- לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיּׂשראל

להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העומר. בספירת אלא סיוון חודש נאמן".41)רוכל.40)ראש - החודש את דין בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד "בא
משקר.42) אדם אין להגלות העשוי פסולים43)ובדבר אפילו נאמנים בעלה), שמת לאשה (להעיד אשה" שב"עדות פי על ואף

עגונה". תישאר "שלא נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא זה, מטעם רחוק.44)לעדות, דעתם.45)ממקום את מבלבלים
חשובות.46) בלתי צדדיות גופא.47)שאלות לעדות הנוגעות כמעובר.48)בשאלות לא49)שנתפרסם האיומים וכל

דעתם.50)השפיעו. את בלבלו לא השאלות שלא51)וכל אותם ומבלבלים עליהם מאיימין "מאיימין", המלה משמעות היא כן
עדותם. מקבלים נתבלבלו לא אם אבל שאין52)יעידו, ראייה, עדי באו כך ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם

בכך. צורך יש אם מעובר, החודש את ומשאירים עדותם, ואין53)מקבלים מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש סדורה: והשנה
שהוא. צורך לאיזה נוסף חודש לעבר לעברו".54)מקום בזמנו שנראה החודש על העדים על מאיימין קביעת55)"ואין שעדיין

בהם. תלוייה השלשים.56)המועדים ביום החודש מקודש.57)ומקדשים זה הרי בית-דין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם כי
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ׁשהּוא מּפני - ּבתׁשרי ּבאחד מהּלכין אינן ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
ּכּפּור. יֹום ׁשהּוא מּפני - ּבֹו ּבעּׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִֵֶַֹיֹום

.„Èאחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותן צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא ׁשּבא40נאמן. העם, מּׁשאר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבית מּפי ׁשמעּתי אני ואמר: ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכדרּכֹו
נאמן - ּפלֹוני ׁשּדבר41ּביֹום ּפיו; על הּמֹועדֹות את ּומתּקנין , ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָ

להּגלֹות העּׂשּוי ּדבר ּכׁשר42זה אחד ועד עליו.43, נאמן ְְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹּבית

זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו החדׁש, את ועּברּו ּבּנׁשף ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹוהׁשּכימּו
רחֹוקים עדים ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה והעידּו44ואחר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ּבאּו ואפּלּו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו, החדׁש את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשראּו
אֹותם ּומטריפים ּגדֹול, אּיּום עליהן מאּימין - החדׁש 45ּבסֹוף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבבדיקֹות עליהן ּומטריחין ּבעדּות46ּבׁשאלֹות, ּומדקּדקין ,47, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָ
ּדין ּבית ׁשמֹוּומׁשּתּדלין ויצא הֹואיל זה, חדׁש יקּדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

.48מעּבר ְָֻ
.ÊËּבעדּותן העדים עמדּו והרי49ואם מכּונת, ונמצאת , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים -50העדים ּכראּוי העדּות ונחקרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשלׁשים, מּיֹום החדׁש לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִִֶַַֹמקּדׁשין

ּבלילו הּירח ונראה .51הֹואיל ְְְִִֵֵַַָָֹ
.ÊÈקדם ּכׁשהיה מעּבר, זה חדׁש להּניח ּדין ּבית הצרכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻֻואם

מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין. - אּלּו העדים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיבֹואּו
לצר החדׁש ׁשחֹולק52את מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

לצר החדׁש את מעּברין אין לעֹולם ואֹומר: זה, ;53ּבדבר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עליהן מאּימין ואין מקּדׁשין, - עדים ּובאּו .54הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

.ÁÈּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים
זמן ועבר ּׁשּנעּׂשה מה נעּׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
ותׁשרי ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

החדׁש חצי עדּותן55קדם מקּבלין עליהן56- מאּימין ואין , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשראּוהּו החדׁש על ׁשהעידּו עדים, על מאּימין ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכלל;

לעּברֹו. ּכדי ְְְְִֵַַּבזמּנֹו,
.ËÈהּדבר והרי עדּותן, ׁשּנתקלקלה עדים על מאּימין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאבל

מאּימין החדׁש, ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא ּוגנאי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹנֹוטה
אם וכן ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּים העדּות ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעליהן
ׁשּקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו העדים את להזם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבאּו

ּדין ּתתקּים57ּבית ׁשּלא עד הּמזּמין על מאּימין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹההזּמה

 
ואין‡. חדׁש. ּבּה ׁשּמֹוסיפין ׁשנה היא מעּברת ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשנה

אדרין: ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוּׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
מּפני זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני ׁשני. ואדר ראׁשֹון ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאדר
ׁשמֹור ׁשּנאמר: זמן; ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהא ּכדי האביב, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא האביב, ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה - האביב חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
.ועל הּתקּופה, על הּׁשנה: את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָעל

ויֹודעין, מחּׁשבין ּדין ּבית ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהאביב,
זה זמן אחר אֹו ּבניסן עּׂשר ּבׁשּׁשה ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָאם
ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעּׂשּו הּׁשנה, אֹותּה מעּברין -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב. ּבזמן הּפסח ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ְְְִִֵֵַָואין
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

ּבז לצמח ׁשּדרּכן האילן ּפרֹות צמחּו ולא הּוא, מןאפל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּׁשנה. את ּומעּברין אּלּו סימנין ׁשני על סֹומכין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסח
הן הרי - ּבניסן עּׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואף
עמר מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמעּברין,
צֹומחין הּפרֹות ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּתנּופה

האביב. זמן ּכל ְְִֶֶַָָָּכדר
יהּודה,„. ארץ על ּבאביב: סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת
ׁשּמעּברין העּקר ׁשהן הּדברים הן ואּלּו האילן. ּפרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָצמחּו

החּמה. ׁשני הּׁשנים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשבילן,
ּבׁשבילן‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש

ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ,הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני
הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה את מעּברין - לעלֹות יכֹולין ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָהעם
הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויתּקנּו
- ּומתים ּבעצמן ּומסּתּכנים העם, את ּומֹונעין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמפסיקין
ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמעּברין
- ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאבדּו
ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו עד הּׁשנה את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמעּברין
- לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיּׂשראל

להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העומר. בספירת אלא סיוון חודש נאמן".41)רוכל.40)ראש - החודש את דין בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד "בא
משקר.42) אדם אין להגלות העשוי פסולים43)ובדבר אפילו נאמנים בעלה), שמת לאשה (להעיד אשה" שב"עדות פי על ואף

עגונה". תישאר "שלא נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא זה, מטעם רחוק.44)לעדות, דעתם.45)ממקום את מבלבלים
חשובות.46) בלתי צדדיות גופא.47)שאלות לעדות הנוגעות כמעובר.48)בשאלות לא49)שנתפרסם האיומים וכל

דעתם.50)השפיעו. את בלבלו לא השאלות שלא51)וכל אותם ומבלבלים עליהם מאיימין "מאיימין", המלה משמעות היא כן
עדותם. מקבלים נתבלבלו לא אם אבל שאין52)יעידו, ראייה, עדי באו כך ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם

בכך. צורך יש אם מעובר, החודש את ומשאירים עדותם, ואין53)מקבלים מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש סדורה: והשנה
שהוא. צורך לאיזה נוסף חודש לעבר לעברו".54)מקום בזמנו שנראה החודש על העדים על מאיימין קביעת55)"ואין שעדיין

בהם. תלוייה השלשים.56)המועדים ביום החודש מקודש.57)ומקדשים זה הרי בית-דין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם כי
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.Â,הּצּנה מּפני ולא הּׁשלג מּפני לא הּׁשנה מעּברין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
ולא מּמקֹומם, נעקרּו לא ׁשעדין יּׂשראל ּגלּיֹות מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻולא
טמאים הּכהנים רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון הּטמאה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֻמּפני
ויעּׂשּו לּטהר ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מּפני הּׁשנה את עּברּו ואם ּבטמאה. יעּׂשּו אּלא ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבטהרה,

מעּברת. זֹו הרי - ְְֲֵֶֶַָֻֻהּטמאה
.Êאֹותן עֹוּׂשין אבל ּכלל, ּבׁשבילן מעּברין ׁשאין ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

האביב מּפני אֹו הּתקּופה מּפני עּבּור ׁשּצריכה לׁשנה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסעד
לא ׁשעדין והּטלאים הּגדיים מּפני הן: ואּלּו האילן. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּופרֹות
מעּברין אין ּפרחּו. ׁשּלא הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהן אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹנֹולדּו
לּפסחים, מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשביל
העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות

לּׁשנה. סעד אֹותן עֹוּׂשין ֲִַַַָָָָאבל
.Áצריכה זֹו ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותן עֹוּׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד

האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור
רּכים. והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד הּגיעּו, ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

.Ëיאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין
היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמזּמנין
הן ּבלבד ׁשהזמנּו ואֹותן צריכה; אינּה אֹו עּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻצריכה
ּבׁשלׁשה מתחילין אֹותּה? מעּברין ּובכּמה אֹותּה. ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָׁשּמעּברין
ׁשנים: אמרּו אֹותן. ׁשּסמכּו מּמי גדֹולה סנהדרי מּכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָדּינין
אמר: ואחד לאו, אם עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלא
ונראה, נׁשב ׁשנים: אמרּו ּבמעּוטֹו. יחיד ּבטל - ונבּדק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹנׁשב

ה מן ׁשנים עֹוד מֹוסיפין - נׁשב לא אֹומר: מזּמנים,ואחד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
ּבּדבר. ונֹותנין ְְְְִִַָָונֹוּׂשאים

.Èאינּה אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור, צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָׁשנים
עּבּור, צריכה אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטן. ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָצריכה
מן ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור צריכה אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין, ונֹוּׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין
נחלקּו ואם ׁשּגמרּו; ּכמֹו עֹוּׂשין - לעּבר ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻּכּלם
ׁשּיהא וצרי לעּבר. ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב אחר הֹולכים -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
וׁשבעים, אחד ׁשל יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹראׁש
מעּברת; זֹו הרי - לעּבר ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמּכלל
הּׁשנה ּובעּבּור ׁשּירצה. אֹו עּמהן הּנּׂשיא ׁשּיהא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּוא,
הּגדֹול. מן מתחילין החדׁש ּולקּדּוׁש הּצד, מן ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹמתחילין

.‡È.ּגדֹול ּכהן ולא מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
ּבׁשבילן נֹוטה ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמל
לא ׁשּמא הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלעּבר
הּקר, ּבימי ּתׁשרי יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה דעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּתהיה

טבילֹות. חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל ְְְִִִֵֵַָוהּוא
.Èּבדר נּׂשיא, הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

הּנּׂשיא. ירצה אם ּתנאי על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָרחֹוקה
ואין מעּברת. אינּה - רצה לא מעּברת, זֹו הרי - ורצה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻּבא
ּבתֹוכּה, ׁשהּׁשכינה יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּברין
ואין מעּברת. - ּבּגליל עּברּוה ואם תדרׁשּו; לׁשכנֹו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּנאמר:
מעּברת. אינּה - ּבּלילה עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמעּברין

.‚Èּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע ולקּבע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹיׁש

אין אבל ׁשנים. לכּמה אפּלּו ׁשּירצה, עת ּבכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמעּברת
הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת; ּפלֹונית ׁשנה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻאֹומרין:
ׁשּלא אבל הּדחק; מּפני - זה ודבר מעּברת. זֹו ׁשנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומר:
הּוא ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין - הּדחק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
אדר אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו ׁשנה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומר:
- מעּברת ׁשּתּכנס זֹו ׁשנה הּׁשנה: ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„Èלא - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִֶֶַַָָָֹֹיעּברּו
ואם לעּבר. יכֹולים אינן - עּברּו ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
עדים ּבאּו מעּברת. זֹו הרי - אדר ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֻעּברּוה
את מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן. מעּברין ְְְִִֵֶַָׁשאין
.ÂËרצים ׁשהּכל רעבֹון; ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

זמן להן להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
ׁשֹולטת הּכל ׁשּיד ּבׁשביעית; מעּברין ואין החדׁש. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלאּסּור
ּורגילין הּלחם. ּוׁשּתי העמר לקרּבן יּמצאּו ולא הּספיחין, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעל

ׁשביעית. ּבערב לעּבר ְְְִִֵֶֶַָהיּו
.ÊËּבׁשנת מעּברין אין חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה

הּדרכים צר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרעבֹון
ראּוי הּׁשנה היתה אם אבל ּבהם; וכּיֹוצא הוהּגׁשרים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ
- האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו הּתקּופה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלהתעּבר

זמן. ּבכל לעֹולם ְְְְְִַַָָמעּברין
.ÊÈלכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין

מה ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותן ּומֹודיעים הרחֹוקים ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּמקֹומֹות
לכם, יּודע להן: ואֹומר נכּתבּו, הּנּׂשיא לׁשֹון ועל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעּברּו.
- רצּו .וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי אני ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהסּכמּתי
העּבּור ׁשחדׁש יֹום; ׁשלׁשים - רצּו יֹום, ועּׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹּתׁשעה
הרחֹוקים לאנׁשים חסר אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָהרׁשּות
אם עֹוּׂשים, הם הראּיה לפי - הם אבל אֹותם, ְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּמֹודיעין

חסר. אם ִֵֵָָמלא

 
ועּבּור‡. הראּיה על חדׁש ראׁש מּקביעּות ּׁשאמרנּו מה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּכל

אּלא אֹותֹו עֹוּׂשין אין ,הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
ּבארץ הּסמּוכים ּדין ּבית אֹו יּׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָסנהדרין
למׁשה נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין להן ׁשּנתנּו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיּׂשראל
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי חדׁשים, ראׁש לכם הּזה החדׁש ְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹואהרן:
זֹו עדּות הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש ִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאיׁש
אבל ּבמקֹומכם. אחריכם העֹומד וכל לכם מסּורה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתהיה
חדׁשים קֹובעין אין - יּׂשראל ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזמן
הּיֹום. ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים מעּברין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָואין

.סנהדרין ׁשּיׁש ׁשּבזמן הּוא: מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָודבר
קֹובעין - סנהדרין ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה, ּפי על קֹובעין -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
נזקקין ואין הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הּזה החׁשּבֹון ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל
זה ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
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וזה ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא
ׁשהן ּובארצֹות הּוא, ּפלא - ּביֹום הראּיה לאחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה

יּׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב
מּסֹוף‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יּׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

ׁשם נׁשאר ולא יּׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת הּגמרא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹחכמי
חכמי ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע. ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית
היּו יּׂשראל ארץ קביעת על - ורבא אּביי ימי עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגמרא

ְִסֹומכין.
היּו„. הראּיה, על קֹובעין והיּו קּימת סנהדרין ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיתה

ׁשלּוחי אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יּׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
הּמקֹומֹות ּוׁשאר ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּתׁשרי
עֹוּׂשים היּו אליהם, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהרחֹוקֹות,
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשני

החדׁש. את יּׂשראל ְִֵֶֶֶֶַָֹארץ
ארץ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל ׁשּיהיּו הּדין, מן היה - זה חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיּׂשראל
הּמקֹומֹות אפּלּו ּבלבד, אחד טֹוב יֹום עֹוּׂשין ְְְֲִִִֶַַַָהּמקֹומֹות
על ׁשהּכל יּׂשראל, ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ׁשּבחּוצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהרחֹוקֹות
הּוא, חכמים ּתּקנת אבל וקֹובעין; סֹומכין אחד ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָחׁשּבֹון

ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ּבמנהג ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשּיּזהרּו
.Â,אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל :ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ

הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעּׂשּו - יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהיּו
על קֹובעין יּׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוּׂשין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו

ע הּזה ּבּזמן יּׂשראל ארץ ּובני אחדהראּיה; יֹום ֹוּׂשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשני טֹוב יֹום נמצא, ימים. ׁשני עּׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים, מּדברי - הּזה ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה. ֶָָּדבר
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

לפי מּספק, ימים ׁשני אֹותֹו עֹוּׂשין יּׂשראל ארץ ּבני רב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹהיּו
ׁשאין החדׁש, את ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

טֹוב. ּביֹום יֹוצאין ְְְִִַהּׁשלּוחין
.Áמקֹום ׁשהּוא עצמּה, ּבירּוׁשלים אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹולא

הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוּׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַַָָָָֹּבית
נֹוהגין - ׁשלׁשים יֹום ּכל העדים ּבאּו לא ׁשאם ימים; ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשני
והֹואיל קדׁש. ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו
התקינּו הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוּׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהיּו
ימים ׁשני ּתמיד אֹותֹו יּׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוּׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו
יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּזמן
סֹופרים. מּדברי - הּזה ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטֹוב

.Ë?ּכיצד הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד טֹוב יֹום עּׂשּית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאין
אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום יהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אֹומרין, אין - ׁשלּוחין להן ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוּׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאנׁשי
יֹוצאין ׁשלּוחים היּו לא ׁשּמא זה, למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹהּׁשלּוחים
לקּבע ׁשחזרּו ואחר יּׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום

ׁשני לעּׂשֹות חּיבין ׁשהן יּׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
יהּודה ּבין ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָימים;
מֹונעין הּכּותים ׁשהיּו מּפני אֹו הּמׁשנה; חכמי ּבימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוגליל

ּביניהן. לעבר הּׁשלּוחין ְֲִֵֵֶֶַַֹאת
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להן ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד; יֹום עֹוּׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,
למדּת, הא סּוריא. רב וכן ּפחֹות. אֹו ימים ׁשמֹונה ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹמהל

קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין
.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא,

- ּגמּורים ימים עּׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוּׂשין
מהל ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין ותׁשרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשרי
מהל ירּוׁשלים לבין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעּׂשרה
מּגיעין ׁשלּוחין ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר ּפחֹות, אֹו ּבׁשוה ימים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָעּׂשרה
ּבּה ׁשהיּו יּׂשראל, מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאליו
ולּוז ּוׁשפרעם אּוׁשא ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיּׂשראל
ואם ּבלבד; אחד יֹום עֹוּׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּוטבריא ונב ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹויבנה
וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ודּמּׂשק צֹור ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון מצרים ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהן,
יֹום - אחד יֹום אם ׁשּבידיהן: אבֹותיהן ּכמנהג עֹוּׂשין - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבהן

ימים. ׁשני - ימים ׁשני ואם ְְְִִִֵֵֶָָָאחד,
.Èּפחֹות אֹו ימים עּׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָמקֹום

אֹו מנהג; להם ואין לארץ, חּוצה אֹו סּוריא והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָמעּׂשרה,
מקֹום אֹו יּׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה עיר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא
רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוּׂשין - עּתה יּׂשראל ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּׁשכנּו

סֹו מּדברי - ׁשני טֹוב יֹום וכל טֹובהעֹולם. יֹום ואפּלּו פרים, ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
הּזה. ּבּזמן אֹותֹו עֹוּׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשני

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לא - ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹֹואֹומרין
ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּבחׁשּבֹון
אנּו ואין לארץ, ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָמעּברין
וזה ּוקביעתם. יּׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין
יֹודעין ׁשאנּו ּכיון הּוא, ּבלבד הּדבר לגּלֹות - מחּׁשבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הן זה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל
יּׂשראל ארץ ּבני ּוקביעת הּוא, יֹום זה אי יּׂשראל ארץ ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבֹו
חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ְְִֶַָׁשאנּו

ה'תש"ע תמוז י"ג שישי יום

 
ׁשעה‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

הרּבה ּבדקּדּוק החּמה עם הּירח ּבֹו ּכדר1ׁשּיתקּבץ , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
לא אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי עֹוּׂשין, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהאצטגנינין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האמיתי.1) הקיבוץ וזהו



עט            
  

וזה ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא
ׁשהן ּובארצֹות הּוא, ּפלא - ּביֹום הראּיה לאחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה

יּׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב
מּסֹוף‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יּׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

ׁשם נׁשאר ולא יּׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת הּגמרא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹחכמי
חכמי ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע. ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית
היּו יּׂשראל ארץ קביעת על - ורבא אּביי ימי עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגמרא

ְִסֹומכין.
היּו„. הראּיה, על קֹובעין והיּו קּימת סנהדרין ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיתה

ׁשלּוחי אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יּׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
הּמקֹומֹות ּוׁשאר ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּתׁשרי
עֹוּׂשים היּו אליהם, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהרחֹוקֹות,
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשני

החדׁש. את יּׂשראל ְִֵֶֶֶֶַָֹארץ
ארץ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל ׁשּיהיּו הּדין, מן היה - זה חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיּׂשראל
הּמקֹומֹות אפּלּו ּבלבד, אחד טֹוב יֹום עֹוּׂשין ְְְֲִִִֶַַַָהּמקֹומֹות
על ׁשהּכל יּׂשראל, ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ׁשּבחּוצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהרחֹוקֹות
הּוא, חכמים ּתּקנת אבל וקֹובעין; סֹומכין אחד ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָחׁשּבֹון

ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ּבמנהג ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשּיּזהרּו
.Â,אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל :ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ

הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעּׂשּו - יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהיּו
על קֹובעין יּׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוּׂשין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו

ע הּזה ּבּזמן יּׂשראל ארץ ּובני אחדהראּיה; יֹום ֹוּׂשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשני טֹוב יֹום נמצא, ימים. ׁשני עּׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים, מּדברי - הּזה ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה. ֶָָּדבר
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

לפי מּספק, ימים ׁשני אֹותֹו עֹוּׂשין יּׂשראל ארץ ּבני רב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹהיּו
ׁשאין החדׁש, את ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

טֹוב. ּביֹום יֹוצאין ְְְִִַהּׁשלּוחין
.Áמקֹום ׁשהּוא עצמּה, ּבירּוׁשלים אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹולא

הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוּׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַַָָָָֹּבית
נֹוהגין - ׁשלׁשים יֹום ּכל העדים ּבאּו לא ׁשאם ימים; ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשני
והֹואיל קדׁש. ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו
התקינּו הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוּׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהיּו
ימים ׁשני ּתמיד אֹותֹו יּׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוּׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו
יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּזמן
סֹופרים. מּדברי - הּזה ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטֹוב

.Ë?ּכיצד הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד טֹוב יֹום עּׂשּית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאין
אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום יהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אֹומרין, אין - ׁשלּוחין להן ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוּׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאנׁשי
יֹוצאין ׁשלּוחים היּו לא ׁשּמא זה, למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹהּׁשלּוחים
לקּבע ׁשחזרּו ואחר יּׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום

ׁשני לעּׂשֹות חּיבין ׁשהן יּׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
יהּודה ּבין ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָימים;
מֹונעין הּכּותים ׁשהיּו מּפני אֹו הּמׁשנה; חכמי ּבימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוגליל

ּביניהן. לעבר הּׁשלּוחין ְֲִֵֵֶֶַַֹאת
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להן ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד; יֹום עֹוּׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,
למדּת, הא סּוריא. רב וכן ּפחֹות. אֹו ימים ׁשמֹונה ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹמהל

קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין
.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא,

- ּגמּורים ימים עּׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוּׂשין
מהל ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין ותׁשרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשרי
מהל ירּוׁשלים לבין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעּׂשרה
מּגיעין ׁשלּוחין ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר ּפחֹות, אֹו ּבׁשוה ימים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָעּׂשרה
ּבּה ׁשהיּו יּׂשראל, מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאליו
ולּוז ּוׁשפרעם אּוׁשא ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיּׂשראל
ואם ּבלבד; אחד יֹום עֹוּׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּוטבריא ונב ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹויבנה
וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ודּמּׂשק צֹור ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון מצרים ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהן,
יֹום - אחד יֹום אם ׁשּבידיהן: אבֹותיהן ּכמנהג עֹוּׂשין - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבהן

ימים. ׁשני - ימים ׁשני ואם ְְְִִִֵֵֶָָָאחד,
.Èּפחֹות אֹו ימים עּׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָמקֹום

אֹו מנהג; להם ואין לארץ, חּוצה אֹו סּוריא והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָמעּׂשרה,
מקֹום אֹו יּׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה עיר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא
רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוּׂשין - עּתה יּׂשראל ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּׁשכנּו

סֹו מּדברי - ׁשני טֹוב יֹום וכל טֹובהעֹולם. יֹום ואפּלּו פרים, ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
הּזה. ּבּזמן אֹותֹו עֹוּׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשני

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לא - ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹֹואֹומרין
ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּבחׁשּבֹון
אנּו ואין לארץ, ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָמעּברין
וזה ּוקביעתם. יּׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין
יֹודעין ׁשאנּו ּכיון הּוא, ּבלבד הּדבר לגּלֹות - מחּׁשבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הן זה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל
יּׂשראל ארץ ּבני ּוקביעת הּוא, יֹום זה אי יּׂשראל ארץ ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבֹו
חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ְְִֶַָׁשאנּו

ה'תש"ע תמוז י"ג שישי יום

 
ׁשעה‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

הרּבה ּבדקּדּוק החּמה עם הּירח ּבֹו ּכדר1ׁשּיתקּבץ , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
לא אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי עֹוּׂשין, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהאצטגנינין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האמיתי.1) הקיבוץ וזהו



פ           
  

ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון הּוא - החׁשּבֹון אֹותֹו ּותחּלת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָיראה.
אּלא דקּדּוק, ּבלא קּבּוצן ׁשעת ויֹודעין ּבקרּוב, ְְְְְְִִִֵֶַָָֹאֹותֹו

האמצעי -2ּבמהלכם החׁשּבֹון ועּקרי מֹולד; הּנקרא הּוא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
הראּיה, על ּבֹו ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמחּׁשבין
עּבּור. הּנקרא הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְְִִִֶֶַַַָָוהּוא

.ׁשּתים זמן: ּבכל ׁשעֹות ועּׂשרים ארּבע - והּלילה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהּיֹום
ּבּלילה עּׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, לאלף3עּׂשרה מחּלקת והּׁשעה . ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

זה למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה חלקים. ׁשּמנין4ּוׁשמֹונים לפי ? ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָ
ּותּׁשּוע, ּוׁשתּות ּוׁשליׁש ּוׁשמינית, ּורביע חצי ּבֹו יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַזה

הּׁשמֹות אּלּו לכל יׁש חלקים והרּבה ועּׂשּור. .5וחמׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשּיתקּבצּו‚. עד זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּׁשּיתקּבץ

ּוׁשּתים יֹום, ועּׂשרים ּתׁשעה - האמצעי ּבמהלכם ׁשנּיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפעם
מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ׁשלׁשים מּיֹום ׁשעֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעּׂשרה
הּזמן הּוא וזה עּׂשרה. ׁשלׁש מּׁשעת חלקים ותׁשעים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּוׁשלׁשה

ּומֹולד מֹולד ּכל לבנה.6ׁשּבין ׁשל חדׁשּה הּוא וזה , ְְְֵֶֶֶָָָָָָָ
מחדׁשים„. חדׁש עּׂשר ׁשנים ּתהיה אם - לבנה ׁשל ְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשנה

יֹום, וחמּׁשים וארּבעה יֹום, מאֹות ׁשלׁש ּכללּה: יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאּלּו,
ואם חלקים; וׁשבעים וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָּוׁשמֹונה
יהיה חדׁש, עּׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה ותהיה מעּברת, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתהיה
ועּׂשרים ואחת יֹום, ּוׁשלׁשה ּוׁשמֹונים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִֵֶַַָָָּכללּה:

חלקים ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות וחמׁש החּמה7ׁשעֹות, ּוׁשנת . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ
נמצא, ׁשעֹות. וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֵֵָָָהיא
ואחת ימים, עּׂשרה הּלבנה: ׁשנת על החּמה ׁשנת ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּתֹוספת

חלקים. וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָועּׂשרים
ימי‰. ׁשהן ׁשבעה, ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּתׁשלי

מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עּׂשרה ּוׁשּתים אחד, יֹום יּׁשאר: ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשבּוע,
היא וזֹו תשצ"ג. אי"ב להם: סימן חלקים. ותׁשעים ְְְְֲִִִִִֶָָָָּוׁשלׁשה

הּלב חדׁש הּלבנה8נהׁשארית ׁשנת ימי ּכׁשּתׁשלי וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מּמּנה: יּׁשאר - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם ׁשבעה: ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָׁשבעה
וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות, ּוׁשמֹונה ימים, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָארּבעה
ׁשארית היא וזֹו תתע"ו. ד"ח לּה: סימן חלקים. ְְְְֲִִִִִִֵָָָוׁשבעים

ּפׁשּוטה ׁשאריתּה:9ׁשנה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ
ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, ועּׂשרים ואחת ימים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

תקפ"ט. הכ"א להם: סימן חלקים. ְֲִִִֶָָָּוׁשמֹונים
.Âעליו ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּיהיה

מימי יֹום זה ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאי"ב
יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּׁשבּוע

.Êׁשעֹות ּבחמׁש ּבׁשּבת, ּבאחד ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכיצד?
- אהק"ז להם: סימן - חלקים וׁשבעה ּומאה ְְֲִִִֵֶַָָָָָּבּיֹום,

עליו תשצ"ג10ּכׁשּתֹוסיף אי"ב והּוא הּלבנה, חדׁש ׁשארית ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ּותׁשע ּבּלילה, ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי, ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
סֹוף עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ג"ה להם: סימן חלקים. ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש ֶֶַַָָֹֹהעֹולם,
.Áׁשאריתּה ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן

ואם הּפׁשּוטה; ׁשארית היא, ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשנה מֹולד ל יצא - המעּברת ׁשארית היא, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת
והּמֹולד העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלאחריה.
הראׁשֹונה ּבּׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון
ּבּלילה, ׁשעֹות חמׁש ׁשני, ּבליל היה והּוא יצירה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשל
הּוא ּומּמּנּו ּבהר"ד. להם: סימן חלקים. וארּבעה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומאתים

החׁשּבֹון. ְְִֶַַּתחּלת
.Ëּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהן ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל

- ּוׁשמֹונים אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
ּוכׁשּיתקּבץ הּׁשעֹות, למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּתׁשלי
למנין מּמּנּו ותֹוסיף יֹום ּתׁשלי - ועּׂשרים ארּבע הּׁשעֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָמן
ּתׁשלי - ׁשבעה על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּימים,
לידע מחּׁשבין אנּו ׁשאין הּׁשאר; ותּניח הּמנין מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשבעה
זה ּובאי הּׁשבּוע מימי יֹום זה ּבאי לידע אּלא הּימים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמנין

הּמֹולד. יהיה חלק זה ואי ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשעה
.Èמעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עּׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מנין על סמכנּו ולּמה מחזֹור. נקרא ּפׁשּוטֹות, עּׂשרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּוׁשּתים
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ימי מנין מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה?
ּכל ותׁשלי וחלקיהן, ּוׁשעֹותיהן מעּברֹות, וׁשבע ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּפׁשּוטֹות
- ׁשעֹות ועּׂשרים ארּבע וכל ׁשעה, - חלקים ּוׁשמֹונים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאלף
ׁשנה עּׂשרה ּתׁשע הּכל ּתמצא - הּימים למנין ותֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיֹום,
וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל החּמה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשני
ּבכל החּמה ימי מּמנין יּׁשאר ולא ּבׁשוה, ׁשעֹות וׁשׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹיֹום
ּוׁשמֹונים מאֹות וארּבע אחת מּׁשעה חּוץ ׁשנה עּׂשרה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשע

אתפ"ה. להם: סימן חלקים. ֲֲִִִֶַָָָָוחמּׁשה
.‡Èחדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

ׁשּבכל המעּברֹות ׁשנים והּׁשבע החּמה. ׁשני והּׁשנים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּלבנה,
מן ׁשליׁשית ׁשנה הם: זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָמחזֹור
ארּבע ּוׁשנת עּׂשרה, אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַהּמחזֹור,
להם: סימן עּׂשרה. ּתׁשע ּוׁשנת עּׂשרה, ׁשבע ּוׁשנת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעּׂשרה,

י"ד י"א י"ט.גו"ח י"ז
.Èׁשנה עּׂשרה מׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ד"ח ׁשהיא ְְִִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
ׁשבעה הּכל ותׁשלי תקפ"ט, הכ"א ׁשהיא המעּברֹות, ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֻׁשנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האמיתי.2) לקיבוץ הגיעה וממנו האמצעי, הקיבוץ את קודם חישבה הסנהדרין האמצעי. הקיבוץ המולד3)וזהו חשבון לעניין
לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים ואין שעות, לשתים-עשרה הלילה וגם שעות לשתים-עשרה היום את תמיד חושבים
און ביחד, והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק היא שעה שעות. משתים-עשרה פחות ולפעמים שעות משתים-עשרה יותר

היומי. הגלגל של אחד לסיבוב הדרוש הזמן של וארבעה העשרים חלק - הקדמונים המקובלת4)בלשון בחלוקה השתמשו ולא
דקות. ששים = אחת שעה היינו 5.360)באסטרונומיה, המספר כן שאין מה ,6X9 ;3X9 למכפלות מתחלק 1080 המספר

למשנהו.6) אחד קיבוץ לחשבון7)בין בהתאם חלקים ותשצ"ג שעות י"ב יום, כ"ט עשר השלושה החודש נחשב זה בחשבון
הבא.8)הנ"ל. החודש של המולד יתאחר זה הבאה.9)ובשיעור הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור
שלפניו.10) החודש מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר

           
  

מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, עּׂשרה וׁשׁש ימים, ׁשני יּׁשאר: - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשבעה
הּוא וזה תקצ"ה. בי"ו להם: סימן חלקים. ותׁשעים ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָוחמּׁשה

הּמחזֹור. ְֲִֵַַׁשארית
.‚Èבי"ו עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

ּכל מֹולד וכן ׁשאחריו. הּמחזֹור ּתחּלת ל יצא - ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָתקצ"ה
ּתחּלת ׁשּמֹולד אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָמחזֹור
מֹולד הּוא הּׁשנה ּומֹולד לבהר"ד. היה הראׁשֹון ְֲִַַַַַָָָָָהּמחזֹור

הּׁשנה אֹותּה ׁשל .11ּתׁשרי ְִֵֶַָָָ
.„Èּומֹולד ׁשּתרצה, וׁשנה ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובּדר

מּׁשנים אֹו ׁשעברּו מּׁשנים ׁשּתרצה, וחדׁש חדׁש ְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכל
וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ּכיצד? לבֹוא. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשעתידים
ׁשנה, עּׂשרה ּתׁשע עּׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹורין אֹותם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותעּׂשה
ׁשעברּו, הּמחזֹורין מנין ותדע - הּׁשנה אֹותּה ׁשל ּתׁשרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
לכל ותּקח נׁשלם. לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּומנין
מּׁשני ּפׁשּוטה וׁשנה ׁשנה ּולכל תקצ"ה, בי"ו ּומחזֹור ְְְְֲֲִֵַַָָָָָָמחזֹור
- מעּברת ׁשנה ּולכל תתע"ו, ד"ח - נׁשלם ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֻהּמחזֹור
ׁשעֹות, - החלקים ותׁשלי הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, ְְְֲִִֵַַַַָָֹהכ"א
ׁשבעה, ׁשבעה ּתׁשליכם והּימים ימים, - הּׁשעֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָותׁשלי
ׁשנה מֹולד הּוא והחלקים הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָוהּנׁשאר

מֹולדּה. לידע ׁשּתרצה ְִֵֶֶַַָָָָהּבאה
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מרחׁשון, מֹולד יצא - תשצ"ג אי"ב עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי,
וכן ּכסלו, מֹולד יצא - תשצ"ג אי"ב מרחׁשון על ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּוכׁשּתֹוסיף

העֹולם. סֹוף עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש ְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכל

 
לא‡. זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹאין

וסימן ׁשּבת. ּבערב ולא ּבׁשּבת ּברביעי ולא ּבׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבאחד
ימים מּׁשלׁשה ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהם:
ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהאּלּו
ׁשני, יֹום ּתׁשרי חדׁש ראׁש קֹובעין - ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּמֹולד
חמיׁשי, יֹום חדׁש ראׁש קֹובעין - ּברביעי הּמֹולד היה ְְְֲִִִִִִִֶַָָָֹֹואם
ּבׁשביעי. חדׁש ראׁש קֹובעין - ּבׁשּׁשי הּמֹולד היה ְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֹואם

.הּיֹום מחצי למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשעֹות ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשׁש ׁשני ּביֹום ְְִֵֵֵֵַַַָָָָהּמֹולד
חצי קדם הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי; חדׁש ראׁש קֹובעין -ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹ
יֹום ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹהּיֹום,
אד"ו. מימי הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו. ְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמֹולד

לּיֹום‚. ויּדחה חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּיהיה
זה הרי - אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלאחריו,
מּיֹום ּבּׁשליׁשי קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה לׁשּלאחריו, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹנדחה
סימן: ּבחצֹות, ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹולד.
ּבׁשני ּכזה ׁשּמֹולדּה ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹזי"ח

הּמֹו היה אם וכן חצֹותּבּׁשּבת. אחר אֹו ּבחצֹות ּבּׁשליׁשי לד ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ּבּׁשּבת. ּבחמיׁשי החדׁש ראׁש קֹובעין -ְְֲִִִֶַַַָֹֹ

ּבתׁשע„. ׁשליׁשי, ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד
- עּׂשירית מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה, ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ּפׁשּוטה ׁשנה היתה אם זה, על יֹותר אֹו - ר"ד ג"ט ְְִִֵֶַָָָָָָָסימנּה:
ּבׁשנה ּבׁשליׁשי אֹותֹו קֹובעים ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין -ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

ּבּׁשּבת. ּבחמיׁשי אּלא ְֲִִֶַַָָזֹו,
ּבּיֹום,‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני, ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוכן

- רביעית מּׁשעה חלקים ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
הּׁשנה אֹותּה היתה אם ּכן, על יתר אֹו - תקפ"ט בט"ו ְִִֵֵַַָָָָָָָָסימנּה
מעּברת ׁשעברה לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻמֹוצאי
ּבּׁשליׁשי. אּלא זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

.Â,לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה, הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
מּזה ּפחֹות אֹו ר"ג ג"ט סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
העּבּור מֹוצאי מֹולד היה אם וכן ּבּׁשליׁשי. אֹותּה קֹובעין -ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ
אֹו תקפ"ח בט"ו סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ׁשני ְְִִֵֵֶֶָָָָָּביֹום
ראׁש קביעת ּדר נמצא ּבּׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות
הּמֹולד, ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחדׁש
הּלילה, מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאי
הּקביעה יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָּובכּמה
ּבערב אֹו ּברביעי אֹו ּבּׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
אֹו חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד היה אם אֹו ֲֲִַַַַַַָָָָׁשּבת,
יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עּׂשירית מּׁשעה חלקים ּבר"ד היה ְְֲֲִִִִִִִִֵֵָָָָָאם
ּבתקפ"ט הּמֹולד ׁשהיה אֹו ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה זה, ְְְְֶֶַַָָָָָָָָעל
ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני, מּיֹום רביעית מּׁשעה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחלקים
האּלּו דברים מארּבעה ּבאחד יארע ׁשאם המעּברת; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשאחר
ׁשּלאחר אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין אין -ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
.Êלפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

ּבהּלּוכּה והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהחׁשּבֹון
עּׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו, ּכמֹו האמּתי, ּבּמקֹום לא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהאמצעי,
האמּתי. קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹיֹום
קֹובעין ּבחמיׁשי ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַּכיצד?
ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת אחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּבּׁשּׁשי

ְִקֹובעין.
.Á,ׁשאמרנּו העּקר זה הּוא אּלּו ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָועּקר

ׁשהּמֹולד לּדבר: ּוראיה אמצעי. ּבמהל הּזה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהחׁשּבֹון
יראה לא רּבֹות ּפעמים לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיהיה
נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ׁשּׁשי, ּבליל ולא חמיׁשי ּבליל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹירח

ּבחמיׁשי. אּלא אמּתי קּבּוץ והּירח ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּׁשמׁש

 
ותשצ"ג‡. ּומחצה יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה

יהיה החדׁש ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹחלקים,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנה.11) אותה של תשרי חודש למולד כוונתו השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב"ם



פי            
  

מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, עּׂשרה וׁשׁש ימים, ׁשני יּׁשאר: - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשבעה
הּוא וזה תקצ"ה. בי"ו להם: סימן חלקים. ותׁשעים ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָוחמּׁשה

הּמחזֹור. ְֲִֵַַׁשארית
.‚Èבי"ו עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

ּכל מֹולד וכן ׁשאחריו. הּמחזֹור ּתחּלת ל יצא - ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָתקצ"ה
ּתחּלת ׁשּמֹולד אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָמחזֹור
מֹולד הּוא הּׁשנה ּומֹולד לבהר"ד. היה הראׁשֹון ְֲִַַַַַָָָָָהּמחזֹור

הּׁשנה אֹותּה ׁשל .11ּתׁשרי ְִֵֶַָָָ
.„Èּומֹולד ׁשּתרצה, וׁשנה ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובּדר

מּׁשנים אֹו ׁשעברּו מּׁשנים ׁשּתרצה, וחדׁש חדׁש ְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכל
וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ּכיצד? לבֹוא. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשעתידים
ׁשנה, עּׂשרה ּתׁשע עּׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹורין אֹותם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותעּׂשה
ׁשעברּו, הּמחזֹורין מנין ותדע - הּׁשנה אֹותּה ׁשל ּתׁשרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
לכל ותּקח נׁשלם. לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּומנין
מּׁשני ּפׁשּוטה וׁשנה ׁשנה ּולכל תקצ"ה, בי"ו ּומחזֹור ְְְְֲֲִֵַַָָָָָָמחזֹור
- מעּברת ׁשנה ּולכל תתע"ו, ד"ח - נׁשלם ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֻהּמחזֹור
ׁשעֹות, - החלקים ותׁשלי הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, ְְְֲִִֵַַַַָָֹהכ"א
ׁשבעה, ׁשבעה ּתׁשליכם והּימים ימים, - הּׁשעֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָותׁשלי
ׁשנה מֹולד הּוא והחלקים הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָוהּנׁשאר

מֹולדּה. לידע ׁשּתרצה ְִֵֶֶַַָָָָהּבאה
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מרחׁשון, מֹולד יצא - תשצ"ג אי"ב עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי,
וכן ּכסלו, מֹולד יצא - תשצ"ג אי"ב מרחׁשון על ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּוכׁשּתֹוסיף

העֹולם. סֹוף עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש ְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכל

 
לא‡. זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹאין

וסימן ׁשּבת. ּבערב ולא ּבׁשּבת ּברביעי ולא ּבׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבאחד
ימים מּׁשלׁשה ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהם:
ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהאּלּו
ׁשני, יֹום ּתׁשרי חדׁש ראׁש קֹובעין - ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּמֹולד
חמיׁשי, יֹום חדׁש ראׁש קֹובעין - ּברביעי הּמֹולד היה ְְְֲִִִִִִִֶַָָָֹֹואם
ּבׁשביעי. חדׁש ראׁש קֹובעין - ּבׁשּׁשי הּמֹולד היה ְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֹואם

.הּיֹום מחצי למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשעֹות ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשׁש ׁשני ּביֹום ְְִֵֵֵֵַַַָָָָהּמֹולד
חצי קדם הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי; חדׁש ראׁש קֹובעין -ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹ
יֹום ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹהּיֹום,
אד"ו. מימי הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו. ְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמֹולד

לּיֹום‚. ויּדחה חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּיהיה
זה הרי - אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלאחריו,
מּיֹום ּבּׁשליׁשי קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה לׁשּלאחריו, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹנדחה
סימן: ּבחצֹות, ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹולד.
ּבׁשני ּכזה ׁשּמֹולדּה ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹזי"ח

הּמֹו היה אם וכן חצֹותּבּׁשּבת. אחר אֹו ּבחצֹות ּבּׁשליׁשי לד ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ּבּׁשּבת. ּבחמיׁשי החדׁש ראׁש קֹובעין -ְְֲִִִֶַַַָֹֹ

ּבתׁשע„. ׁשליׁשי, ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד
- עּׂשירית מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה, ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ּפׁשּוטה ׁשנה היתה אם זה, על יֹותר אֹו - ר"ד ג"ט ְְִִֵֶַָָָָָָָסימנּה:
ּבׁשנה ּבׁשליׁשי אֹותֹו קֹובעים ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין -ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

ּבּׁשּבת. ּבחמיׁשי אּלא ְֲִִֶַַָָזֹו,
ּבּיֹום,‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני, ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוכן

- רביעית מּׁשעה חלקים ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
הּׁשנה אֹותּה היתה אם ּכן, על יתר אֹו - תקפ"ט בט"ו ְִִֵֵַַָָָָָָָָסימנּה
מעּברת ׁשעברה לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻמֹוצאי
ּבּׁשליׁשי. אּלא זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

.Â,לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה, הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
מּזה ּפחֹות אֹו ר"ג ג"ט סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
העּבּור מֹוצאי מֹולד היה אם וכן ּבּׁשליׁשי. אֹותּה קֹובעין -ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ
אֹו תקפ"ח בט"ו סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ׁשני ְְִִֵֵֶֶָָָָָּביֹום
ראׁש קביעת ּדר נמצא ּבּׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות
הּמֹולד, ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחדׁש
הּלילה, מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאי
הּקביעה יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָּובכּמה
ּבערב אֹו ּברביעי אֹו ּבּׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
אֹו חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד היה אם אֹו ֲֲִַַַַַַָָָָׁשּבת,
יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עּׂשירית מּׁשעה חלקים ּבר"ד היה ְְֲֲִִִִִִִִֵֵָָָָָאם
ּבתקפ"ט הּמֹולד ׁשהיה אֹו ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה זה, ְְְְֶֶַַָָָָָָָָעל
ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני, מּיֹום רביעית מּׁשעה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחלקים
האּלּו דברים מארּבעה ּבאחד יארע ׁשאם המעּברת; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשאחר
ׁשּלאחר אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין אין -ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
.Êלפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

ּבהּלּוכּה והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהחׁשּבֹון
עּׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו, ּכמֹו האמּתי, ּבּמקֹום לא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהאמצעי,
האמּתי. קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹיֹום
קֹובעין ּבחמיׁשי ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַּכיצד?
ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת אחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּבּׁשּׁשי

ְִקֹובעין.
.Á,ׁשאמרנּו העּקר זה הּוא אּלּו ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָועּקר

ׁשהּמֹולד לּדבר: ּוראיה אמצעי. ּבמהל הּזה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהחׁשּבֹון
יראה לא רּבֹות ּפעמים לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיהיה
נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ׁשּׁשי, ּבליל ולא חמיׁשי ּבליל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹירח

ּבחמיׁשי. אּלא אמּתי קּבּוץ והּירח ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּׁשמׁש

 
ותשצ"ג‡. ּומחצה יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה

יהיה החדׁש ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹחלקים,
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שנה.11) אותה של תשרי חודש למולד כוונתו השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב"ם
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ּומקצתֹו ׁשעבר מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבמקצת
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ימים. חדׁש עד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבא;
ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּימים

.חדׁש ּומהם חסר חדׁש מהן הּלבנה, חדׁשי עֹוּׂשין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלפיכ
על ואף ּבלבד, יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - חסר חדׁש ּפימלא. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

- מלא וחדׁש ּבׁשעֹות; זה על יתר לבנה ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשחדׁשּה
מּזה ּפחֹות לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָמּׁשלׁשים
ׁשלמים. ימים אּלא ּבחדׁש, ׁשעֹות לחּׁשב ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּבׁשעֹות.

ּומחצה‚. יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו
ׁשנת ימי ויהיּו חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבלבד,
חסרים חדׁשים ׁשּׁשה וחמּׁשים, וארּבעה מאֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָהּלבנה
חדׁש ּבכל ׁשּיׁש החלקים מּפני אבל מלאים. חדׁשים ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוׁשּׁשה
עד וימים, ׁשעֹות מהן יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוחדׁש
הּמלאים, על יֹותר חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיהיּו

החסרים. על יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים ְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַָָָּובמקצת
זה.„. ּבחׁשּבֹון חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוּׂשין לעֹולם ׁשלׁשים ְְְְִִֶֶֶָֹֹיֹום

חדׁש ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה - חסר ׁשעבר החדׁש היה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאם
ׁשלׁשים יֹום יהיה - מלא ׁשעבר החדׁש יהיה ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּבא,
ּתׁשלּום ויהיה חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל חדׁש, ְְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹֹראׁש
חדׁש ראׁש ּוׁשלׁשים אחד יֹום ויהיה ׁשעבר, הּמלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהחדׁש
עֹוּׂשין ּולפיכ הּקביעה. יֹום והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּבא,
וחדׁש ּבלבד אחד יֹום אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹראׁשי

ימים. ׁשני ְִֵֶָָאחד
.‰ּכ זה חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

ואיל ּומּטבת חסר, לעֹולם וטבת מלא, לעֹולם ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָהּוא:
ׁשבט חסר, טבת ּכיצד? הּסדר. על חסר, ואחד מלא אחד -ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּתּמּוז מלא; סיון חסר, אּיר מלא; ניסן חסר, אדר ֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָמלא;
ראׁשֹון אדר - המעּברת ּובּׁשנה חסר. אלּול מלא; אב ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחסר,

חסר. ׁשני ואדר ֲִֵֵֵַָָָמלא,
.Âיהיּו ּפעמים וכסלו. מרחׁשון ׁשהן החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו

יהיה ּופעמים חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשניהם
חדׁשים ׁשני ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה מלא. וכסלו חסר ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמרחׁשון
ׁשּיהיה וׁשנה ׁשלמים; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָאּלּו
וׁשנה חסרין; חדׁשיה נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ְְְְֲֲֳֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּבּה
ּכסדרן. חדׁשיה נקראּו מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיהיה

.Êאֹו חסרין אֹו מלאים חדׁשיה אם הּׁשנה ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר
ּבֹו ׁשּנקּבע יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה, ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹראׁש
ׁשּלאחריה, הּׁשנה ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבפרק
זֹו ׁשל הּקביעה מּיֹום חּוץ ׁשּביניהן, הּימים מנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּותחּׁשב
הּׁשנה חדׁשי יהיּו - ימים ׁשני ּביניהן ּתמצא אם זֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוׁשל
ואם ּכסדרן, יהיּו - ימים ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ואם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָחסרין,
ׁשלמים. הּׁשנה חדׁשי יהיּו - ימים ארּבעה ּביניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּתמצא

.Áלידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
ּתמצא אם מעּברת: היתה אם אבל ּפׁשּוטה; חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור
ארּבעה ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא ואם חסרים, המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים
ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרן, יהיּו - ימים חמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. יהיּו - ְְִִִֵָׁשּׁשה
.Ëוהיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי, הּׁשנה ׁשּלאחריהראׁש הּׁשנה וראׁש ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
זֹו ׁשּׁשנה ידענּו - ימים ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשני
ּבּׁשליׁשי ׁשּלאחריה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרן. ְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹחדׁשיה
ּבׁשנה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ׁשלמים. זֹו הּׁשנה חדׁשי היּו -ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָָֹ
חדׁשי היּו - ּבׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
ּכמֹו המעּברת, לּׁשנה ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשנה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èּבחׁשּבֹון ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם, ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיׁש

החׁשּבֹון זה עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסּדּור
ׁשנה ּכל הן: ואּלּו ּדרּכם. ׁשּבארנּו והּדחּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּקביעֹות
לפי ּכסדרן לעֹולם ּתהיה - ּבּׁשליׁשי ּבּה הּׁשנה ראׁש ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיה
הּׁשנה ראׁש יהיה ואם מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה ּבין זה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחׁשּבֹון
ּבפׁשּוטה ּבין לעֹולם, ּכסדרן ּתהיה לא - ּבּׁשני אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבּׁשּבת
ּפׁשּוטה אם ּבחמיׁשי: הּׁשנה ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבין
ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים חדׁשיה ׁשּיהיּו אפׁשר אי - ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהיא
חׁשּבֹון לפי ּכסדרן חדׁשיה ׁשּיהיּו אפׁשר אי - היא ְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻמעּברת

ֶזה.

ה'תש"ע תמוז י"ד קודש שבת יום

 
ׁשלׁש‡. ׁשהיא ׁשאֹומרים, יּׂשראל מחכמי יׁש - החּמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא יֹום, ּורביע יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָמאֹות
יון חכמי וכן הּיֹום. מרביע ּפחֹות ׁשהּוא ׁשאֹומרים, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהן

זה. ּבדבר מחלקת ּביניהן יׁש ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּופרס
."שס ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא מּכלמי יּׁשאר יֹום, ּורביע יֹום ה ְִִִִִֵֵֶֶַָָ

מאֹות וארּבע אחת ׁשעה ׁשנה עּׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָמחזֹור
ּתקּופה ּבין ויהיה ׁשאמרנּו, ּכמֹו חלקים, וחמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים

ׁשעה.1לתקּופה וחצי ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ
ּתתחיל היא, ׁשעה ּבאיזֹו יֹום זה ּבאי אחת ּתקּופה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּׁשּתדע
הּׁשנּיה ּומן ׁשאחריה, הּׁשנּיה לּתקּופה מּמּנה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלמנֹות

העֹולם. סֹוף עד ְִִַַָָלּׁשליׁשית,
הּׁשמׁש‚. ּבֹו ׁשּתּכנס והחלק הּׁשעה היא ניסן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתקּופת

מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות - ּתּמּוז ּותקּופת טלה, מּזל ְְְֱֶֶֶַַַַַַַָֹֹּבראׁש
מאזנים, מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות - ּתׁשרי ּותקּופת ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹסרטן,

ּגדי מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות - טבת ניסן2ּותקּופת ּותקּופת . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טבת1) תקופת הסתיו; התחלת - תשרי תקופת הקיץ; התחלת - תמוז תקופת האביב; התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע
החורף. התחלת מזלות.2)- עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

            
  

מֹולד קדם זה חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיתה
ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות, ותׁשע ימים, ּבׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָניסן:

תרמ"ב. ז"ט סימנּה: חלקים. ְְֲִִִַָָָָוארּבעים
מחזֹורין„. ּכּמה ּתחּלה ּתדע היא: ּכ הּתקּופה חׁשּבֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדר

לכל וקח ׁשּתרצה, הּמחזֹור עד היצירה מּׁשנת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשלמים
- החלקים ּכל קּבץ חלקים; ותפ"ה אחת ׁשעה מהן ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמחזֹור
ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, - הּׁשעֹות וכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹׁשעֹות,
והּׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָותׁשע
הּמחזֹור; מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ֲִִִִֶַַַַָָָָּתֹוסיף
ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ׁשעה זֹו ּבאי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיצא
אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה הּמחזֹור, מן הּׁשנה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
ואם ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָותׁשעים
וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּתרצה
הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח - ּבֹו עֹומד ׁשאּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּבּמחזֹור
מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ּולכל מחזֹור, לכל ותפ"ה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָׁשעה
ּומאתים ׁשעֹות ועּׂשרים ואחת ימים עּׂשרה - ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמחזֹור

ׁש מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ׁשנה, לכל חלקים בעהוארּבעה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָימים
ּוׁשּתים יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - הּלבנה חדׁשי ּתׁשליכם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשאר
והּנׁשאר חלקים, ותׁשעים וׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעּׂשרה
אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף - הּלבנה מחדׁש ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות
יֹום ּבכּמה הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
אינּה זה חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבחדׁש
אֹו הּלילה, ּבחצי אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָלעֹולם
אינּה לעֹולם ּתּמּוז ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ְְְֲִִִֵַַַַַַָָּבתחּלת
ּבין ּומחצה, אחת ּבׁשעה אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו ְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּבתׁשע אּלא אינּה לעֹולם ּתׁשרי ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּיֹום
ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ְְְֵֵַַַַָָָָׁשעֹות,
ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבעּׂשר אֹו אּלא אינּה לעֹולם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטבת
ּבאי לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין ּומחצה, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
קח - הּתקּופה ּתהיה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי יֹום ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה
ׁשּתרצה, ׁשנה עד היצירה מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
יֹותר והּנׁשאר ועּׂשרים, ׁשמֹונה ועּׂשרים ׁשמֹונה הּכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהׁשל
ׁשעֹות, ׁשׁש אחד יֹום ׁשנה לכל קח - ועּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשמֹונה
ׁשבעה, ׁשבעה הּכל והׁשל ׁשלׁשה, עליו והֹוסף הּכל, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוקּבץ
ליל מּתחּלת למנֹות ּתתחיל הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָוהּנׁשאר
ניסן. ּתקּופת ּתהיה ּבֹו החׁשּבֹון יּגיע ולאׁשר ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאחד
ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? מֹוסיפין ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָולּמה

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה ְְְְִִִִִֵַָָָיצירה
ניסן‰. ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי תׁשע3ּכיצד? ׁשנת ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּכל ּכׁשּתׁשלי - ליצירה אלפים וארּבעת ׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹמאֹות
ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ועּׂשרים, ׁשמֹונה ועּׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמֹונה
ּתקּופת נמצאת ׁשלׁש, עליו ותֹוסיף ׁשעֹות וׁשׁש אחד יֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָלּה
ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָניסן

ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה הרי - ּומחצה ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעֹות
ּתהיה - ּומחצה ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָמּיֹום
עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתקּופת
ׁשעֹות ּבארּבע טבת ּתקּופת ּתהיה - ּומחצה ׁשעֹות ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשבע
- ּומחצה ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומחצה
עד זֹו ּדר ועל ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתהיה

ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, ְְַַָָָָסֹוף
.Âׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאם

זֹו ּובאי4ׁשנה ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום זה ּבאי ּתחּלה ּתדע - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עברּו ּגמּורֹות ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יקּבעּו יֹום ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָזה
על ותֹוסיף יֹום, עּׂשר אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור, ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָמן
ׁשלׁשים הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
מראׁש למנֹותֹו ּתתחיל - מּׁשלׁשים ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹׁשלׁשים,
- לאו ואם מּוטב, - הּתקּופה ליֹום יּגיע אם ניסן; ְְְִִִִֶַַַָָָָֹחדׁש
עד הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום ְְְִִִֵֵַַַָָָָהֹוסף
ּתתחיל - מעּברת הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּיּגיע
- החׁשּבֹון ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני, אדר חדׁש מראׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלמנֹות

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ְְְִִֶֶַַַָֹּבאֹותֹו
.Êּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד?

ּתׁשיעית ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָניסן
ּבחמיׁשי, ּבּה נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - ר"ס ְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
ּתׁשיעית זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי; ניסן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּותקּופת
ׁשנה לכל ּכׁשּתּקח ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלּמחזֹור,
ּתֹוסי ּוׁשמֹונים; ׁשמֹונה הּימים ּכל יהיּו יֹום, עּׂשר אחד ףמהן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשלׁשים הּכל ּתׁשלי ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֹׁשבעה,
חמּׁשה למנֹות ּכׁשּתתחיל ימים; חמּׁשה נׁשארּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַָָָׁשלׁשים,
ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ּבחמיׁשי, ׁשהיה ניסן, חדׁש מראׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹימים
ּבחמיׁשי, אּלא ּבּׁשּבת ּבׁשני הּתקּופה ׁשאין ידענּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני;
יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי, ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום ּתֹוסיף ְֲִִִִִֶֶַַַַַַָלפיכ
מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו ּבׁשנה ניסן ּתקּופת נמצאת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּתקּופה;

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעּׂשה הּזאת הּדר ועל ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹניסן.
.Áליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום ּתֹוסיף ׁשאמרנּו: ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם - ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה
להֹוסיף צרי ׁשּתהיה הּוא גדֹול ּופלא ׁשלׁשה. אֹו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאֹו
זה על יֹום להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ימים. ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע -ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

 
.‡- מרביע ּפחֹות ׁשהּוא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשאֹומר: מי יׁש יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמחכמי
חלקים, ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות, וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום,
וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד - והרגע רגע. וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.
ואחד ּומאה ׁשעה, ועּׂשרים ואחת ימים, עּׂשרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּלבנה:
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שעה.3) ובאיזו בשבוע יום המדוייקת.4)באיזה השעה את לדעת בלי



פג             
  

מֹולד קדם זה חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיתה
ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות, ותׁשע ימים, ּבׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָניסן:

תרמ"ב. ז"ט סימנּה: חלקים. ְְֲִִִַָָָָוארּבעים
מחזֹורין„. ּכּמה ּתחּלה ּתדע היא: ּכ הּתקּופה חׁשּבֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדר

לכל וקח ׁשּתרצה, הּמחזֹור עד היצירה מּׁשנת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשלמים
- החלקים ּכל קּבץ חלקים; ותפ"ה אחת ׁשעה מהן ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמחזֹור
ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, - הּׁשעֹות וכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹׁשעֹות,
והּׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָותׁשע
הּמחזֹור; מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ֲִִִִֶַַַַָָָָּתֹוסיף
ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ׁשעה זֹו ּבאי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיצא
אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה הּמחזֹור, מן הּׁשנה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
ואם ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָותׁשעים
וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּתרצה
הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח - ּבֹו עֹומד ׁשאּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּבּמחזֹור
מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ּולכל מחזֹור, לכל ותפ"ה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָׁשעה
ּומאתים ׁשעֹות ועּׂשרים ואחת ימים עּׂשרה - ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמחזֹור

ׁש מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ׁשנה, לכל חלקים בעהוארּבעה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָימים
ּוׁשּתים יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - הּלבנה חדׁשי ּתׁשליכם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשאר
והּנׁשאר חלקים, ותׁשעים וׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעּׂשרה
אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף - הּלבנה מחדׁש ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות
יֹום ּבכּמה הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
אינּה זה חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבחדׁש
אֹו הּלילה, ּבחצי אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָלעֹולם
אינּה לעֹולם ּתּמּוז ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ְְְֲִִִֵַַַַַַָָּבתחּלת
ּבין ּומחצה, אחת ּבׁשעה אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו ְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּבתׁשע אּלא אינּה לעֹולם ּתׁשרי ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּיֹום
ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ְְְֵֵַַַַָָָָׁשעֹות,
ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבעּׂשר אֹו אּלא אינּה לעֹולם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטבת
ּבאי לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין ּומחצה, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
קח - הּתקּופה ּתהיה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי יֹום ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה
ׁשּתרצה, ׁשנה עד היצירה מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
יֹותר והּנׁשאר ועּׂשרים, ׁשמֹונה ועּׂשרים ׁשמֹונה הּכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהׁשל
ׁשעֹות, ׁשׁש אחד יֹום ׁשנה לכל קח - ועּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשמֹונה
ׁשבעה, ׁשבעה הּכל והׁשל ׁשלׁשה, עליו והֹוסף הּכל, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוקּבץ
ליל מּתחּלת למנֹות ּתתחיל הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָוהּנׁשאר
ניסן. ּתקּופת ּתהיה ּבֹו החׁשּבֹון יּגיע ולאׁשר ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאחד
ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? מֹוסיפין ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָולּמה

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה ְְְְִִִִִֵַָָָיצירה
ניסן‰. ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי תׁשע3ּכיצד? ׁשנת ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּכל ּכׁשּתׁשלי - ליצירה אלפים וארּבעת ׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹמאֹות
ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ועּׂשרים, ׁשמֹונה ועּׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמֹונה
ּתקּופת נמצאת ׁשלׁש, עליו ותֹוסיף ׁשעֹות וׁשׁש אחד יֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָלּה
ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָניסן

ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה הרי - ּומחצה ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעֹות
ּתהיה - ּומחצה ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָמּיֹום
עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתקּופת
ׁשעֹות ּבארּבע טבת ּתקּופת ּתהיה - ּומחצה ׁשעֹות ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשבע
- ּומחצה ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומחצה
עד זֹו ּדר ועל ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתהיה

ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, ְְַַָָָָסֹוף
.Âׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאם

זֹו ּובאי4ׁשנה ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום זה ּבאי ּתחּלה ּתדע - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עברּו ּגמּורֹות ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יקּבעּו יֹום ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָזה
על ותֹוסיף יֹום, עּׂשר אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור, ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָמן
ׁשלׁשים הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
מראׁש למנֹותֹו ּתתחיל - מּׁשלׁשים ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹׁשלׁשים,
- לאו ואם מּוטב, - הּתקּופה ליֹום יּגיע אם ניסן; ְְְִִִִֶַַַָָָָֹחדׁש
עד הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום ְְְִִִֵֵַַַָָָָהֹוסף
ּתתחיל - מעּברת הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּיּגיע
- החׁשּבֹון ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני, אדר חדׁש מראׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלמנֹות

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ְְְִִֶֶַַַָֹּבאֹותֹו
.Êּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד?

ּתׁשיעית ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָניסן
ּבחמיׁשי, ּבּה נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - ר"ס ְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
ּתׁשיעית זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי; ניסן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּותקּופת
ׁשנה לכל ּכׁשּתּקח ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלּמחזֹור,
ּתֹוסי ּוׁשמֹונים; ׁשמֹונה הּימים ּכל יהיּו יֹום, עּׂשר אחד ףמהן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשלׁשים הּכל ּתׁשלי ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֹׁשבעה,
חמּׁשה למנֹות ּכׁשּתתחיל ימים; חמּׁשה נׁשארּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַָָָׁשלׁשים,
ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ּבחמיׁשי, ׁשהיה ניסן, חדׁש מראׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹימים
ּבחמיׁשי, אּלא ּבּׁשּבת ּבׁשני הּתקּופה ׁשאין ידענּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני;
יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי, ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום ּתֹוסיף ְֲִִִִִֶֶַַַַַַָלפיכ
מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו ּבׁשנה ניסן ּתקּופת נמצאת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּתקּופה;

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעּׂשה הּזאת הּדר ועל ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹניסן.
.Áליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום ּתֹוסיף ׁשאמרנּו: ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם - ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה
להֹוסיף צרי ׁשּתהיה הּוא גדֹול ּופלא ׁשלׁשה. אֹו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאֹו
זה על יֹום להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ימים. ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע -ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

 
.‡- מרביע ּפחֹות ׁשהּוא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשאֹומר: מי יׁש יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמחכמי
חלקים, ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות, וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום,
וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד - והרגע רגע. וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.
ואחד ּומאה ׁשעה, ועּׂשרים ואחת ימים, עּׂשרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּלבנה:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שעה.3) ובאיזו בשבוע יום המדוייקת.4)באיזה השעה את לדעת בלי



פד            
  

יכ"א להם: סימן רגע. וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָועּׂשרים
עּׂשרה ּתׁשע ׁשל ּבמחזֹור ּתֹוספת תמצא ולא מ"ח. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹקכ"א
עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ּכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשנה

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות הּלבנה ְְְְְֵַַַָָָֻׁשני
.ותׁשעים אחד זה: חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד חלקים, עּׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום,
ּוכׁשּתדע ל"א. תקי"ט צא"ז להם: סימן רגע. ְְִִֵֶֶֶַַָָּוׁשלׁשים
מנין רגע מאֹותֹו ּתחׁשב - היתה אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לעֹולם, היא וכן תרמ"ב. ט' להם: סימן חלקים. ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
.„- הּמחזֹור מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, וׁשבע יֹום, ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב
ּתקּופה לכל רגע, ּוׁשלׁשים ואחד חלקים, עּׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָותׁשעה

הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,
זה‰. חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם

לכל ותּקח הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
הרגעים ּכל וקּבץ מ"ח, קכ"א יכ"א והיא ּתֹוספת, מהן ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשנה
ּכדר ימים, - הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, - החלקים וכל חלקים, -ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּתׁשע הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשּתחׁשב
לבנה, חדׁשי ּתׁשלי והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּוׁשנים
ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף - לבנה חדׁש ּבֹו ׁשאין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּנׁשאר
ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבֹו הּמנין ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה, אֹותּה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

ׁשנה. אֹותּה ֶָָָׁשל
.Âּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי סֹומכיןונראין היּו זֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשהיּו מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלענין
הּוא זה ׁשחׁשּבֹון לפי ,הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
ׁשּנתּבארּו הּדברים מן קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהאמת
ׁשנת ּבֹו ׁשהיתה הראׁשֹון, החׁשּבֹון מן יֹותר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבאיצטגנינּות

יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִִֵַַַָָהחּמה
.Êּבקרּוב הּכל - דרּכם ׁשּבארנּו האּלּו ּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוחׁשּבֹון

אבל האמּתי; ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא,
ּבכמֹו אּלּו ּבזמּנים ניסן ּתקּופת ּתהיה האמּתי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבמקֹום
ּבין - זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיֹוצאין הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשני
ׁשּמחּׁשב למי ּבין ּגמּור, יֹום רביע ׁשחׁשב מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבחׁשּבֹון

יֹום. מרביע ְְִֵַָלפחֹות

  
מחּׁשבין‡. היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

ׁשּכל ידענּו יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבדקּדּוק
על ולעמד החכמֹות לדברי ּתאב ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמי
עד ּבהם, ׁשּמחּׁשבין הּדרכים אֹותן לידע יתאּוה - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסֹודֹות

יראה. לא אֹו זה ּבליל הּירח יראה אם אדם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּידע

.חכמי ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהן יׁש החׁשּבֹון ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי
הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים, ְְְְִִֶֶַַַַַָהּגֹוים
ּבהן, נׁשּתּבׁשּו ּגדֹולים חכמים ואנׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָוהּגימטרּיאֹות.
ׁשּדקּדק מי ויׁש ספקֹות. להן ונֹולדּו ּדברים, מהן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָונתעּלמּו
אּלא הּירח, ראּית ּבחׁשּבֹון הּנכֹונה ּבּדר ּפגע ולא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהרּבה,

ּבידֹו. חרס והעלה אּדירים ּבמים ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָצלל
למקצת‚. נֹודעּו והחקירֹות הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹּולפי

אּלּו ּבעּקרים לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה. חׁשּבֹון ּדרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחכמים
הידּועים ּבּספרים נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים, מּפי ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹקּבלֹות
חׁשּבֹון ּדרכי לבאר ּבעיני ּכׁשר הּדברים אּלּו ּכל ּומּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלּכל.
הּמלאכה אל לקרבה לּבֹו ׁשּמלאֹו למי נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה,

אֹותּה. ֲַָלעּׂשֹות
אנּו„. ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל

רחֹוקים ּדרכים - הּדרכים ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין
הּגדֹולים החכמים ׁשהיּו העּבּור, סֹוד והּוא הן, ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻועמּקים
לסמּוכים אּלא אדם, לכל אֹותֹו מֹוסרין ואין אֹותֹו, ְְְְְִִִִֵֶָָָָיֹודעים
לקּבע ּדין ּבית ׁשאין הּזה, ּבּזמן החׁשּבֹון זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹנבֹונים.
ׁשל ּתינֹוקֹות אפּלּו - הּיֹום ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה, ּפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָעל

ימים. וארּבעה ּבׁשלׁשה סֹופֹו עד מּגיעין רּבן ְְְִִִִֵַַַַָָָָָּבית
יּׂשראל,‰. מחכמי אֹו האּמֹות מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

לראּית ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
ּדעּתֹו על ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּירח,
קרּוב הּדר ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ידענּו ולא זה, ּדבר מּמּנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנתעּלם
- ּבֹו דקּדקנּו ׁשּלא ּדבר ּכל אּלא ּדעּתֹו; על זה יעלה אל -ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּדבר ׁשאין ּברּורֹות ּבראיֹות הּגימטרּיאֹות ּבעּקר ׁשּידענּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפני
לא לפיכ לֹו, חֹוׁשׁשין ואין הראּיה ּבידיעת מפסיד ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹזה

ּבֹו. ְְִַדקּדקנּו
.Âמחׁשּבֹון מעט חסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה, עּׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
קרֹוביםיתרֹון ּבדרכים לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

רגיל ׁשאינֹו האדם, יּבהל ׁשּלא ּכדי ,אר חׁשּבֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹּבלא
הּירח. ּבראּית מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבדברים

.Êחׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָהעּקרים
ּדברים לׁשאר ּבין הראּיה חׁשּבֹון לדרכי ּבין - ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאיצטגנינּות
ּכל מעלֹות. וׁשּׁשים מאֹות ּבׁשלׁש מחלק הּגלּגל הן: אּלּו -ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
וכל טלה. מּזל מּתחּלת ּומתחיל מעלֹות. ׁשלׁשים ּומּזל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָמּזל
ׁשּׁשים - וחלק חלק וכל חלקים. ׁשּׁשים - ּומעלה ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעלה
ּתדקּדק וכן ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים - ּוׁשנּיה ׁשנּיה וכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָׁשנּיֹות.

ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק ְְְְִֵֶֶֶַַַָהחׁשּבֹון
.Áמקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון, ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ

- ׁשנּיֹות וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּבּגלּגל
עּׂשרה אחת מעלה ּבחצי ּתאֹומים מּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּתדע,
ׁשֹור ּומּזל מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי זה; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָמּמּזל
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עּׂשר נׁשאר מעלֹות, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָׁשלׁשים

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
.Ëמעלֹות ועּׂשרים מאֹות ּבׁשלׁש ּבּגלּגל מקֹומֹו יצא אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָוכן

ּדר ועל ּבֹו. מעלֹות ּבעּׂשרים ּדלי ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע, -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
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ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ הּמּזלֹות וסדר הּמנינֹות. ּבכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Èּכׁשּתֹוסיף אֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהחׁשּבֹונֹות

הּׁשנּיֹות, עם הּׁשנּיֹות מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ מנין, על ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָמנין
זמן וכל הּמעלֹות. עם והּמעלֹות החלקים, עם ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַָָָוהחלקים
על ותֹוסיף אחד חלק ּתּׂשים - ׁשּׁשים הּׁשנּיֹות מן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתקּבץ
אֹותֹו ּתּׂשים - ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהחלקים;
- הּמעלֹות ּוכׁשּתקּבץ הּמעלֹות. על אֹותּה ותֹוסיף ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָמעלה
מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָּתׁשלי

לחׁשּבֹון. אֹותֹו ׁשּתֹופסין הּוא - ּולמּטה ְְְְְִִִֶֶַָוׁשּׁשים
.‡Èאם מּמנין, מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלן, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּבכל

אפּלּו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

.Èמעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה - רנ"ם סימן: - ׁשנּיֹות וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- קכ"ל סימנן: - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים חלקים ועּׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָמעלֹות
ארּבע הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָּתֹוסיף
ּתבֹוא הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים. ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן אחד חלק ּתרים אפׁשר. אי - מּׁשלׁשים ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלגרע
על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעּׂשה חלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָהעּׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים. הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָהּׁשלׁשים,
מּתׁשעה חלקים חמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵַַָָָֹֹיּׁשאר
ׁשנּיֹות, ועּׂשיתֹו אחד חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּׂשר
מעלה ּתרים לפיכ עּׂשר, מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹואי
על ותֹוסיף חלקים, ׁשּׁשים אֹותּה ותעּׂשה הּמעלֹות, מן ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָאחת
מהן ּתגרע וׁשבעים. ּתׁשעה החלקים ונמצאּו עּׂשר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתׁשעה
לגרע ותחזר חלקים. ועּׂשרים ּתׁשעה יּׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹהחמּׁשים,

מעלֹות מעלֹות,הּמאתים וחמּׁשים ותׁשע מאֹות ארּבע מן ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָ
מאתים יּׁשאר חלקים, ועּׂשית אחת מעלה הרימֹות ְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּכבר
נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו: הּׁשאר ונמצא מעלֹות. וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָותׁשע

והּירח. הּׁשמׁש וגרעֹון ּגרעֹון ּבכל זֹו ּדר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל

.‚Èמהן ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכן
אּלא ּכבדּות, ולא קּלּות לא ּבֹו אין ׁשוה, מהל ׁשּלֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּגלּגל
ּכמֹו למחר מהלכֹו ּכמֹו אמׁש מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום מהלכֹו ְְְְְֲֲֲֶֶַַַַָָָָָּכמֹו
ּפי על אף מהם, אחד ּכל ׁשל וגלּגל ויֹום. יֹום ּבכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמהלכֹו

ּבאמצעֹו. הארץ אין העֹולם, את מּקיף ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
.„Èהּמּקיף לּגלּגל מהן אחד ּכל מהל ּתער אם ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלפיכ

יׁשּתּנה - הּמּזלֹות ּגלּגל ׁשהּוא ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ונמצא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּלּוכֹו,

למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש מהלכֹו על ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָיֹותר
.ÂËהּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל

ׁשּיהיה והּמהל ;הּמהל אמצע הּנקרא הּוא - ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּבגלּגּלֹו
הּוא - חסר ּופעמים יֹותר ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבגלּגל
הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו האמּתי, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמהל

ֲִִָהאמּתי.
.ÊËּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו אמרנּו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּכבר

עּׂשינּו לפיכ ּבלבד, הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו
ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ׁשּמּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהעּקר,
ׁשהיא זֹו, מּׁשנה ניסן, לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ׁשּיֹומֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָֹחמיׁשי,
ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא ר"ס, מּמחזֹור עּׂשרה ׁשבע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַׁשנת
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוׁשמֹונים
אֹותּה קֹוראים ׁשאנּו היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר ְְְִֶֶַָָׁשנת
.ÊÈּכמֹו יּׂשראל, ּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹּולפי

עיר על ּבנּויים הּזה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עּׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבארנּו,
אֹו ׁשּׁשה ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּומעידים ּובאים ּתמיד הּירח את רֹואין ׁשּבהן ימים, ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
המסּבב הּׁשוה, הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבבית
ּוׁשלׁשים ׁשּתים ּבכמֹו צפֹונית רּוח ּכנגד העֹולם, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּבאמצע
נֹוטה הּוא וכן ועּׂשרים, ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים חמׁש עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָמעלֹות
ועּׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב רּוח ּכנגד הּיּׁשּוב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמאמצע

ועּׂשרים. אחת ועד ועּׂשרים ׁשבע עד ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַמעלֹות



       

ה'תש"ע תמוז ח' ראשון יום

 
 

מּׁשּום‡. ּבזה ואין טבל, ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמחליקין
הּגרעינין ּכגֹון ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהפסד.
הּמעּׂשר ּומן הּטבל מן לאכלֹו אסּור ּכ ― ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּומּמעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּלא
מּתר ּכ ― אּלּו מּדברים ּבתרּומה לאכלֹו לזרים ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻֻׁשּמּתר
והקּדׁש ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ּובמעּׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבטבל

נפּדּו. ְִֶֹׁשּלא

.לֹומר צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין
טהֹורה ּתרּומה מה ּתרּומתי; מׁשמרת את ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת.
― טמאה ּתרּומה אף הרמתּה, מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ―ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָ

.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָאין
ּפרֹות‚. ואפּלּו הּטבל. את זֹורעין ואין ּבטבל, מחּפין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאין

ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע אסּור ― מלאכּתן נגמרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
העֹוקר אבל ּבהן; וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּבתבּואה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּדברים
― ּׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשתילים
וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ואינֹו מּתר, זה ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהרי
להֹוסיף נתּכּון אם אחר, ּבמקֹום ּוׁשתלם ּוצנֹונֹות לפת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹוקר
ׁשּלהן הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו ּכדי ׁשתלן ואם מּתר. ― ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבגּופן
טבל. ׁשל ּׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא מּפני אסּור, ―ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָ
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פה            
  

ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ הּמּזלֹות וסדר הּמנינֹות. ּבכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Èּכׁשּתֹוסיף אֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהחׁשּבֹונֹות

הּׁשנּיֹות, עם הּׁשנּיֹות מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ מנין, על ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָמנין
זמן וכל הּמעלֹות. עם והּמעלֹות החלקים, עם ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַָָָוהחלקים
על ותֹוסיף אחד חלק ּתּׂשים - ׁשּׁשים הּׁשנּיֹות מן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתקּבץ
אֹותֹו ּתּׂשים - ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהחלקים;
- הּמעלֹות ּוכׁשּתקּבץ הּמעלֹות. על אֹותּה ותֹוסיף ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָמעלה
מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָּתׁשלי

לחׁשּבֹון. אֹותֹו ׁשּתֹופסין הּוא - ּולמּטה ְְְְְִִִֶֶַָוׁשּׁשים
.‡Èאם מּמנין, מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלן, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּבכל

אפּלּו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

.Èמעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה - רנ"ם סימן: - ׁשנּיֹות וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- קכ"ל סימנן: - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים חלקים ועּׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָמעלֹות
ארּבע הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָּתֹוסיף
ּתבֹוא הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים. ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן אחד חלק ּתרים אפׁשר. אי - מּׁשלׁשים ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלגרע
על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעּׂשה חלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָהעּׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים. הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָהּׁשלׁשים,
מּתׁשעה חלקים חמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵַַָָָֹֹיּׁשאר
ׁשנּיֹות, ועּׂשיתֹו אחד חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּׂשר
מעלה ּתרים לפיכ עּׂשר, מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹואי
על ותֹוסיף חלקים, ׁשּׁשים אֹותּה ותעּׂשה הּמעלֹות, מן ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָאחת
מהן ּתגרע וׁשבעים. ּתׁשעה החלקים ונמצאּו עּׂשר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתׁשעה
לגרע ותחזר חלקים. ועּׂשרים ּתׁשעה יּׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹהחמּׁשים,

מעלֹות מעלֹות,הּמאתים וחמּׁשים ותׁשע מאֹות ארּבע מן ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָ
מאתים יּׁשאר חלקים, ועּׂשית אחת מעלה הרימֹות ְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּכבר
נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו: הּׁשאר ונמצא מעלֹות. וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָותׁשע

והּירח. הּׁשמׁש וגרעֹון ּגרעֹון ּבכל זֹו ּדר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל

.‚Èמהן ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכן
אּלא ּכבדּות, ולא קּלּות לא ּבֹו אין ׁשוה, מהל ׁשּלֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּגלּגל
ּכמֹו למחר מהלכֹו ּכמֹו אמׁש מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום מהלכֹו ְְְְְֲֲֲֶֶַַַַָָָָָּכמֹו
ּפי על אף מהם, אחד ּכל ׁשל וגלּגל ויֹום. יֹום ּבכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמהלכֹו

ּבאמצעֹו. הארץ אין העֹולם, את מּקיף ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
.„Èהּמּקיף לּגלּגל מהן אחד ּכל מהל ּתער אם ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלפיכ

יׁשּתּנה - הּמּזלֹות ּגלּגל ׁשהּוא ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ונמצא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּלּוכֹו,

למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש מהלכֹו על ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָיֹותר
.ÂËהּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל

ׁשּיהיה והּמהל ;הּמהל אמצע הּנקרא הּוא - ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּבגלּגּלֹו
הּוא - חסר ּופעמים יֹותר ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבגלּגל
הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו האמּתי, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמהל

ֲִִָהאמּתי.
.ÊËּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו אמרנּו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּכבר

עּׂשינּו לפיכ ּבלבד, הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו
ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ׁשּמּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהעּקר,
ׁשהיא זֹו, מּׁשנה ניסן, לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ׁשּיֹומֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָֹחמיׁשי,
ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא ר"ס, מּמחזֹור עּׂשרה ׁשבע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַׁשנת
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוׁשמֹונים
אֹותּה קֹוראים ׁשאנּו היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר ְְְִֶֶַָָׁשנת
.ÊÈּכמֹו יּׂשראל, ּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹּולפי

עיר על ּבנּויים הּזה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עּׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבארנּו,
אֹו ׁשּׁשה ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּומעידים ּובאים ּתמיד הּירח את רֹואין ׁשּבהן ימים, ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
המסּבב הּׁשוה, הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבבית
ּוׁשלׁשים ׁשּתים ּבכמֹו צפֹונית רּוח ּכנגד העֹולם, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּבאמצע
נֹוטה הּוא וכן ועּׂשרים, ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים חמׁש עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָמעלֹות
ועּׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב רּוח ּכנגד הּיּׁשּוב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמאמצע

ועּׂשרים. אחת ועד ועּׂשרים ׁשבע עד ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַמעלֹות
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מּׁשּום‡. ּבזה ואין טבל, ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמחליקין
הּגרעינין ּכגֹון ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהפסד.
הּמעּׂשר ּומן הּטבל מן לאכלֹו אסּור ּכ ― ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּומּמעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּלא
מּתר ּכ ― אּלּו מּדברים ּבתרּומה לאכלֹו לזרים ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻֻׁשּמּתר
והקּדׁש ׁשני ּומעּׂשר ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ּובמעּׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבטבל

נפּדּו. ְִֶֹׁשּלא

.לֹומר צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין
טהֹורה ּתרּומה מה ּתרּומתי; מׁשמרת את ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת.
― טמאה ּתרּומה אף הרמתּה, מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ―ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָ

.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָאין
ּפרֹות‚. ואפּלּו הּטבל. את זֹורעין ואין ּבטבל, מחּפין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאין

ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע אסּור ― מלאכּתן נגמרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
העֹוקר אבל ּבהן; וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּבתבּואה אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּדברים
― ּׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשתילים
וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ואינֹו מּתר, זה ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהרי
להֹוסיף נתּכּון אם אחר, ּבמקֹום ּוׁשתלם ּוצנֹונֹות לפת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹוקר
ׁשּלהן הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו ּכדי ׁשתלן ואם מּתר. ― ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבגּופן
טבל. ׁשל ּׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא מּפני אסּור, ―ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָ
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עּׂשר„. היא והרי והׁשּביחּה ׁשּזרעּה טבּול מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליטרא
עליה מעּׂשר ליטרא ואֹותּה ּבמעּׂשר, חּיבת ― ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָליטרין
― ּוזרעם ׁשּתּקנם ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. לפי אחר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָמּמקֹום
ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון לפי מעּׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻאינֹו

זרען‰. ּכ ואחר ועּׂשרן ּומרחן ׁשליׁש ׁשהביאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָזרעֹונים
חּיבין אם ספק זה הרי ― ּכלה זרעם ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהֹוסיפּו,
ׁשהרי חּיבין, אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבמעּׂשר
אּלּו ואין הּוא. מעּׂשר אבד ולא קּים הּוא ׁשעדין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּזרע

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָדֹומים
.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ּומלּקטֹו; אֹותֹו קֹונסין ― ללּקטֹו אפׁשר אם ּכלה: ְְְְְְְִִֶֶַַַָָזרעֹו
ואם חּלין. והּגּדּולין לעקר. אֹותֹו מחּיבין אין ― צמח ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹֻואם
אסּורין, גּדּולין גּדּולי אפּלּו ― ּכלה זרעֹו ׁשאין דבר ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיה
הּגּדּולין מה ּומּפני מּתר. ― והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻעד
הּדין וכן ׁשּבּה. גדֹולה ּותרּומה מעּׂשר ּתרּומת מּפני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאסּורין?
הּטבל את מֹוכרין אין ּתרּומתֹו. נּטלה ׁשּלא מעּׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבזֹורע
חבר ואפּלּו הּטבל את לׁשלח ואסּור ּולחבר. לצר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאּלא

הּטבל. ויאכל זה על זה יסמכּו ׁשּמא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלחבר,
.Êלתּקנֹו אחריו ורץ טבל, ׁשהם ונזּכר לחברֹו ּפרֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמֹוכר

נאכלּו אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאין ידּוע אם מצאֹו: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
אין אֹו קּימין ׁשהם ספק ואם עליהם; לעּׂשר צרי אינֹו ―ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אחרֹות. מּפרֹות מעּׂשרֹות עליהן להֹוציא צרי ― ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָקּימין

.Áטבל ׁשהן מנת על אֹומר: מֹוכר לחברֹו, ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
לק לא אֹומר: ולֹוקח ―מכרּתי, מעּׂשרין אּלא מּמ חּתי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

טבל. ׁשּמכר מּפני לֹו הּוא קנס לתּקן. הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכֹופין
.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין

.Èאם טבלים: והם ּפרֹותיו את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
מעּׂשרֹות; עליהן להֹוציא צרי ― להן חּיב ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחמת

עליהם. לעּׂשר צרי אינֹו ― ּבאנס לקחּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואם
.‡È.זה על מּזה מעּׂשר ― מקֹומֹות מּׁשני טבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּלֹוקח

לבעל ונֹותן חֹולק ― הּנכרי מן אֹו מּיּׂשראל ּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהמקּבל
ּׂשדה החֹוכר אבל נטל. ׁשּטבל ׁשּידע ּכדי ּבפניו, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
ּכ ואחר ּתֹורם ― ּׂשדה אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּיּׂשראל:
לעצמֹו; מעּׂשר הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ׁשּקצץ מּזֹו לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָנֹותן
מֹוציא ― אחר מּמין אֹו אחרת ּׂשדה מּזרע לֹו נתן ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָואם

לֹו. נֹותן ּכ ואחר ְֲֵֵַַַַָהּמעּׂשר
.Èּכ ואחר מעּׂשר ― ּכֹוכבים העֹובד מן ּׂשדה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹוכר

העֹובד מן יחּכר ׁשּלא ּכדי ּבזה, קנסּוהּו קנס לֹו. ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹנֹותן
וימּכרּנה ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה הּׂשדה ונמצאת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכֹוכבים,
― ּכֹוכבים העֹובד מן אבֹותיו ּׂשדה המקּבל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָליּׂשראל.
מעּׂשר, ּכֹוכבים לעֹובד חלקֹו יּתן ּכ ואחר ׁשּיעּׂשר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻקנסּוהּו
עד אבֹותיו, ּׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו ויקּבלּה יקּפץ ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּכדי

ליּׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, לפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּתּׁשאר
.‚Èהּקרקע ׁשחֹוכר ― חֹוכר מקּבל? זהּו ואי חֹוכר זהּו ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאי

ּבין הרּבה עּׂשתה ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע, מן קצּוב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבדבר
מּמה ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא ― מקּבל מעט. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּׂשתה
― ּׂשֹוכר ּביניהן. ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּתעּׂשה,

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר ְְֵֶַַַָהּוא

.„È― נׁשּתּתפּו אֹו ירׁשּו אֹו ּבאריסּות ּׂשדה ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשנים
ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל לחברֹו: לֹומר האחד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיכֹול
ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָואני
ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא אבל ּפלֹוני; ׁשּבמקֹום ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹיין
הּטבל. את ׁשּמֹוכרין מּפני ׁשמן, ואני יין אּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּׂשעֹורים,

.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיּׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו לוי אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
מידיהן והּמעּׂשרֹות הּתרּומה את מֹוציאין ― ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמלאכּתן
ּכדי להם, הּוא קנס אחרים. וללוּים לכהנים אֹותם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָֹונֹותנין
להפקיע ּכדי טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּלא
― מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּתנֹות

מּידם. מֹוציאים ִִִֵָָאין
.ÊËקדם ליּׂשראל ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

― ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהם. הּמעּׂשר אֹו הּתרּומה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעּׂשר הּתרּומה הרי ― ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמלאכה

ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן ְְִִֵֵֶֶָֹלכל
.ÊÈׁשחֹולקין ּכׁשם ― מּיּׂשראל ּׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל והּיּׂשראל ּובּמעּׂשרֹות; ּבּתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻּבחּלין,
ׁשּקּבל יּׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹחלקֹו

הּת ― מּלוי אֹו מּכהן הּׂשדה,ּׂשדה לבעל הּמעּׂשר אֹו רּומה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
חֹולקין. ― הּמּתנֹות ְְִַַָָּוׁשאר

.ÁÈאֹו מּכהן יּׂשראל ּבין ׁשמן, מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל
ּכ ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם ― מּיּׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹֻלוי
הּוא. חׁשּוב ׁשהּׁשמן מּפני ּומעּׂשרֹות, ּבתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחֹולקין

.ËÈׁשהּמעּׂשר מנת על לֹו: ואמר ליּׂשראל ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכהן
― מנת על ׁשאמר ּכיון ׁשּלֹו. הן הרי ― לעֹולם ׁשּלי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה
הרי ― הּכהן מת ואם הּמעּׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹנעּׂשה
לי ׁשהּמעּׂשרֹות מנת על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹבנֹו
ׁשּלי ׁשהּמעּׂשרֹות מנת על ּבנֹו. יּטלם ― הּוא מת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָולבני,
ּולקחּה ׁשחזר ּפי על אף לאחר, מכרּה ,לפני ׁשהיא זמן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל

הּמעּׂשרֹות. אֹותם לּכהן אין ―ְֵֵַַַַָֹ
.Îמנת על לֹו: ואמר ולוי מּכהן ּׂשדה ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיּׂשראל

מנת על מּתר; ― ׁשנים חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעּׂשרֹות
ּבן וכן ּכהן. עֹוּׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, ― לעֹולם ׁשּלי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
גֹובה זה יּׂשראל יהיה לא ― ליּׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹלוי
זה לוי ׁשאין חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמאחרים
מאחרים. מעּׂשר ׁשּיגּבה אחר ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעֹוּׂשה

.‡Îאבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו מאבי ממרח טבל ׁשּירׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיּׂשראל
מּמּנּו מפריׁש זה הרי ― יּׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאּמֹו
ּכמֹו ― לּתרם הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשרֹותיו

הּורמּו. ׁשּלא ּפי על אף הן, ְְִֵֶֶַַֹׁשהּורמּו
.Îלמי אֹו ּכֹוכבים לעֹובד ּבקּבלה ּׂשדהּו ׁשאינֹוהּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

מעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְְֱִֶֶַַַַַַַַַָָֹנאמן
ּבאּו ׁשּלא עד הארץ: לעם נתנּה ידם. על לעּׂשר צרי ―ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו ― הּמעּׂשרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָלעֹונת
הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ― הּמעּׂשרֹות ְְְִֵֵַַַַַַַָָָלעֹונת
ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל, הּגרן על עֹומד ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹעֹוּׂשה?
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ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמי

ועּׂשרה ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשני
עד ויׁשּתה יתחיל לא ― ׁשני מעּׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמעּׂשר
ּכ ואחר יפריׁש אּלא ּומעּׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיּניח
ּתחּלה, נברר ּכאּלּו ּבּסֹוף ׁשהּניח זה אֹומרין: ואין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָיׁשּתה.
ּבׁשל אֹומרין ואין הּתֹורה, מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמּפני

ׁשּיברר. עד נברר, ּכאּלּו נחׁשב ְְְְִִִֶַַַָֹֹּתֹורה:
.,מּׁשּוליה יׁשּתה לא ― החבית ּבפי מעּׂשרֹותיו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקֹובע

אבל מערבין. ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה, יׁשּתה לא ― ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשּוליה
― ּבׁשּוליה קבע מּׁשּוליה, אֹוכל ― הּמגּורה ּבפי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּקֹובע

מּפיה. ִִֵָאֹוכל
מעּׂשר‚. ועֹוּׂשהּו ּופֹודהּו ׁשני מעּׂשר לקּבע לאדם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויׁש

אחר. למקֹום מעּׂשר ּתרּומת אֹו הּפרֹות אֹותן על ְְֲִֵֵֵַַַַַָָראׁשֹון
מפריׁש„. ― מעּׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח

ּכל ׁשּיעּׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן
―אֹותן ׁשאבדּו מצאן לּלוי. ונֹותן מעּׂשר ׁשהּניח הּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

וּדאי. מעּׂשר ואינֹו ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָהרי
להיֹות‰. העני ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת עליהן מפריׁש ― מחלקֹו הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמפריׁש
אֹו הּלוי אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו קּימין, ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהן

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Âראׁשֹון מעּׂשר אֹו ּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָּכיצד

ּכהן לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, ׁשני מעּׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹו
והּוא מּמּנּו לּטל רגילין היּו ואם ׁשהלום. העני אֹו הּלוי ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹו
אחר. ידי על לזּכֹות צרי אינֹו ― להן אּלא יּתן ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגיל
מן ּומנּכה ׁשהפריׁש זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואחר
ּכהן לכל הּתרּומה ּומֹוכר חֹובֹו. ּכל ׁשּיּפרע עד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמלוה,

הּמעּׂשרֹות. ואֹוכל ְְְִֵֶֶַַַׁשּירצה,
.Êלֹו יׁש ― ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב
― לחזר הּבית ּבעל ּבא ואם זה. חֹוב מׁשּמטת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשביעית
― לחזר הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל חֹוזר; ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאינֹו
עליהן; מפריׁשין אין ― הּבעלים מהן נתיאׁשּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחֹוזרין.
העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. על מפריׁשין ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאין
עד הּזֹו ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו ― ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהלום
מלא אפּלּו קרקע להן ׁשּיּניח והּוא הּיֹורׁשין. מן רׁשּות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּיּטל
מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ― ּכספים הּניח אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחט;
אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבבית הלום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָואם
העני העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו ― ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמחלקם
וזכה ּדין, ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין ―ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה
.Á― ּבידי ל יׁש מעּׂשר ּכר לוי: לבן ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיּׂשראל

על אף אחר מקֹום על מעּׂשר ּתרּומת לעּׂשֹותֹו לוי ּבן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָרּׁשאי

לֹו אין ― אחר ללוי הּיּׂשראל נתנֹו ואם .מׁש ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּפי
ּתרעמת. אּלא ְֶֶַָָָֹעליו

.Ëלעני ּוסאה ללוי סאה ונתן ּבּמגּורה, ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמי
אם אּלא ויאכלם, הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונה יפריׁש לא ―ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
אכלּו אם אבל קּימין; מעּׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשתי יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכן
חׁשּבֹון לפי אּלא עליהן מפריׁש אינֹו ― והעני הּלוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמהן

הּסאין. מּׁשתי ְְְִִִֵַַָהּנׁשאר
.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים

סאה ונטלּו עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף הּמעּׂשר, מן ּפטּור מהם ׁשּנטל זה ― הּגרן ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמן
על אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעּׂשה

הּפטּורין. מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַּפי
.‡È,ּתרּומתן ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

אמר: מעּׂשרת. הראׁשֹונה ― בזֹו זֹו מעּׂשרֹות ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻואמר:
קבע ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה ― בזֹו וזֹו בזֹו זֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻמעּׂשרֹות
מפריׁשין ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמעּׂשרֹותיה
היא ׁשעדין הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעּׂשר

ׁשּתיהן. ּבמעּׂשר ְְְֵֶֶֶַַַחּיבת
.Èמהן אחת ּכל מעּׂשר אּלּו ּכלּכּלֹות ׁשּתי מעּׂשרֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָאמר:
ּבהן,ק מעּׂשרֹותיהן קבע ּוכבר ׁשם, קרא ― ּבחברּתּה בּוע ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עליהן להֹוציא יכֹול ואינֹו ׁשּלהן, הּמעּׂשרֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּומֹוציא
אחר. מּמקֹום ְִֵַַַָמעּׂשרֹות

.‚Èאֹו מהן מאחת ׁשּתיהן מעּׂשר מֹוציא מעּׂשרן? ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוכיצד
אחת היתה ואם ׁשוֹות. היּו אם מּמּנה, מהן אחת ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמעּׂשר
ּומן הּגדֹולה, מעּׂשר הּקטּנה מן מפריׁש ― מחברּתּה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּגדֹולה

הּקטּנה. מעּׂשר ְְְַַַַַָָהּגדֹולה
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.‡― מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

― מעּׂשרֹותיהן ׁשאר מהן הפריׁש ואם חּלין. הּנקראין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻהן
מקֹום. ּבכל מתּקנין חּלין הּנקראין ְְְִִִִֵַָָָָֻֻהן

.אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, מין מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻטבל
על מֹוציא ― אחרֹות ּפרֹות לֹו יׁש אם הּטעם: אחר ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַלהּל
ּפרֹות לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי ּומעּׂשרֹות ּתרּומה טבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָאֹותֹו
עד אסּור הּכל הרי ― טבל אֹותֹו על להֹוציא ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹאחרֹות
ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש.

ׁשּבּטבל. מעּׂשר ְֲֵֶֶֶַַַּתרּומת
ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ּומאה, אחד הּכל מן מפריׁש ― מתּקנין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻחּלין
חּלין ותׁשע תׁשעים ויּׁשאר טבל, מפסיד― נמצא מתּקנין, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ

― לתרּומה טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן אחת. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָסאה
מעּׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין מן ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֻֻמפסיד
הן ׁשהפריׁש מאה יאמר: ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה מפסיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולּמה
היה אם וכן הּטבל. הּוא ׁשּנׁשארּו והּמאה חּלין, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמאה
מגּביּה ― החּלין על מרּבה אֹו החּלין מן ּפחֹות ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֻֻֻהּטבל
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ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמי

ועּׂשרה ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשני
עד ויׁשּתה יתחיל לא ― ׁשני מעּׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמעּׂשר
ּכ ואחר יפריׁש אּלא ּומעּׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיּניח
ּתחּלה, נברר ּכאּלּו ּבּסֹוף ׁשהּניח זה אֹומרין: ואין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָיׁשּתה.
ּבׁשל אֹומרין ואין הּתֹורה, מן ּומעּׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמּפני

ׁשּיברר. עד נברר, ּכאּלּו נחׁשב ְְְְִִִֶַַַָֹֹּתֹורה:
.,מּׁשּוליה יׁשּתה לא ― החבית ּבפי מעּׂשרֹותיו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקֹובע

אבל מערבין. ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה, יׁשּתה לא ― ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשּוליה
― ּבׁשּוליה קבע מּׁשּוליה, אֹוכל ― הּמגּורה ּבפי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּקֹובע

מּפיה. ִִֵָאֹוכל
מעּׂשר‚. ועֹוּׂשהּו ּופֹודהּו ׁשני מעּׂשר לקּבע לאדם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויׁש

אחר. למקֹום מעּׂשר ּתרּומת אֹו הּפרֹות אֹותן על ְְֲִֵֵֵַַַַַָָראׁשֹון
מפריׁש„. ― מעּׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח

ּכל ׁשּיעּׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן
―אֹותן ׁשאבדּו מצאן לּלוי. ונֹותן מעּׂשר ׁשהּניח הּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

וּדאי. מעּׂשר ואינֹו ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָהרי
להיֹות‰. העני ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת עליהן מפריׁש ― מחלקֹו הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמפריׁש
אֹו הּלוי אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו קּימין, ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהן

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Âראׁשֹון מעּׂשר אֹו ּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָּכיצד

ּכהן לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, ׁשני מעּׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹו
והּוא מּמּנּו לּטל רגילין היּו ואם ׁשהלום. העני אֹו הּלוי ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹו
אחר. ידי על לזּכֹות צרי אינֹו ― להן אּלא יּתן ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגיל
מן ּומנּכה ׁשהפריׁש זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואחר
ּכהן לכל הּתרּומה ּומֹוכר חֹובֹו. ּכל ׁשּיּפרע עד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמלוה,

הּמעּׂשרֹות. ואֹוכל ְְְִֵֶֶַַַׁשּירצה,
.Êלֹו יׁש ― ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב
― לחזר הּבית ּבעל ּבא ואם זה. חֹוב מׁשּמטת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשביעית
― לחזר הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל חֹוזר; ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאינֹו
עליהן; מפריׁשין אין ― הּבעלים מהן נתיאׁשּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחֹוזרין.
העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. על מפריׁשין ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאין
עד הּזֹו ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו ― ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהלום
מלא אפּלּו קרקע להן ׁשּיּניח והּוא הּיֹורׁשין. מן רׁשּות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּיּטל
מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ― ּכספים הּניח אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחט;
אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבבית הלום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָואם
העני העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו ― ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמחלקם
וזכה ּדין, ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין ―ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה
.Á― ּבידי ל יׁש מעּׂשר ּכר לוי: לבן ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיּׂשראל

על אף אחר מקֹום על מעּׂשר ּתרּומת לעּׂשֹותֹו לוי ּבן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָרּׁשאי

לֹו אין ― אחר ללוי הּיּׂשראל נתנֹו ואם .מׁש ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּפי
ּתרעמת. אּלא ְֶֶַָָָֹעליו

.Ëלעני ּוסאה ללוי סאה ונתן ּבּמגּורה, ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמי
אם אּלא ויאכלם, הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונה יפריׁש לא ―ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
אכלּו אם אבל קּימין; מעּׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשתי יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכן
חׁשּבֹון לפי אּלא עליהן מפריׁש אינֹו ― והעני הּלוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמהן

הּסאין. מּׁשתי ְְְִִִֵַַָהּנׁשאר
.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים

סאה ונטלּו עני ּומעּׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף הּמעּׂשר, מן ּפטּור מהם ׁשּנטל זה ― הּגרן ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמן
על אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעּׂשה

הּפטּורין. מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַּפי
.‡È,ּתרּומתן ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי

אמר: מעּׂשרת. הראׁשֹונה ― בזֹו זֹו מעּׂשרֹות ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻואמר:
קבע ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה ― בזֹו וזֹו בזֹו זֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻמעּׂשרֹות
מפריׁשין ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמעּׂשרֹותיה
היא ׁשעדין הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעּׂשר

ׁשּתיהן. ּבמעּׂשר ְְְֵֶֶֶַַַחּיבת
.Èמהן אחת ּכל מעּׂשר אּלּו ּכלּכּלֹות ׁשּתי מעּׂשרֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָאמר:
ּבהן,ק מעּׂשרֹותיהן קבע ּוכבר ׁשם, קרא ― ּבחברּתּה בּוע ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

עליהן להֹוציא יכֹול ואינֹו ׁשּלהן, הּמעּׂשרֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּומֹוציא
אחר. מּמקֹום ְִֵַַַָמעּׂשרֹות

.‚Èאֹו מהן מאחת ׁשּתיהן מעּׂשר מֹוציא מעּׂשרן? ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוכיצד
אחת היתה ואם ׁשוֹות. היּו אם מּמּנה, מהן אחת ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמעּׂשר
ּומן הּגדֹולה, מעּׂשר הּקטּנה מן מפריׁש ― מחברּתּה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּגדֹולה

הּקטּנה. מעּׂשר ְְְַַַַַָָהּגדֹולה

ה'תש"ע תמוז י' שלישי יום

 



.‡― מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

― מעּׂשרֹותיהן ׁשאר מהן הפריׁש ואם חּלין. הּנקראין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻהן
מקֹום. ּבכל מתּקנין חּלין הּנקראין ְְְִִִִֵַָָָָֻֻהן

.אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו, מין מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻטבל
על מֹוציא ― אחרֹות ּפרֹות לֹו יׁש אם הּטעם: אחר ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַלהּל
ּפרֹות לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי ּומעּׂשרֹות ּתרּומה טבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָאֹותֹו
עד אסּור הּכל הרי ― טבל אֹותֹו על להֹוציא ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹאחרֹות
ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש.

ׁשּבּטבל. מעּׂשר ְֲֵֶֶֶַַַּתרּומת
ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ּומאה, אחד הּכל מן מפריׁש ― מתּקנין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻחּלין
חּלין ותׁשע תׁשעים ויּׁשאר טבל, מפסיד― נמצא מתּקנין, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ

― לתרּומה טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן אחת. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָסאה
מעּׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין מן ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֻֻמפסיד
הן ׁשהפריׁש מאה יאמר: ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה מפסיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולּמה
היה אם וכן הּטבל. הּוא ׁשּנׁשארּו והּמאה חּלין, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמאה
מגּביּה ― החּלין על מרּבה אֹו החּלין מן ּפחֹות ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֻֻֻהּטבל
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פח           
  

ּכדי אֹו החּלין; מן ׁשּבּטבל מעּׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֻהּטבל
לתרּומה. טבּול הּטבל היה אם מעּׂשר, ּותרּומת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתרּומה

אֹוסר„. ― מתּקנין ּבחּלין טבּול מעּׂשר נתערב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻֻוכן
על אֹותֹו מֹוציא ― אחר מעּׂשר לֹו יׁש אם ׁשהּוא. ְֲִִֵֵֵֶַַַָּבכל
לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעּׂשר ּתרּומת הּטבּול ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָמעּׂשר
החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעּׂשר מגּביּה ― ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֻמעּׂשר

הּטבּול. ׁשּבּמעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת ּכדי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהמתּקנין
.‰― מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעּׂשר מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעּׂשר, ― ׁשהפריׁש וכל ועּׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש ― מּמּנּו ּפחּותים אֹו הּטבּול הּמעּׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין. מן הּטבּול ׁשּבּמעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻהּמעּׂשר

.Â― ּכּמעּׂשר הּטבל היה אם טבּול, ּבמעּׂשר ׁשּנתערב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָטבל
סאה מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעּׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמפסיד
ּומאה, אחד מפריׁש ― מעּׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטבל
― הּנׁשארֹות ותׁשע ותׁשעים מעּׂשר, ― ׁשהפריׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָוזה
הּמעּׂשר מפריׁש ― הּמעּׂשר על מרּבה הּטבל היה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻטבל.
לתרּומת ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ׁשל מעּׂשר ּבתרּומת מדּמע הּמעּׂשר נמצא ׁשּנטּבל, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻמעּׂשר
קֹורא ― הּטבל על מרּבה הּמעּׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻטבל
ּתרּומת ּוכדי הּטבל ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעּׂשר לתרּומת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשם
הּטבל ויהיה הּמעּׂשר; מן מּמאה, אחד טבלֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמעּׂשר

ּתרּומֹו ׁשּתי מּדמי חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ׁשּבֹו.ּכּלֹו ת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָֹֻֻ
ּכמֹו ׁשהּוא ׁשּבֹו, מּמאה אחד הּמעּׂשר מן מפסיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונמצא
מעּׂשר מאתים עם טבל מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעּׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּתרּומת
מאה ׁשל מעּׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש, מאה מפריׁש ―ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לטעֹות יבֹוא ׁשּלא ּכדי מּמאתים, מעּׂשר ּתרּומת וׁשעּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטבל
ּכׁשהיּו. מעּׂשר והם קצ"ז, ויּׁשאר ּבכמֹותֹו, נתערבּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָאם

.Êוקבע יין, ּכּדי עּׂשר עּׂשר ׁשל ׁשּורֹות עּׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
ידּוע ואין אחר, מקֹום על מעּׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּכד
ּבאלכסֹון חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל ― היא החיצֹונה ׁשּורה זֹו ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָאי

מהן. ּומפריׁש ׁשּתיהן ְְְִֵֵֵֶֶַָּומערב
.Áׁשּורה חצי זֹו אי ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָקבעּה

ּבׁשּורה קבעּה זוּיֹות. מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל ― ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהיא
אחת ׁשּורה נֹוטל ― היא ׁשּורה זֹו אי ידּוע ואין מהן, ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאחת
ׁשּורה חצי זֹו אי ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאלכסֹון.
מּכל חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל ― ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא

ּומפריׁש. ּומערב ׁשּורה, ְְֲִִֵַָָחצי
.Ë― היא זֹו אי ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעּׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

אחת ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב הּמאה מן וכד ּכד מּכל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָנֹוטל
ֲֵַּומעּׂשר.

ה'תש"ע תמוז י"א רביעי יום

 
ּגדֹול,‡. ּכהן יֹוחנן ׁשלחּוּבימי הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשהּכל ּומצאּו יּׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית

ראׁשֹון מעּׂשר אבל אֹותּה, ּומפריׁשין גדֹולה ּבתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָזהירים
על מקּלין מּיּׂשראל הארץ עּמי היּו עני ּומעּׂשר ׁשני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּומעּׂשר
נאמן יהא ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹעצמן
― הארץ עּמי אבל נאמנים; אנׁשים אּלא הּמעּׂשרֹות ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
הּנקרא וזהּו הן. מעּׂשרין לֹומר נאמנין ואין ספק, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּפרֹותיהן

ְַדמאי.
.ּתרּומת אּלא הּדמאי מן מפריׁש אדם יהא ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהתקינּו,

ּבזה ׁשאין ׁשני, ּומעּׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעּׂשר,
ראׁשֹון מעּׂשר אבל אֹותֹו; אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָהפסד,
ספק, ׁשהּוא מּפני הּדמאי, מן מפריׁש אין ― עני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעּׂשר
לעני: אֹו לּלוי אֹומר לפיכ הראיה. עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָוהּמֹוציא

מעּׂשרֹות. וטל מעּׂשר ׁשאינֹו ראיה ְְְְֵֵֶַַָָָָֹֻהבא
.‚― הּדמאי מן עני מעּׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָאף

ּׁשּיׁש מה עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש. ואינֹו ׁשם, לֹו לקרֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָצרי
עני ׁשּמעּׂשר ׁשני; מעּׂשר לקּבע ּכדי עני. מעּׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכאן
ׁשני ׁשאר ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבמקֹום ― וׁשּׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָּבׁשליׁשית

ַַָהּׁשבּוע.
.„― ׁשני ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת הּדמאי מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַּכׁשּמפריׁשין

להפריׁש מּתר לפיכ ספק. ׁשהּוא לפי עליהן, מברכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאין
ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא

מעּׂשר,‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
זה אֹומר: ּכ ואחר לֹו. סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָזה
על מעּׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעּׂשר ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
ׁשאינֹו לּכהן. ונֹותנּה אֹותּה ונֹוטל לֹו. הּסמּו הּמעּׂשר ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאר
ואחר לכּתחּלה. הּמעּׂשר קדם מעּׂשר ּתרּומת להפריׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָֹרּׁשאי

ׁש מעּׂשר מפריׁש ני.ּכ ְֲִִֵֵַַָ
.Âואם ּבדמאי. הראׁשֹון קדם ׁשני מעּׂשר להפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּומּתר

ּבדרֹומם, אֹו ּבצפֹונם אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני מעּׂשר אֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָרצה,
הּנחּתֹום מן ּכּכר הּלֹוקח וכן הּמעֹות. על מחּלל הּוא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻוהרי
אחד ואֹומר: וחּלה, מעּׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש ―ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמּמאה
הּׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
הרי ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש מּמאה אחד על והּיתר לֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסמּו
הּוא והרי ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה ׁשני ּומעּׂשר חּלה; ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָהּוא

ואֹוכל. הּמעֹות. על ְְֵַַָָֻמחּלל
.Êמאמינֹו אינֹו והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את הּמזמין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹוכן

עתיד ּׁשאני מה ׁשּבת: מערב אֹומר ― הּמעּׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
וזה לֹו; סמּו מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלהפריׁש
לֹו; הּסמּו ׁשאר על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשעּׂשיתי
על מחּלל הּוא והרי ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻּומעּׂשר
הּדמאי על אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּמעֹות.
אּלא מתנה אינֹו ― ּבוּדאי אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאף

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר ְִֶַָָעל
.Áּבבית והּוא ּבביתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

לעּׂשר יכֹול ואינֹו ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרׁש
הן הרי להפריׁש עתיד ׁשאני ּתאנים ׁשני אֹומר: ― ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

           
  

ראׁשֹון; מעּׂשר ― אחריהן מפריׁש ׁשאני ועּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּתרּומה;
מפריׁש ּולמחר ׁשני. מעּׂשר ― אחריהן מפריׁש ׁשאני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָותׁשע

ְֵואֹוכל.
.Ëואינֹו זֹו; אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבּׂשפתיו לרחׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוצרי

ּתנאי עליו ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמתּקן
ּבצד עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש. קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר ― ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

הּׁשאר. את ואֹוכל ְְֵֶֶַָזה
.Èּׁשאני מה אֹומר: ― לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִֵֶֶַַַָָָנתן

מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי הּכֹוס ּבׁשּולי לׁשּיר ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָעתיד
על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה לֹו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָסמּו
מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעּׂשר לֹו; הּסמּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻהּׁשאר
הּכֹוס. ּבׁשּולי מעּׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה הּמעֹות. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָעל

.‡Èזה ּכתנאי מתנה ― ּבׁשּבת לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָוכן
ּפֹועל וכן אצלֹו. ׁשּיסעד ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
ואֹומר: אחת ּגרֹוגרת נֹוטל ― הּבית לבעל מאמין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַׁשאינֹו
ׁשאני הּמאה על מעּׂשר עּׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזֹו
העּׂשר על מעּׂשר ּתרּומת ― האחת וזֹו לאכל; ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעתיד
והרי האחרֹונֹות, העּׂשר הּוא ׁשני ּומעּׂשר אחריה; ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבאֹות
לכהן, ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות. על מחּלל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהּוא
ּדין ּבית ׁשּתנאי ׁשני; מעּׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַוהּפֹועל
ׁשני ּומעּׂשר הּבית, ּבעל מּׁשל מעּׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּוא,

ּפֹועל. ִֵֶמּׁשל
.Èׁשני מעּׂשר להפריׁש חכמים חּיבּום לא ― ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומים

ׁשּיפריׁשּנה ּכדי ּבלבד, מעּׂשר ּתרּומת אּלא הּדמאי, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמן
ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה. עם ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבטהרה
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?
אף להפריׁש חּיב ― לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָלפלטר

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.‚Èאינֹו מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

חלקֹו על הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָנאמן
מעּׂשר מּמּנּו להפריׁש חּיב הּיין מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא ―ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ונֹוטל למחצה, מחצה היּו ּכיצד? הארץ. עם חלק על ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדמאי
אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי ― יין לג מאתים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחציֹו
ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, מעּׂשר ועּׂשר מעּׂשר, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתרּומת
ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה וּדאי ׁשל הּמעּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהפריׁש
חׁשּבֹון. לפי מפריׁש ― רביע אֹו ׁשליׁש היה אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָוכן
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יהיּו‡. ולא הּמעּׂשרֹות על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל

ואת אֹוכל, ׁשהּוא את מעּׂשר להיֹות צרי ― ּדמאי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפרֹותיו
עם אצל מתארח ואינֹו לֹוקח, ׁשהּוא ואת מֹוכר, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים. אּלּו ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהארץ.
ּבהם רגיל וׁשהּוא ּברּבים אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדים
הן. מעּׂשרין לֹומר ּפרֹותיו על נאמן זה הרי ― ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמיד

..אחריו ּבדיקה צרי ואינֹו נאמן, לעֹולם חכם ּתלמיד ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

ּתלמיד ּכמֹוהּו. הם הרי ― [ואׁשּתֹו] ועבדיו ביתֹו ּובני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָּובניו
הרי ― הּיֹום ּבאֹותֹו ּכנסם אפּלּו ּפרֹות, והּניח ׁשּמת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָחכם

מתּקנין. ּבחזקת ְְְִֵֶַָֻהן
לחב‚. ׁשּנּסת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם ׁשּנמּכרּבת ועבּדֹו ר, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ּבּתחּלה. עליהם לקּבל צריכין ― ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלחבר
הן הרי ― הארץ לעם ׁשּנמּכר ועבּדֹו הארץ, לעם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנּסת
למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו ׁשּיחׁשדּו. עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחזקתן
עם ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין ― הארץ עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל
הרי ― אצלֹו ׁשהן זמן ּכל חבר: אצל למּודים ׁשהיּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהארץ

הארץ. ּכעם הן הרי ― יצאּו ּכחבר; ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָהן
אֹו„. נאמן, מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי

ואינן ּפיהן, על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין ― מּמׁשּפחּתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָאחד
לדבר. ְְִָָחֹוׁשׁשין

מּמּנּו,‰. לֹוקחים ― נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה
נאמן אינֹו והּוא נאמנת אׁשּתֹו [היתה אצלֹו. מתארחין ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָואין
למי מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין ―ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן]. אינֹו והּוא נאמנת ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Â,ּבסעּדתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻלא

,לפיכ ידֹו. מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻאּלא
הרי ― ּבסעּדתֹו אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרֹואה
― הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו ּומעּׂשר. מתּקן ּבחזקת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻהּכל
הּתנאים על החבר ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאין

.סֹומ הּוא ְִֵֶׁשּבלּבֹו
.Êּכ ּתנאֹו, על וסֹומ הארץ עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּוא
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר.
מסב ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ ּבּמׁשּתה. עּמֹו היה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה אין ― הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áה ירקעם אגּדת לי קח לֹו: ואמר לחבר מעה ׁשּנתן ארץ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

מּלעּׂשר. ּופטּור סתם לֹו לֹוקח ― אחת גלּוסקא אֹו ְְְְִֵֵַַַַַַָָָאחת

לֹו. יביא ּכ ואחר לעּׂשר חּיב ― הּמעה את החליף ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
אגּדה לחנוני: אמר אּלא סתם, לקחן ולא החבר ּפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻואם
― וזֹו אֹותּה, קֹונה אני לחברי ― מּמ לֹוקח ׁשאני ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָזֹו
לעּׂשרּה, חּיב ― לעצמֹו ׁשּלקח זֹו אֹותּה, קֹונה אני ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָלעצמי
נתערבּו, ואם לעּׂשרּה. צרי אינֹו ― לחברֹו ׁשּלקח ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָוזֹו
הּכל מתּקן ― חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו

לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּדמאי,
.Ëׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה

ׁשּבהן חברים ― עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק,
ּבערּבּוב להן הביא ּבלבד. חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

הּכל. לעּׂשר צריכין ׁשּבהם חברים ―ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
.Èמּתאנתי ּתאנים לי ולּקט צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

אמר ואם [ּדמאי]. ּומעּׂשרן עראי, החבר מהן אֹוכל ―ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
האחר זה ― אחר חבר וׁשמע לֹו, ללקט הארץ לעם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחבר
ׁשאינֹו דבר מֹוציא החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכל
אף אחר. מּמקֹום עליה ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמתּקן
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פט            
  

ראׁשֹון; מעּׂשר ― אחריהן מפריׁש ׁשאני ועּׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּתרּומה;
מפריׁש ּולמחר ׁשני. מעּׂשר ― אחריהן מפריׁש ׁשאני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָותׁשע

ְֵואֹוכל.
.Ëואינֹו זֹו; אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבּׂשפתיו לרחׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוצרי

ּתנאי עליו ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמתּקן
ּבצד עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש. קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר ― ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

הּׁשאר. את ואֹוכל ְְֵֶֶַָזה
.Èּׁשאני מה אֹומר: ― לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִֵֶֶַַַָָָנתן

מעּׂשר ּוׁשאר מעּׂשר, הּוא הרי הּכֹוס ּבׁשּולי לׁשּיר ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָעתיד
על מעּׂשר ּתרּומת עּׂשּוי מעּׂשר ׁשעּׂשיתי וזה לֹו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָסמּו
מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעּׂשר לֹו; הּסמּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻהּׁשאר
הּכֹוס. ּבׁשּולי מעּׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה הּמעֹות. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָעל

.‡Èזה ּכתנאי מתנה ― ּבׁשּבת לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָוכן
ּפֹועל וכן אצלֹו. ׁשּיסעד ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
ואֹומר: אחת ּגרֹוגרת נֹוטל ― הּבית לבעל מאמין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַׁשאינֹו
ׁשאני הּמאה על מעּׂשר עּׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזֹו
העּׂשר על מעּׂשר ּתרּומת ― האחת וזֹו לאכל; ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעתיד
והרי האחרֹונֹות, העּׂשר הּוא ׁשני ּומעּׂשר אחריה; ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבאֹות
לכהן, ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות. על מחּלל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהּוא
ּדין ּבית ׁשּתנאי ׁשני; מעּׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַוהּפֹועל
ׁשני ּומעּׂשר הּבית, ּבעל מּׁשל מעּׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּוא,

ּפֹועל. ִֵֶמּׁשל
.Èׁשני מעּׂשר להפריׁש חכמים חּיבּום לא ― ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומים

ׁשּיפריׁשּנה ּכדי ּבלבד, מעּׂשר ּתרּומת אּלא הּדמאי, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמן
ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה. עם ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבטהרה
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?
אף להפריׁש חּיב ― לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָלפלטר

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.‚Èאינֹו מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

חלקֹו על הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף הּמעּׂשרֹות, על ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָנאמן
מעּׂשר מּמּנּו להפריׁש חּיב הּיין מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא ―ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ונֹוטל למחצה, מחצה היּו ּכיצד? הארץ. עם חלק על ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדמאי
אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי ― יין לג מאתים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחציֹו
ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, מעּׂשר ועּׂשר מעּׂשר, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתרּומת
ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה וּדאי ׁשל הּמעּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהפריׁש
חׁשּבֹון. לפי מפריׁש ― רביע אֹו ׁשליׁש היה אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָוכן
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יהיּו‡. ולא הּמעּׂשרֹות על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל

ואת אֹוכל, ׁשהּוא את מעּׂשר להיֹות צרי ― ּדמאי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפרֹותיו
עם אצל מתארח ואינֹו לֹוקח, ׁשהּוא ואת מֹוכר, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים. אּלּו ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהארץ.
ּבהם רגיל וׁשהּוא ּברּבים אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדים
הן. מעּׂשרין לֹומר ּפרֹותיו על נאמן זה הרי ― ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּתמיד

..אחריו ּבדיקה צרי ואינֹו נאמן, לעֹולם חכם ּתלמיד ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

ּתלמיד ּכמֹוהּו. הם הרי ― [ואׁשּתֹו] ועבדיו ביתֹו ּובני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָּובניו
הרי ― הּיֹום ּבאֹותֹו ּכנסם אפּלּו ּפרֹות, והּניח ׁשּמת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָחכם

מתּקנין. ּבחזקת ְְְִֵֶַָֻהן
לחב‚. ׁשּנּסת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם ׁשּנמּכרּבת ועבּדֹו ר, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ּבּתחּלה. עליהם לקּבל צריכין ― ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלחבר
הן הרי ― הארץ לעם ׁשּנמּכר ועבּדֹו הארץ, לעם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנּסת
למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו ׁשּיחׁשדּו. עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחזקתן
עם ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין ― הארץ עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל
הרי ― אצלֹו ׁשהן זמן ּכל חבר: אצל למּודים ׁשהיּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהארץ

הארץ. ּכעם הן הרי ― יצאּו ּכחבר; ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָהן
אֹו„. נאמן, מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי

ואינן ּפיהן, על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין ― מּמׁשּפחּתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָאחד
לדבר. ְְִָָחֹוׁשׁשין

מּמּנּו,‰. לֹוקחים ― נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה
נאמן אינֹו והּוא נאמנת אׁשּתֹו [היתה אצלֹו. מתארחין ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָואין
למי מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין ―ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן]. אינֹו והּוא נאמנת ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Â,ּבסעּדתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻלא

,לפיכ ידֹו. מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻאּלא
הרי ― ּבסעּדתֹו אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרֹואה
― הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו ּומעּׂשר. מתּקן ּבחזקת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻהּכל
הּתנאים על החבר ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאין

.סֹומ הּוא ְִֵֶׁשּבלּבֹו
.Êּכ ּתנאֹו, על וסֹומ הארץ עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּוא
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר.
מסב ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ ּבּמׁשּתה. עּמֹו היה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּדה אין ― הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áה ירקעם אגּדת לי קח לֹו: ואמר לחבר מעה ׁשּנתן ארץ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

מּלעּׂשר. ּופטּור סתם לֹו לֹוקח ― אחת גלּוסקא אֹו ְְְְִֵֵַַַַַַָָָאחת

לֹו. יביא ּכ ואחר לעּׂשר חּיב ― הּמעה את החליף ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
אגּדה לחנוני: אמר אּלא סתם, לקחן ולא החבר ּפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻואם
― וזֹו אֹותּה, קֹונה אני לחברי ― מּמ לֹוקח ׁשאני ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָזֹו
לעּׂשרּה, חּיב ― לעצמֹו ׁשּלקח זֹו אֹותּה, קֹונה אני ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָלעצמי
נתערבּו, ואם לעּׂשרּה. צרי אינֹו ― לחברֹו ׁשּלקח ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָוזֹו
הּכל מתּקן ― חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו

לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּדמאי,
.Ëׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה

ׁשּבהן חברים ― עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק,
ּבערּבּוב להן הביא ּבלבד. חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

הּכל. לעּׂשר צריכין ׁשּבהם חברים ―ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
.Èמּתאנתי ּתאנים לי ולּקט צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

אמר ואם [ּדמאי]. ּומעּׂשרן עראי, החבר מהן אֹוכל ―ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
האחר זה ― אחר חבר וׁשמע לֹו, ללקט הארץ לעם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחבר
ׁשאינֹו דבר מֹוציא החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכל
אף אחר. מּמקֹום עליה ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמתּקן
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צ            
  

לסּלק ּכדי הּמּקף, מן ׁשּלא לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻעל
ּתֹורמין. הארץ עם מּלפני ְְְִִִִֵֶַַָָהּמכׁשֹול

.‡Èוצרי ּדמאי. האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
מתּקנין. ― לתּקן רצּו אם והאֹורח, עצמֹו והעני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהֹודיען.

.È,סתם ּומחּלקים אדם מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן. ― לתּקן ְְְֵֵֶַַָוהרֹוצה

.‚Èעם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה ואם ּפיו. לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן ― ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ
ידע אם וכן יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו ― רֹופא ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּדמאי

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו ― וּדאי טבל ְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא

ה'תש"ע תמוז י"ג שישי יום

  
דמאי,‡. לֹו לׁשלח אֹו הארץ לעם הּדמאי את למּכר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹאסּור

מֹוכרין אבל האסּור. ּדבר לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמּפני
אֹוכל חכם ּתלמיד ׁשאין חכמים; לתלמידי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומׁשּלחין
מעּׂשר. ׁשּזה נאמן אדם ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעד

.ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון גּסה, ּבמּדה הּמׁשּפיעין ְְְְִִִִֵַַַַָָָּכל
ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; הּדמאי את למּכר מּתרין ― ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּתבּואה
זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה חכמים התקינּו הּמּדה, על ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמֹוסיפין
הּמֹודדין אבל ּדמאי. מעּׂשר הּמפריׁש הּוא לֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָׁשּנׁשּתּלחּו
ולא מפריׁש, הּוא ― מּׂשּתּכר והּמֹוכר הֹואיל דּקה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹּבמּדה

מתּקן. אּלא יׁשלח ולא ְְְְִִֶַָָֹֹֻימּכר
.‚― ּובלח סאה, חצי ― ּביבׁש גּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָוכּמה

הּלח. דבר מאֹותֹו דינר ׁשוה ׁשּמחזקת ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדה
ׁשהּוא„. ּפי על אף ירק, ׁשל וקּפֹות וענבים זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי

ּדמאי. למכרן אסּור ― אכסרה ְְְְְְַַָָָָָמֹוכרן
ׁשהיה‰. ּבין האּלּו, הּפרֹות ּונתּקן ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

מעּׂשר, ּתרּומת מפריׁש הּמֹוכר ― ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמֹוכר
הּוא. ּדין ּבית ּתנאי זה ודבר ׁשני. מעּׂשר מפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּלֹוקח

.Âיכֹול ― הארץ עם אביהן את ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָחבר
חּטים ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום חּטים אּתה טל לֹומר: ְְֲִִִִִִִֶַַַָֹהּוא
ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני ׁשּבמקֹום יין אּתה ּפלֹוני, ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָׁשּבמקֹום
טל ּׂשעֹורים, ואני חּטים אּתה טל יאמר: לא אבל ְְֲֲִִִִִַַַָָֹֹֹֹּפלֹוני;

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני הּיבׁש, ואני הּלח ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּתה
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק נֹוּׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

עד יׁשלי לא ― מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתקלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיעּׂשר,

ְִַּבדמאי.
.Áולא ׁשקל ׁשּלא ּפי על אף ,ּומׁש הּׁשּוק מן ירק ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹהּלֹוקח

לא ― החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָֹֹמדד
ׁשּיעּׂשר. עד ְֲִֵֶַַַיחזיר

.Ëּפטּור ― לבּתיהן מכניסין רב אם :ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
למּכר מכניסין רב ואם למעּׂשר; נקּבעּו לא ׁשעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹמּלעּׂשר,
ּדמאי. ― למחצה ּומחצה דמאי; אּלּו הרי ― ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק

.Èעד אֹותן יׁשהא לא ― להצניע ונמל לאכלן ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹנטלן

מּתחּלה נטלם ואם לאחרים. תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיעּׂשר,
ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי ― יאבדּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשּלא

ּדמאי. אֹותן ויעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן אֹו ְְְְְְְִֵַַָָָָָָָלאכלן
.‡Èמן ּפטּורה זֹו הרי ― ּבּגּנה הּנמצאת ירק ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָקניבת

ּגּבי ׁשעל חּיבת. ― ּבּבית הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַהּדמאי.
מּתרת. מקֹום ּבכל ― ְְֶֶַָָָָֻהאׁשּפה

.Èאת מעּׂשר ― לֹו ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָֻהּנֹותן
ּומעּׂשר לאחרים, תּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי לּה, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ׁשל להחליף חׁשּודה ׁשהיא מּפני מּמּנה, נֹוטל ׁשהּוא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאת
ּבין ּבּתּה ׁשּנּׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן אבל [ּבזה]. ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

אינֹו ― לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות ּפת לׁשכנּתֹו אֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשארסּה,
ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעּׂשר מּׁשּום לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹחֹוׁשׁש
לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה להחליף. ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָחׁשּודה
חֹוׁשׁש ― נתן לא אם אבל לּקדרה; ותבלין לעּסה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹּׂשאֹור
היתה אם ,ּולפיכ ׁשביעית. מּׁשּום וחֹוׁשׁש מעּׂשרֹות ְְְְְִִִִִִֵַַָָָמּׁשּום
הּוא. ׁשביעית מּספיחי הּׂשאֹור ׁשּמא אסּור, ― ׁשמּטה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָׁשנת

.‚È,ּבחזקתן הן הרי ― הארץ עם לטֹוחן חּטיו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמֹולי
הרי ― ּכֹוכבים עֹובד לטֹוחן הֹוליכן להחליף. חׁשּוד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאינֹו
וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטים החליפן ׁשּמא ּדמאי, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם
חׁשּוד ׁשאינֹו ּבחזקתן, הן הרי ― הארץ עם אצל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון. ְֲִִַַָלהחליף
.„Èּפי על אף חבר, ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם

ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי ― ונכנס יֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻׁשהחבר
ֱִֶהחליף.

.ÂËהן הרי ― ּכֹוכבים העֹובד אצל ּפרֹותיו ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד
הּפּקדֹון. להחליף ׁשחזקתֹו ּכֹוכבים; עֹובד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכפרֹותיו
מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ּפרֹות היּו אם ּדינם? ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוהיא
מפריׁש ― הּפּקדֹון ׁשּלקח אחר יּׂשראל ּביד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָונגמרּו
טבלים ׁשהפקיד ּפרֹות היּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעּׂשרֹותיו,
העֹובד החליף לא ׁשּמא להפריׁש, חּיב ― מלאכּתן ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹונגמרה
ספק. ― ׁשּיפריׁש ׁשהּמעּׂשרֹות לי, יראה ּולפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכֹוכבים.
ּכלּום; להפריׁש צרי אינֹו ― מתּקנין חּלין הפקיד אם ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֻֻאבל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ― ּכֹוכבים העֹובד החליף ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאפּלּו
ּכֹוכבים. עֹובד דגן ולא ― ּדגנ ּתרּומֹות: ְְְְְְְִִֵַָָֹּבהלכֹות

ה'תש"ע תמוז י"ד קודש שבת יום

  



וׁשכח‡. הּמעּׂשרֹות על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּלֹוקח

― לעּׂשר יכֹול ׁשאינֹו טֹוב יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָלעּׂשרן,
ּפיו על אֹוכל ― הן מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֻהרי
― הן מעּׂשרין נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבׁשּבת.
אחרֹות ּפרֹות לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָאֹוכל
הארץ, עּמי על ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין. מאֹותֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמתּקנין

עברה. ּבּה עֹובר ְֲֵֵֵָָואינֹו
.לא זה הרי ― ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

על ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹיאכל
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והאמינּוהּו הקּלּו ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת ׁשאכל על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּכל,
לּה, סמּו טֹוב ויֹום ׁשּבת היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר ְְְֶֶַַָָָָָָָָֹאּלא
נראה ׁשּלא מּפני ּבּׁשני, אף אֹוכל ― מהן ּבאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּוׁשאלֹו

ימ ּבׁשני וכן ּבינתים. ּגלּיֹות.לעּׂשר ׁשל טֹובים ים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻ
מאמינֹו‚. אינֹו והּוא ּבׁשּבת, עּמֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנׁשּבע

הראׁשֹונה ּבּׁשּבת ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואל ― הּמעּׂשרֹות ְְִִֵֵַַַַַַַָָָעל
אם הנאה מּמּנּו ׁשּנדר ּפי על אף ׁשנּיה, ּבׁשּבת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד;

ּדמאי. ׁשּיעּׂשר עד יאכל לא ― אצלֹו יאכל ְְְֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלא
מעּׂשר„. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין ּבפנינּו, ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוהּו ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפרֹותיו
נאמן ― הפרׁשּתיה ואמר: וחזר למקֹומּה, ּבין אחר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמקֹום
עּמי על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו. על ואֹוכל ּבחל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאפּלּו
את להאכיל חׁשּודין ואינן עליהם, ּדּמּוע אימת ּכ ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,

ְַָֻהמדּמע.
ראׁשֹון‰. מעּׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי

נאמן. ― ׁשני מעּׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ואמר ּבפנינּו, ׁשני מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהפריׁש
אינֹו ― הּׁשני על והּנאמן ׁשּלֹו. ׁשהּׁשני נאמן; אינֹו ―ְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּׁשני. על נאמן ― הראׁשֹון על והּנאמן הראׁשֹון, על ְֱֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנאמן
אּלּו ואמר: מּביתֹו ּפרֹות ׁשהֹוציא נאמן ׁשאינֹו מי ,ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלפיכ
ּתרּומֹות מהן מפריׁשין ואין נאמן, ― ראׁשֹון ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָמעּׂשר
והרי נאמן, אינֹו ― ׁשני מעּׂשר אּלּו אמר: ואם ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּומעּׂשרֹות;
ׁשהּוא לי, ויראה מעּׂשר. ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּדמאי, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהן

ּכּלם. את ֶֶָֻּפֹודה
.Âמּמי לי קח הּמעּׂשרֹות: על נאמן ׁשאינֹו למי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהאֹומר

ואם נאמן. אינֹו ― לֹו והביא ולקח והל מעּׂשר, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי ― ּפלֹוני מאיׁש לי קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי,
נאמן ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו לא ואמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני,

נאמן. אינֹו ―ֱֵֶָ
.Ê?נאמן ּכאן מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּנכנס

אמר נאמן. אינֹו ― אני אחד: לֹו ואמר מעּׂשר? ּכאן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמי
אף ּפלֹוני מאֹותֹו ולֹוקח נאמן; זה הרי ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָלֹו:
מּמּנּו, ולקח הל ּפיו. על ואֹוכל והֹול מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל
ׁשּׁשלח זה לֹו: אמר יׁשן? יין מֹוכר ּכאן מי לֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוׁשאל
אּלּו הרי ― זה את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאצלי,

ֱִֶָנאמנין.
.Áאבל ׁשם; אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

ׁשהה ואם הּממחה. מן אּלא יּקח לא ― ׁשם אדם מּכיר ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻאם
לא ― ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף יֹום, ׁשלׁשים ְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשם

הּממחה. מן אּלא ְִִֶֶַַָֻיּקח
.Ëאבל ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומֹות אּלא אּלּו דברים הּתירּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹולא

מן אּלא יּקח לא ― טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלענין
ְֶַֻהּממחה.

.Èאינם אּלּו ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין
קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו ― מתּקנין חברי ּופרֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻמתּקנים,

ּביניהן. ֵֵֶָעּׂשּו

.‡È― הם יּׂשראל ארץ מּׁשל ואמר: ּבסּוריא ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
ׁשאסר ׁשהּפה נאמן; ― הן מעּׂשרין לעּׂשר. הּלֹוקח ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻחּיב
הן מעּׂשרין לעּׂשר. חּיב ― הן מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּוא
ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן; ―ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּלֹוקח חּיב ― מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ּבסּוריא קרקע ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹלֹו

הביאם. ׁשּמּׂשדהּו ׁשחזקתֹו לעּׂשר; ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
.È― ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּפאה והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהרי
ּבֹו ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמצּויים.
נאמנין אּלּו הרי ― הם עני מעּׂשר ׁשל אמרּו: ואם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּיֹום.
אדם ּבני ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין ואינן ּכּלּה. הּׁשנה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻּכל

ְִלּתנֹו.
.‚Èאּלּו הרי ― הם ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו חּטים ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?

אינם ― הּוא ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל זה קמח ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנאמנים.
לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ואין ְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנאמנין.

ּדמאי. מתעּׂשרין אּלא הּוא. ענּיים ְְְְֲִִִִִֶַַַָמּמּתנֹות
.„Èחי ּבין עליו, נאמנין ואין ארז, ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאמנין

ּבין הּגריסין, על נאמנין ואין הּפֹול, על נאמנין מבּׁשל. ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבין
עני מעּׂשר ׁשל לֹומר הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחּיין
הּירק על נאמנין הם. נּקּוף זיתי ׁשל לֹומר נאמנין ואין ְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא,
ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט. דבר היה ּכן אם אּלא מבּׁשל, ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻחי
ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ירק מעט לּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּתים
ּבּׁשלּתיו אני לֹומר: יכֹול לי, נתנֹו הּבית הּבעל ְְֲִִִִִַַַַַַַַָָלֹומר:

ְִַַמּמּתנֹותי.
.ÂËׁשּנּטלה ראׁשֹון מּמעּׂשר אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

מעּׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי ― הם ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן אינֹו אבל גדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיּׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעּׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו
.ÊËאמ האּלּו הּדברים ּכל ׁשאינֹואין הארץ ּבעם אּלא ּורין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּתרּומה למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן; ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור ― חּלין ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשם
ׁשמן. ּבהם ׁשּנֹותנין מּפני דגים, קרבי אפּלּו ּומעּׂשר, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּתרּומה
מּמּנּו; לּקח מּתר ― אצרֹו אבל ׁשּלפניו, ּכל אּלא אסּור ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻואין
הּדבר יּודע ׁשּמא ּבאֹוצרֹו, ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמּפני
― חּלין לׁשם למכרן ׁשני למעּׂשר החׁשּוד וכן הּכל. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻויפסיד
קנס זה וכל מעּׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ְִִֵֶמּדבריהם.
.ÊÈאדם אין חזקה נאמן; ― אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחׁשּוד

הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו ּדמאי, וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
― אחרים ּבׁשל מתּקנין, ּפרֹות אּלּו אמר: נאמן. ― ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוּׂשה יראּו ׁשּלא והּוא ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָֹנאמן.

.ÁÈאמר ידֹו מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבּׂשר הּבּׂשר הן, טבלים ל ׁשּמכרּתי ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת ― נס יין הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה,
הרי ― האמינֹו ואם עצמֹו. על מחמיר והּזריז חבר, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה
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צי             
  

והאמינּוהּו הקּלּו ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת ׁשאכל על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּכל,
לּה, סמּו טֹוב ויֹום ׁשּבת היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר ְְְֶֶַַָָָָָָָָֹאּלא
נראה ׁשּלא מּפני ּבּׁשני, אף אֹוכל ― מהן ּבאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּוׁשאלֹו

ימ ּבׁשני וכן ּבינתים. ּגלּיֹות.לעּׂשר ׁשל טֹובים ים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻ
מאמינֹו‚. אינֹו והּוא ּבׁשּבת, עּמֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנׁשּבע

הראׁשֹונה ּבּׁשּבת ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואל ― הּמעּׂשרֹות ְְִִֵֵַַַַַַַָָָעל
אם הנאה מּמּנּו ׁשּנדר ּפי על אף ׁשנּיה, ּבׁשּבת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד;

ּדמאי. ׁשּיעּׂשר עד יאכל לא ― אצלֹו יאכל ְְְֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלא
מעּׂשר„. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין ּבפנינּו, ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוהּו ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפרֹותיו
נאמן ― הפרׁשּתיה ואמר: וחזר למקֹומּה, ּבין אחר ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמקֹום
עּמי על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו. על ואֹוכל ּבחל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאפּלּו
את להאכיל חׁשּודין ואינן עליהם, ּדּמּוע אימת ּכ ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,

ְַָֻהמדּמע.
ראׁשֹון‰. מעּׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי

נאמן. ― ׁשני מעּׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
ראׁשֹון מעּׂשר ׁשהפריׁש ואמר ּבפנינּו, ׁשני מעּׂשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהפריׁש
אינֹו ― הּׁשני על והּנאמן ׁשּלֹו. ׁשהּׁשני נאמן; אינֹו ―ְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּׁשני. על נאמן ― הראׁשֹון על והּנאמן הראׁשֹון, על ְֱֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנאמן
אּלּו ואמר: מּביתֹו ּפרֹות ׁשהֹוציא נאמן ׁשאינֹו מי ,ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלפיכ
ּתרּומֹות מהן מפריׁשין ואין נאמן, ― ראׁשֹון ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָמעּׂשר
והרי נאמן, אינֹו ― ׁשני מעּׂשר אּלּו אמר: ואם ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּומעּׂשרֹות;
ׁשהּוא לי, ויראה מעּׂשר. ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּדמאי, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהן

ּכּלם. את ֶֶָֻּפֹודה
.Âמּמי לי קח הּמעּׂשרֹות: על נאמן ׁשאינֹו למי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהאֹומר

ואם נאמן. אינֹו ― לֹו והביא ולקח והל מעּׂשר, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי ― ּפלֹוני מאיׁש לי קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי,
נאמן ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו לא ואמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני,

נאמן. אינֹו ―ֱֵֶָ
.Ê?נאמן ּכאן מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּנכנס

אמר נאמן. אינֹו ― אני אחד: לֹו ואמר מעּׂשר? ּכאן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמי
אף ּפלֹוני מאֹותֹו ולֹוקח נאמן; זה הרי ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָלֹו:
מּמּנּו, ולקח הל ּפיו. על ואֹוכל והֹול מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל
ׁשּׁשלח זה לֹו: אמר יׁשן? יין מֹוכר ּכאן מי לֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוׁשאל
אּלּו הרי ― זה את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאצלי,

ֱִֶָנאמנין.
.Áאבל ׁשם; אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

ׁשהה ואם הּממחה. מן אּלא יּקח לא ― ׁשם אדם מּכיר ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻאם
לא ― ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף יֹום, ׁשלׁשים ְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשם

הּממחה. מן אּלא ְִִֶֶַַָֻיּקח
.Ëאבל ּומעּׂשרֹות; ּבתרּומֹות אּלא אּלּו דברים הּתירּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹולא

מן אּלא יּקח לא ― טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹלענין
ְֶַֻהּממחה.

.Èאינם אּלּו ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין
קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו ― מתּקנין חברי ּופרֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻמתּקנים,

ּביניהן. ֵֵֶָעּׂשּו

.‡È― הם יּׂשראל ארץ מּׁשל ואמר: ּבסּוריא ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
ׁשאסר ׁשהּפה נאמן; ― הן מעּׂשרין לעּׂשר. הּלֹוקח ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻחּיב
הן מעּׂשרין לעּׂשר. חּיב ― הן מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּוא
ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן; ―ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּלֹוקח חּיב ― מּׂשדהּו ממּכרֹו רב והיה ּבסּוריא קרקע ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹלֹו

הביאם. ׁשּמּׂשדהּו ׁשחזקתֹו לעּׂשר; ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
.È― ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּפאה והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהרי
ּבֹו ויבֹוא ׁשּיצא ּכדי הּגרן מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמצּויים.
נאמנין אּלּו הרי ― הם עני מעּׂשר ׁשל אמרּו: ואם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּיֹום.
אדם ּבני ׁשּדר ּדבר על אּלא נאמנין ואינן ּכּלּה. הּׁשנה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻּכל

ְִלּתנֹו.
.‚Èאּלּו הרי ― הם ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו חּטים ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?

אינם ― הּוא ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל זה קמח ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנאמנים.
לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ואין ְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנאמנין.

ּדמאי. מתעּׂשרין אּלא הּוא. ענּיים ְְְְֲִִִִִֶַַַָמּמּתנֹות
.„Èחי ּבין עליו, נאמנין ואין ארז, ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאמנין

ּבין הּגריסין, על נאמנין ואין הּפֹול, על נאמנין מבּׁשל. ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבין
עני מעּׂשר ׁשל לֹומר הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחּיין
הּירק על נאמנין הם. נּקּוף זיתי ׁשל לֹומר נאמנין ואין ְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא,
ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט. דבר היה ּכן אם אּלא מבּׁשל, ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻחי
ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ירק מעט לּתן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּתים
ּבּׁשלּתיו אני לֹומר: יכֹול לי, נתנֹו הּבית הּבעל ְְֲִִִִִַַַַַַַַָָלֹומר:

ְִַַמּמּתנֹותי.
.ÂËׁשּנּטלה ראׁשֹון מּמעּׂשר אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

מעּׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי ― הם ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן אינֹו אבל גדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיּׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעּׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו
.ÊËאמ האּלּו הּדברים ּכל ׁשאינֹואין הארץ ּבעם אּלא ּורין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּתרּומה למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן; ולא חׁשּוד ְְְֱֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלא
זּקת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור ― חּלין ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלׁשם
ׁשמן. ּבהם ׁשּנֹותנין מּפני דגים, קרבי אפּלּו ּומעּׂשר, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּתרּומה
מּמּנּו; לּקח מּתר ― אצרֹו אבל ׁשּלפניו, ּכל אּלא אסּור ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻואין
הּדבר יּודע ׁשּמא ּבאֹוצרֹו, ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמּפני
― חּלין לׁשם למכרן ׁשני למעּׂשר החׁשּוד וכן הּכל. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻויפסיד
קנס זה וכל מעּׂשר. זּקת עליו ׁשּיׁש דבר מּמּנּו לֹוקחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ְִִֵֶמּדבריהם.
.ÊÈאדם אין חזקה נאמן; ― אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחׁשּוד

הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו ּדמאי, וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
― אחרים ּבׁשל מתּקנין, ּפרֹות אּלּו אמר: נאמן. ― ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוּׂשה יראּו ׁשּלא והּוא ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָֹנאמן.

.ÁÈאמר ידֹו מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבּׂשר הּבּׂשר הן, טבלים ל ׁשּמכרּתי ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת ― נס יין הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה,
הרי ― האמינֹו ואם עצמֹו. על מחמיר והּזריז חבר, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה
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ה'תש"ע תמוז ח' ראשון יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשבעת
ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכת  ּוכבר . ְְְִִֵַַָָֹֻ

,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻנתּבארּו
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכלֹומר:

ה'תש"ע תמוז ט' שני יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְִִִִֵַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ְְְְִִֶֶֶַַַָָיתעּלה:

  ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
וׁשם חֹובהסּכה. זֹו מצוה ׁשאין נתּבאר, ְְְִִֵֵֶָָָָָֻ

ּבׁשאר אבל ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשבעת
מןֿ חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום ְְִִִִַַָָמקֹומֹות,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִֵַַַָָָָהּתֹורה.

ה'תש"ע תמוז י' שלישי יום

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל
לה'" נפׁשֹו ּכפר  "יּתנּו "זה ואמר , ְְְִֶֶַַַָֹ

 ,זֹו ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין ּוברּור, .ְְִִֵֶַַָָָָ
עלֿהּפקדים" "ּכלֿהעֹובר אֹומר: ׁשהּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַָָָֻלפי

       
ּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת  ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ
 אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבאר,

הּבית. ְִִֵַָּבפני

ה'תש"ע תמוז י"א רביעי יום

.˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Â˜‰ Â ‰Ò ‡Ú˜‰ ‰Âˆ‰
ÂÓ̇‡ÁÚÂ̆‡Â

«ƒ¿»«
― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִֵַַָָָחדׁשים
החדׁש קּדּוׁש    , ִֶַֹ

ראׁש לכם הּזה "החדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
חדׁשים"  נאמר ּובפרּוׁש ,  ְֱֳִֵֶַָ

מצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ
ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָזֹו
      

 ימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ
הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְִִֵֶֶַַָָָָָוׁשֹובת
ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿהּלבנה

הּתֹורני      ִַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש ויעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

  וזּולתֹו   ְָ
אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמצוה
אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדוקא
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּיֹום

מח הּקרּבנֹות הקרבת הּמקּדׁש.ׁשּבטלה העּדר מת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים טעּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּובזה
עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים לא ׁשּגם היסֹוד ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹוזהּו
ּדע, האפלה. ּבחׁשכת עּמהם מגּׁשׁשים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהחּלּו
ּבֹו ויֹודעים הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָׁשהחׁשּבֹון
אּלא לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ְֲֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֻראׁשי
ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻחכמים

 ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹולקׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאמנם
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור
חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשּום
ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹיׂשראל
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הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

ּבּקּבלה  אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
  ,"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ

אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

    .היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות
ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו

מירּוׁשלם"  לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ
יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
 אמרּו .    : ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּו     ֵַַָ

ואמרּוֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה:  אמרּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ
מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"

ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש   ְִֵֶֶַָָָֹֹ
אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

  חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

חּמה      ַָ
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנהּבפרק ראׁש ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות .וגם ְְִַָ

ה'תש"ע תמוז י"ב חמישי יום

ה'תש"ע תמוז י"ג שישי יום

ה'תש"ע תמוז י"ד קודש שבת יום

  


― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִֵַַָָָחדׁשים

החדׁש קּדּוׁש    , ִֶַֹ
ראׁש לכם הּזה "החדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

חדׁשים"  נאמר ּובפרּוׁש ,  ְֱֳִֵֶַָ
מצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ

ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָזֹו
      

 ימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ
הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְִִֵֶֶַַָָָָָוׁשֹובת
ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿהּלבנה

הּתֹורני      ִַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש ויעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

  וזּולתֹו   ְָ
אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמצוה
אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדוקא
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּיֹום

מח הּקרּבנֹות הקרבת הּמקּדׁש.ׁשּבטלה העּדר מת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים טעּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּובזה
עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים לא ׁשּגם היסֹוד ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹוזהּו
ּדע, האפלה. ּבחׁשכת עּמהם מגּׁשׁשים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהחּלּו
ּבֹו ויֹודעים הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָׁשהחׁשּבֹון
אּלא לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ְֲֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֻראׁשי
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צג            
  

הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

ּבּקּבלה  אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
  ,"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ

אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

    .היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות
ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו

מירּוׁשלם"  לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ
יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
 אמרּו .    : ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּו     ֵַַָ

ואמרּוֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה:  אמרּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ
מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"

ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש   ְִֵֶֶַָָָֹֹ
אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

  חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

חּמה      ַָ
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנהּבפרק ראׁש ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות .וגם ְְִַָ

ה'תש"ע תמוז י"ב חמישי יום

ה'תש"ע תמוז י"ג שישי יום

ה'תש"ע תמוז י"ד קודש שבת יום

  


― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִֵַַָָָחדׁשים

החדׁש קּדּוׁש    , ִֶַֹ
ראׁש לכם הּזה "החדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

חדׁשים"  נאמר ּובפרּוׁש ,  ְֱֳִֵֶַָ
מצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ

ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָזֹו
      

 ימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ
הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְִִֵֶֶַַָָָָָוׁשֹובת
ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿהּלבנה

הּתֹורני      ִַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש ויעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

  וזּולתֹו   ְָ
אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמצוה
אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדוקא
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּיֹום

מח הּקרּבנֹות הקרבת הּמקּדׁש.ׁשּבטלה העּדר מת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים טעּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּובזה
עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים לא ׁשּגם היסֹוד ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹוזהּו
ּדע, האפלה. ּבחׁשכת עּמהם מגּׁשׁשים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהחּלּו
ּבֹו ויֹודעים הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָׁשהחׁשּבֹון
אּלא לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ְֲֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֻראׁשי
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צד           
  

ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻחכמים

 ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹולקׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאמנם
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור
חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשּום
ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹיׂשראל
הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

ּבּקּבלה  אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
  ,"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ

אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

    .היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות

ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו

מירּוׁשלם"  לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ
יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
 אמרּו .    : ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּו     ֵַַָ

ואמרּוֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה:  אמרּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ
מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"
ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש   ְִֵֶֶַָָָֹֹ

אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

  חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

חּמה      ַָ
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנהּבפרק ראׁש ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות וגם

יוםשבתקודשי"דתמוז
. ְְִַָ
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(ÁÈ).ÌÈÚÂˆ‰ È‚הוא הצבועים, בו שמצויין

ותרגם הצבוע. אף אומר: מאיר רבי ששנינו,
ז"ל רבותינו פירשו וכן אפעיא. קמאיונתן: (בבא

א) ומזיק:טז רע שרץ מין אפעה, זה צבוע :
(ËÈ).‡ˆÓÈ ‡Ï ˘ÁÂבתחלת מצוי היה לא

בישראל, המושלים הפלשתים כי שאול, מלכות
כלי יעשו פן מישראל, ברזל חרשי כל העבירו

להלחם: ‰ÌÈ˙˘ÏÙ.(Î)זיין Ï‡˘È ÏÎ ÂÈÂ
ללטוש ברזל לחרשי צריכין ישראל וכשהיו
לירד זקוקים היו ומחרישות, וקרדומות איתים

פלשתים: ארץ בלע"ז:Â˙˘ÁÓ.אל שו"ק

.Â˙‡:בלע"ז בשגו"ר˜ÂÓÂ.קולטר"א
בלע"ז:Â˙˘ÁÓ.בלע"ז: פישוייר"א

(‡Î).˙Â˘ÁÓÏ ÌÈÙ ‰ÈˆÙ‰ ‰˙È‰Âוהיתה
אל לרדת טורח להם שהיה לאותם להם
לימ"א פים הפצירה היתה ללטוש, הפלשתים
פיות כלומר פיות, הפצר לה שיש בלע"ז,
המחרשת לחדד להם היתה הרבה, וחידודים

˜ÔÂ˘Ï.והאתים: ˘Ï˘ÏÂ,עתר כמין עשוי מזלג
שינים: שלש ולו פורקד"א, Èˆ‰ÏÂשקורין

.Ô‰בתוך ולהציבו לנועצו בראשו לחדדו
ÏÂ‡˘Ï.(Î)המרדע: ‡ˆÓ˙Â:נס ידי על

 
(ÁÈ).˜˘‰גי על להעומד נראה היה ההוא גבול

יפנה‰Ó‰.הצבועים: שהדרך לומר הדרך, על מוסב
ÂÎÂ'.(ËÈ)המדברה: Â˘ÚÈ ÔÙלהיות הניחו לא ולזה

ברזל: חרש כשהיוÂÈÂ.(Î)בהם ומאז לומר: רצה
פלשתים, ארץ אל יורדים היו מה, דבר ללטוש צריכים

החרש: אצל שם ÂÎÂ'.(Î‡)ללטוש ‰˙È‰Â:לומר רצה
את בעצמו לוטש היה לפלשתים, לרדת רצה שלא ומי
העשויה פים', 'פצירה הקרויה הכלי עם וכו', המחרשות

בה: ללטוש ונוח וחריצים, פיות ÌÂÈ(Î)בהרבה ‰È‰Â
.˙ÓÁÏÓ:פלשתים עם שנלחמו Á.בעת ‡ˆÓ ‡Ïכי

לעשותם: ברזל חרש בישראל היה אבלÓ˙Âˆ‡.לא
וחנית: חרב נמצא לבדם להם וליונתן, לשאול

 
(ÁÈ).˜˘‰כמו הבטה, כח)ענין ה החלון(שופטים בעד

ואמרו‰ˆÌÈÚÂ.עמק:‚È.נשקפה: צבועים, היו בה
ז"ל א)רבותינו טז קמא גוונים(בבא בעל והוא אפעה, שהוא

צבוע: קרוי ולזה החמה, ימות כמנין מחולפים
(ËÈ).˘ÁÂ:ברזל כמוÂËÏÏ˘.(Î)אומן (בראשיתלחדד,

כב) חורש:ד כל לוטש :.Â˙˘ÁÓ:המחרישה ‡˙Â.כלי
כמו בו, לחפור עשויה כלי ד)שם ב וכתתו(ישעיהו :

ז"ל רבותינו ובדברי לאתים. ב,חרבותם פב מציעא (בבא

מרא:ועוד) כמו˜ÂÓÂ.קרויה מח)גרזן, ט את(שופטים :
כמוÂ˙˘ÁÓ.הקרדומות: אומנות, יג)כלי מד :(ישעיהו
עצים: כמו‰ÈˆÙ‰.(Î‡)חרש רבוי, ג)ענין יט :(בראשית

פתוי: דברי מרבית שהוא בם, ורצונוÌÈÙ.ויפצר פיות,
וחדודים: חריצים אומנות:Â˘ÁÓ˙.לומר כלי הם

.ÔÂ˘Ï˜ ˘Ï˘ÏÂ:שלש בעלת קלשון אמר וכאלו שינים, שלש בעלת והיא הזבל, בה לסלק עשויה ברזל, כלי שם
.Ô‰ Èˆ‰ÏÂ,לחרישה הבקר בו שמלמד המקל והוא הבקר, מלמד בתוך ביושר להציבו הדרבן, לחדד לומר רצה

וכן דרבן, קרוי שבראשו יא)והמחט יב כדרבונות:(קהלת חכמים דברי :



צה     
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(‰).„‰ ÎÂלכהנים מנת לתת המלך מפי
תירוש דגן ראשית ישראל בני הרבו והלוים

תמרים: דבש ודבש, ˘„‰.ויצהר ˙‡Â˙ ÏÎÂ
מפורש כך אלא הם השדה מתבואת לא אלו וכל
מן הנודר הירק מן הנוד' בפרק נדרים במסכת
וכפרוץ יוסף רב מתיב בדלועים מותר הירק
כל דגן אמרת ואי וגו' ישראל בני הרבו הדבר
אביי אמר וגומר וכפרוץ מאי משמע דמדגן
תבואה רבא אמר עד וירק האילן פירות לאתויי

לחוד: שדה ותבואת ˜„˘ÌÈ(Â)לחוד ˘ÓÂ
.'‰Ï ÌÈ˘„Â˜Ó‰שהלוים המעשר מן המעשר
לכהנים: ÂÓ˙.נותנים ˙ÂÓ Â˙ÈÂהוי"פין

דוגמא אשכנז ז')בלשון חטים:(שיר' ערמות
(Ê).„ÂÈÏ ˙ÂÓ‰ ÂÏÁ‰נקרא דבר תחילת כי

לו ודומה לבנין ראש שהוא הבית יסוד כמו יסוד

ז') וגומר:(בעזרא המעלה יסוד ÂÎÈÂ(Á)הוא
.'‰ תרומותיהם‡˙ להפריש ישראל בלב שנתן

Â‰È˜ÊÁÈ.(Ë)ומעשרותיהם: ˘„ÈÂשראה לפי
לא שמא בלבו אמר גדולות הערימות חזקיהו
שאם בהם נגעו ולא מהם והלוי' הכהני' לקחו
על מהם ודרש ותמה כך כל נתרבו איך בהם נגעו

זה: מה על הערימות ‡ÂÈÏ(È)דבר Ó‡ÈÂ
.Â‰ÈÊ:עוזיהו בימי היה ‰˙ÓÂ‰הוא ÏÁ‰Ó

.‡ÈÏאכול אלא עראי אכילת ולא אכול אכלנו
ד' שאכלנו על מתמה שאתה ומה והותר ושבוע
זה גדולות כך כל ערמותיהם ואעפ"כ חדשים
תבואות להם ונתן עמו את ה' ברך כי הדבר
שלנו: והמעשרות התרומות הרבה לפיכך הרבה

.˙Â‰Â:זה אכילתנו ‰Ê‰.מן ÔÂÓ‰‰אשר
ערמות: ערמות רואה אתה

 
(‰).„‰ ÂÎÂ'להבי הרבו הדבר נתחזק וכאשר

כמ"ש ראשית הקרויה תרומה והיא וכו' דגן ראשית
דגנך י"א)ראשית ועם„Â˘.:(דברים התמרים דבש הוא

בתרומה: התורה מן חייבין ‰Ì.(Â)שאינם Ì‚Âהביאו
וצאן: בקר מעשר אף הם ˜„˘ÌÈ.גם ˘ÓÂפטורים שהמה ואע"פ המעשרות מהם הביאו שהקדישו מהקדשים אף

המעשר: ערמות:‰Â‡È.מן והניחום לירושלים הביאו אלה כל להתחיל‰ÂÏÁ.(Ê)את ר"ל הערמות את ליסד התחילו
הבנין: יסוד מל' מושאל והוא הערמות:ÂÏÎ.לצבור את ‰'.(Á)השלימו להרבות:‡˙ עד להביא העם בלב שנתן על

(Ë).˙ÂÓ‰ Ï:מהם מה לקחו כבר ‰Ô‰Î.(È)אם Â‰ÈÊבד"ה הנזכר אחיטוב שהוא ה')יתכן בסוף(א' ועיין
הדורות: חשבון Â„˜.מלכים ˙ÈÏ:צדוק מבני היה מהםÏÁ‰Ó.אשר לנו היה התרומה להביא שהתחילו מעת

התרומות: ומרובים התבואות נתברכו כי לרוב עד מהם נותר ועוד ולשבוע ‰‰ÔÂÓ.לאכול הללו‡˙ הערמות מרבית
הנותר: הם

 
(‰).ÂÎÂפרצת מה כמו חוזק לח)ענין ˙ÂÈ˘.:(בראשית
הערמהÂÓ˙.(Â)שמן:‰È.יין: בקצה כמו צבורים

ג) הרבוי:(רות על יורה רבוי:‰‰ÔÂÓ.(È)והכפל ענין

    

 

   

ע"ב ג דף        
        
       
        

    
ע"ב ט דף     

       
      
      
       
        



   
     

 
   

   
     

   
   
  

   
    

    
   
     
    

   

היא יהדה רי את אל ,ר על המרא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמסרת
עה, תא הלמד לא רה אינ ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָאלה

ו   ד  ,ליד  = ְְִֶ
הא יאמר לא =   = ְִִַַָֹ

למד רי , מת = = ְְִֵֶֶֶַַ
הרת אלת תא אל אל  ְְְֲִֵַַ

ליא = ,דע הר אי א = ְְֵֶַַַָָָ
נהת לא הא הרי ,ר ל ל מר לא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֹֻוהא

, לאלה   לא א =   ְְִֵֶֶֶַָֹ
דל אד =היית תא מ = ְְִֵַָָָָָָ
היה ענההא = ר = ֵֶֶָָ

 אני א רי יהמ ר אינ הא = ְֲִִִִִֵֵֶַָ
רה והיא הה, את ו האלה את  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָמעי
להעיד אני יל  על עה,  עס אני ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָלא

וע =אמת =אה ונ  = ְְֱֶֶֶַָָ
ענה =    מה = ַָָ

הרא מה הא     ְְִַַַָ
עה סודר =    ְֶֶָָ
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Èˆ È‡ È‰ ÓÏ‡ ‰È ˜ÈÏ„˙Â ˙ÎeÁÓ ‰È‰zL È„k ‰˜ÈÏ„ÈL Ì„B˜ ˙‰Ï‰ Ï ‰ÏÈ˙t‰ ‰‰Ï  
ÌÈL‰ e‰d˙BaÎÏe ‰ÏÈ˙t‰ ˜ÈÏ„‰ÏÏ ‰˜ÈÏ„zL Ì„B˜ ˙ÎeÁÓ ‰È‰zL È„kÊBÁ‡zL È„k ‰ÂˆÓ ÌL 

‡e‰ ‰È ‰Óe ek‰ a Èa ÓL ÏL a Èa ‰È B‡‰ da: 
יד סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

3

 
  מעצמן והנשים בזה, חיוב שאין היינו -

כן הפתילות)נהגו יהבהב שהבעל שנהגו .(ויש
 בידו אלא - בפיו הנר לכבות שלא נזהרים -

אחר דבר ידי על .או
קודם הנרות להבהב נוהגים שאינם יש - הוא יפה ומנהג

להבהבם שלא מקפידים ואדרבה .הדלקה,

 
שהוא35) והוסיפו ,51 הערה רסג סי' משוע"ר הלכות קיצור

לעשות שיש התיקון האריז"ל פי על אמנם בפועל נהגו שכן רק
שם בשוע"ר המבואר פי על והוא הבעל, יעשהו - בפתילות
קודמת האשה בעצמו להדליק הבעל ירצה אם שאף ה סעיף
וגם והנרות הפתילות בתיקון יתעסק שהוא טוב מקום ומכל

שם, מדלקת אשה שאין חדרים בשאר ידליק
מוצקים בנרות שכשמדליקים הנ"ל) הלכות (קיצור שם ונתבאר

ההבהוב. הוא הפתילה תיקון -
הוא הנשים שנהגו כתב רפח ע' ח שם אהלי בקובץ אמנם
מעין שזהו משום - והנרות הפתילות מתיקון חלק ואינו בדוקא,
(כדמוכח יפה" האור בה שתאחז "כדי הנרות הדלקת התחלת
שמיירי רסג) בסי' (ולא רסד בסי' רבינו הביאו זה שענין מזה גם
לנשים, שייכת הנרות הדלקת והרי בפועל), הנרות בהדלקת
יכולים - להדלקה הנרות מכין שרק הפתילות תיקון משא"כ

ע"כ. זאת. לעשות הגברים
חיים 'דרכי בס' וראה הפתילה, יהבהב שהבעל נהגו רבים אמנם
מכין הי' נרות הדלקת קודם שס: אות (מונקאטש) ושלום'

בביתו תחי' הצ' הרבנית שהדליקה הנרות של הפתילות ומהבהב
הפתילה): הבהוב (לגבי כח ס"ק ובמשנ"ב בו, ישן שהי' בחדר
האשה תשהה שלא תועלת ויהיה מתחלה האיש יעשה וזה

זמנה. בהגיע בהדלקתה
הנר36) יכבה אל ארז"ל קטו: ס"ק קטז סי' יו"ד החיים כף

את לכבות שבת בערב הנשים דנוהגין והא בראשו, ודמו בפיו
רע. דבר ידע לא מצוה שומר בפיהם, הנרות

נהגינן37) לא קלט): ע' היומן (רשימת אדמו"ר כ"ק מרשימת
ההדלקה. קודם שבת של נר להבהב

חודש בעולת עוד וראיתי הביא: יח) סי' (ח"ג הלוי חיי ובשו"ת
כהיום דהנרות שליט"א מסוליצא האדמו"ר שכתב לו) (קונטרס
להיות בראשיהם מפוזרים שפתילתם החרושת מבית מתוקנים
אינם שוב ומכבן מדליקן אם ואדרבה האור, בהם לאחוז קלים
יש וממילא מתחילה, שהיו כמו ולהדליקן לחזור כך כל קלים
ולגדל המנורה, לתוך תיקונן רק יהיה למצוה שהכנתן לומר
חלק להבעל יש ובזה להדלקה, ומוכן נכון שתהא הפתילה

בהמצוה.

•

     

Èקודם מהמסובין אחד שח אם המברך שטעם אחר ואפילו
בדבר שח אם לעצמו ולברך לחזור המשיח צריך שיטעום
מהמברך הברכה שמיעתו תהא לא כי סעודה צרכי מענין שאינו
שהיה לאכילה ברכה בין משיח והיה עצמו מהמברך גדולה
זה ואף לאכילה ברכה בין שהפסיק משום ולברך לחזור צריך

כמברך. שהשומע לאכילה שמיעה בין הפסיק

הפסיק אם לכולם מברך ואחד אחת מצוה שעושים רבים וכן
שהמברך אע"פ המצוה לעשיית הברכה שמיעת בין מהם אחד
שהפסיק לזה מועיל זה אין לברכתו תיכף המצוה עשה כבר

לעצמו. ולברך לחזור הוא וצריך בינתיים

אחד היה המוציא מברך היה שהבוצע בשעה אם מקום ומכל
וכ ידיו נוטל ידיומהמסובין ניגב ואח"כ המוציא לברכת יון

ולברך לחזור וא"צ הבוצע בברכת יוצא ידים נטילת על ובירך
בין הפסק חשובה אינה ידים נטילת על שברכת המוציא ברכת

הסעודה: צורך שהוא לפי לאכילה המוציא

‡Èהסעודה בתוך נזכר אם המוציא בירך ולא ואכל שכח
סעודתו שגמר עד נזכר לא ואם מעתה שיאכל מה על מברך
המצות לברכת דומה הנהנין שברכת שאכל מה על מברך אין
היא א"כ אלא אח"כ ולא לעשייתן עובר אלא מברכים שאין
בסי' שנתבאר כמו לעשייתן עובר עליה לברך אפשר שאי מצוה
שיכול המצות ברכת לבין הנהנין ברכת בין שחילק מי ויש קנ"ח
כסברא שהעיקר ואע"פ לפניהם בירך לא אם אח"כ לברך
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לאכול לו שאפשר הנהנין בברכת לדבריו לחוש טוב הראשונה
הכל: לדברי ויוצא בתחילה ויברך מעט עוד

Èחוזר אינו לאו אם המוציא ברכת בירך אם מסופק הוא אם
סופרים דברי וספק סופרים מדברי המוציא ברכת כי ומברך
לא אבל לאכול שלא אלא עצמו על להחמיר רשאי ואינו להקל

לבטלה: ברכה לספק ליכנס שלא לברך

‚Èאו בדברו נהיה שהכל בירך המוציא ברכת במקום אם
פתא דהאי מריה (דעלמא) מלכא רחמנא בריך שאמר
הפת והיתה דהאי מריה שאמר כלל הפת שם הזכיר לא ואפילו
כיון חכמים שטבעו ממטבע משנה נקרא ואינו יצא לפניו מונחת
רחמנא כי בברכתו ומלכות שם והזכיר שאוכל הפת על שבירך

רחום): של כינוי הוא שבתרגום (אע"פ בבבל ה' שם הוא

„Èיכוונו והשאר לכולם מברך אחד לאכול שנתוועדו רבים
שאומרים לאמן יכוין והמברך אמן ויענו לשמוע לבם
לעצמו מברך אחד כל המזון שבברכת לבד שנים הם ואפילו
זה מתפרדים הם הסעודה שבסוף לפי המוציא מברך מהם אחד
שלשה בזימון אלא אחת לברכה מצטרפין אינן לפיכך מזה
לאכול עצמן וקובעים מתחברים שהם הסעודה בתחלת משא"כ

יחד:

ÂËקבע דרך שהוא המטות על כשהסיבו אמורים דברים במה
היה אחת בחבורה לאכול כשמתחברים מנהגם היה שכן
אם הסיבה בלא סעודה קבע היה ולא מטתו על מיסב אחד כל
אחד לכל לתת שדרך הבית בעל אצל הסועדים אורחים הם
אחד כל לפני אשר הקטנים השולחנות על עצמו בפני ואחד
יושבין אם אבל יחד שהסיבו עד קביעותם יודעים ואינם ואחד
מברך אחד וכל יחד קבועים אינן עדיין המטות על הסיבה בלא
הסיבה בלא שישבו אע"פ ביתו בני עם הבית בעל אבל לעצמו
בעל אחר נגררים הבית בני שכל לפי ביחד קבועים הם הרי
הבית בעל שאינם חבורה בני ואפילו לכולם מברך ואחד הבית
שהכינו כיון פלוני במקום או כאן נאכל אמרו אם ביתו בני עם
אמרו ולא הסיבו לא אפילו יחד נקבעו הרי לאכילתם מקום

תחלה אמירה שום בלי פתאום כשישבו אלא הסיבה שצריכין
זה. במקום יחד לאכול

או אחד בשולחן ישיבתנו הרי בהסיבה רגילין אנו שאין ועכשיו
כמו חבורה לבני אפי' קביעות חשובה אחת במפה שולחן בלא
מפה או אחד שולחן על יושבין אינם אם אבל בימיהם הסיבה
בעל ואפי' לאכילתם מקום הכינו אפי' יחד קבועים אינן אחת

ביתו. בני עם הבית

עומד אלא השולחן אצל בישיבה קבוע שאינו אע"פ והשמש
אכילתו באמצע תמיד ובא שהולך קבע בלא ואוכל ומשמש
לעמוד קביעתו היא וזו בכך שדרכו לפי הבוצע בברכת יוצא

ולאכול: לשרת

ÊËאחת מפה או אחד שולחן שצריך אמורים דברים במה
או כאן נאכל שיאמרו מקום בהכנת די בשדה אבל בבית
ואוכל בהמתו על רוכב אחד כל היה ואפילו פלוני במקום
ירדו שלא אע"פ יחד נקבעו אחד במקום שעמדו כיון מככרו

מהבהמות.

יחד נאכל שאמרו אע"פ נקבעו לא ואוכלים הולכין היו אם אבל
הולכים אם אבל אחד מככר ואוכלים ברגליהם מהלכין ואפילו
אחד כל אפילו זו באמירה נקבעו נאכל ואמרו אחת בספינה
בעגלה יושבים אם אבל אחת מפה על שלא ואפילו מככרו אוכל

דינם אם להסתפק ג"כיש שהעגלה בהמה גבי על כרוכבים
המים אלא מהלכת חשובה אינה שהיא בספינה משא"כ מהלכת
כיון אפשר או המים אותם על לעולם נחה והיא תחתיה הולכים
שאף ברוכבים משא"כ מצטרפין אחת בעגלה יושבים שהם

עצמו. בפני רוכב הוא אחד כל הרי יושבים שהם

שאוכלין פי על אף ומפורדים מפוזרים בשדה אוכלים היו ואם
ואוכלין מקום קבעו שלא כיון אחד ומככר אחת בשעה כולם

מצטרפין: אין מפוזרין

יֿטז סעיפים הבוצע הוא ומי הבציעה וזמן מקום קסז, סימן א חלק

•

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

 

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: עדןתוכןתוכןתוכןתוכן בגן השכינה מזיו ליהנות התשוקה

פרס" לקבל מנת "על עבודה נקראת הבא ועולם

      
        
       
      
       
        
        

שני יש כו'" תשיש "שוש הברכה בנוסח
מורה ת' (האות העקרה על קאי "תשיש" א) פירושים:

עומד", "פועל והוא נסתר)), (בלשון נקיבה לשון על
של במצב להיות בעצמה פועלת שהעקרה פירוש,
"פועל והוא הקב"ה, על קאי "תשיש" ב) וגילה. ששון
על מורה ת' (האות להקב"ה שאומרים פירוש, יוצא",
בששון שתהי' העקרה על יפעול שהוא נוכח) לשון

כו'). תגל היא (ועי"ז

(או אחד בכתוב פירושים כמה שכשיש ידוע והנה
ונפרדים שונים פירושים הם אין שבתורה, אחת) תיבה
פירושים הם שכולם כיון אלא ביניהם, קשר שום בלי

בהםאחדבכתוב יש אמת, בתורת אחת) תיבה (או
ושווה. משותפת פנימית נקודה
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קכז    

לאכול לו שאפשר הנהנין בברכת לדבריו לחוש טוב הראשונה
הכל: לדברי ויוצא בתחילה ויברך מעט עוד

Èחוזר אינו לאו אם המוציא ברכת בירך אם מסופק הוא אם
סופרים דברי וספק סופרים מדברי המוציא ברכת כי ומברך
לא אבל לאכול שלא אלא עצמו על להחמיר רשאי ואינו להקל

לבטלה: ברכה לספק ליכנס שלא לברך

‚Èאו בדברו נהיה שהכל בירך המוציא ברכת במקום אם
פתא דהאי מריה (דעלמא) מלכא רחמנא בריך שאמר
הפת והיתה דהאי מריה שאמר כלל הפת שם הזכיר לא ואפילו
כיון חכמים שטבעו ממטבע משנה נקרא ואינו יצא לפניו מונחת
רחמנא כי בברכתו ומלכות שם והזכיר שאוכל הפת על שבירך

רחום): של כינוי הוא שבתרגום (אע"פ בבבל ה' שם הוא

„Èיכוונו והשאר לכולם מברך אחד לאכול שנתוועדו רבים
שאומרים לאמן יכוין והמברך אמן ויענו לשמוע לבם
לעצמו מברך אחד כל המזון שבברכת לבד שנים הם ואפילו
זה מתפרדים הם הסעודה שבסוף לפי המוציא מברך מהם אחד
שלשה בזימון אלא אחת לברכה מצטרפין אינן לפיכך מזה
לאכול עצמן וקובעים מתחברים שהם הסעודה בתחלת משא"כ

יחד:

ÂËקבע דרך שהוא המטות על כשהסיבו אמורים דברים במה
היה אחת בחבורה לאכול כשמתחברים מנהגם היה שכן
אם הסיבה בלא סעודה קבע היה ולא מטתו על מיסב אחד כל
אחד לכל לתת שדרך הבית בעל אצל הסועדים אורחים הם
אחד כל לפני אשר הקטנים השולחנות על עצמו בפני ואחד
יושבין אם אבל יחד שהסיבו עד קביעותם יודעים ואינם ואחד
מברך אחד וכל יחד קבועים אינן עדיין המטות על הסיבה בלא
הסיבה בלא שישבו אע"פ ביתו בני עם הבית בעל אבל לעצמו
בעל אחר נגררים הבית בני שכל לפי ביחד קבועים הם הרי
הבית בעל שאינם חבורה בני ואפילו לכולם מברך ואחד הבית
שהכינו כיון פלוני במקום או כאן נאכל אמרו אם ביתו בני עם
אמרו ולא הסיבו לא אפילו יחד נקבעו הרי לאכילתם מקום

תחלה אמירה שום בלי פתאום כשישבו אלא הסיבה שצריכין
זה. במקום יחד לאכול

או אחד בשולחן ישיבתנו הרי בהסיבה רגילין אנו שאין ועכשיו
כמו חבורה לבני אפי' קביעות חשובה אחת במפה שולחן בלא
מפה או אחד שולחן על יושבין אינם אם אבל בימיהם הסיבה
בעל ואפי' לאכילתם מקום הכינו אפי' יחד קבועים אינן אחת

ביתו. בני עם הבית

עומד אלא השולחן אצל בישיבה קבוע שאינו אע"פ והשמש
אכילתו באמצע תמיד ובא שהולך קבע בלא ואוכל ומשמש
לעמוד קביעתו היא וזו בכך שדרכו לפי הבוצע בברכת יוצא

ולאכול: לשרת

ÊËאחת מפה או אחד שולחן שצריך אמורים דברים במה
או כאן נאכל שיאמרו מקום בהכנת די בשדה אבל בבית
ואוכל בהמתו על רוכב אחד כל היה ואפילו פלוני במקום
ירדו שלא אע"פ יחד נקבעו אחד במקום שעמדו כיון מככרו

מהבהמות.

יחד נאכל שאמרו אע"פ נקבעו לא ואוכלים הולכין היו אם אבל
הולכים אם אבל אחד מככר ואוכלים ברגליהם מהלכין ואפילו
אחד כל אפילו זו באמירה נקבעו נאכל ואמרו אחת בספינה
בעגלה יושבים אם אבל אחת מפה על שלא ואפילו מככרו אוכל

דינם אם להסתפק ג"כיש שהעגלה בהמה גבי על כרוכבים
המים אלא מהלכת חשובה אינה שהיא בספינה משא"כ מהלכת
כיון אפשר או המים אותם על לעולם נחה והיא תחתיה הולכים
שאף ברוכבים משא"כ מצטרפין אחת בעגלה יושבים שהם

עצמו. בפני רוכב הוא אחד כל הרי יושבים שהם

שאוכלין פי על אף ומפורדים מפוזרים בשדה אוכלים היו ואם
ואוכלין מקום קבעו שלא כיון אחד ומככר אחת בשעה כולם

מצטרפין: אין מפוזרין

יֿטז סעיפים הבוצע הוא ומי הבציעה וזמן מקום קסז, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: עדןתוכןתוכןתוכןתוכן בגן השכינה מזיו ליהנות התשוקה

פרס" לקבל מנת "על עבודה נקראת הבא ועולם

      
        
       
      
       
        
        

שני יש כו'" תשיש "שוש הברכה בנוסח
מורה ת' (האות העקרה על קאי "תשיש" א) פירושים:

עומד", "פועל והוא נסתר)), (בלשון נקיבה לשון על
של במצב להיות בעצמה פועלת שהעקרה פירוש,
"פועל והוא הקב"ה, על קאי "תשיש" ב) וגילה. ששון
על מורה ת' (האות להקב"ה שאומרים פירוש, יוצא",
בששון שתהי' העקרה על יפעול שהוא נוכח) לשון

כו'). תגל היא (ועי"ז

(או אחד בכתוב פירושים כמה שכשיש ידוע והנה
ונפרדים שונים פירושים הם אין שבתורה, אחת) תיבה
פירושים הם שכולם כיון אלא ביניהם, קשר שום בלי

בהםאחדבכתוב יש אמת, בתורת אחת) תיבה (או
ושווה. משותפת פנימית נקודה
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קכח   

הנ"ל הפירושים שני בין הקשר להבין וצריך
תשיש". ב"שוש

        
 [סיפא רישא לאו [דלכאורה  

       
שיהיו הברכה, היא גופא שזו הוא הפשוט הפירוש
תיבות לשון מ"מ אבל עקרה. להיות ותחדל בנים לה
לתוכה מקבצת היא עקרה שבהיותה משמעו הברכה

לה. נולדו שכבר בני' את

         
       

   

       
      

    
וכלה חתן נקראים ישראל וכנסת שהקב"ה ידוע
"או - זה") לענין הוא משל השירים שיר (ו"כל
שדברה נישואין, לאחר כשהוא ואשה איש נקראים

אדם". בני כלשון תורה

והמקבל ביותר, נפלאה "אהבתם וכלה חתן דכמו
ואל כמו (האיש), המשפיע אל תמיד תשוקתו (האשה)
כן על כמ"ש המקבל אל המשפיע וכן תשוקתך, אישך
למעלה, הוא כך - באשתו ודבק כו' איש יעזב
אשה, נקראת ישראל וכנסת איש נקרא שהקב"ה
בתמידיות, היא להקב"ה ישראל כנסת דתשוקת
ולכך נפשי", לך "צמאה כמו פנימית בהתקשרות
לכנסת ה' אהבת וכן נפשי", "כלתה לשון כלה, נקראת

אהבתיך". עולם אהבת כמ"ש תמיד היא ישראל

       
       
      
     

   [הקב"ה [זה
      
     

     
בהאשה, ולד נוצר ואשה איש יחוד ידי שעל כשם
ישראל לכנסת הקב"ה והתקרבות "יחוד" ידי על כך
"נולדת" אלקי) באור האדם נפש את מאיר (כשהקב"ה

הקב"ה. אל האדם בלב אהבה התעוררות עי"ז

אם שהחילוק גשמי, ולד לענין רז"ל שאמרו וכשם
או תחילה" מזריע "איש אם תלוי נקבה או זכר הולד
דב"יחוד" בנמשל, הוא כך - תחילה" מזרעת "אשה
אופנים: שני יש ישראל וכנסת הקב"ה בין והתקרבות

שבני פירוש, תחילה", מזרעת "אשה כאשר א)
והיא עצמם, ביגיעת בנפשם תחילה מתעוררים ישראל
(התעוררות דלתתא" "אתערותא בזהר הנקראת
נוקבין מיין "העלאת נק' הקבלה [ובספרי מלמטה)
לפנים הפנים כמים זה, ידי ועל - נקביים)"] (מים
עליון אלקי אור "זורע" הקב"ה מדה, כנגד ומדה
דלעילא" "אתערותא בזהר הנק' האדם, בלב ביותר
"המשכת נק' הקבלה [ובספרי מלמעלה) (התעוררות

זכריים)"]. (מים דכורין מיין

האהבה שהתעוררות - תחילה" מזריע "איש ב)
יתברך שהוא הקב"ה, זה האיש מן מתחלת האדם בלב
מלמעלה, חנם בחסד האדם בלב התעוררות ממשיך
לעורר הנמשך דלעילא "אתערותא זו בחינה ונקראת

דלתתא". אתערותא

מ אלה, אופנים שני בין זה מתחילהוהבדל היכן
ישראל), (בני האשה או (הקב"ה) מהאיש ההתעוררות,
האהבה היינו - ה"הולדה" ואיכות בטיב לשינוי גורם
או "זכר" בבחינת היא אם - האדם בלב הנולדת לה'

"נקבה". בבחינת

" בחינת הנקראת לה' האהבה גדר ומבאר ,"זכר[והולך

" כאשר האדם בלב תחילההנולדת מזרעת היינו"אשה ,

האדם מיגיעת מתחלת ה' אל להתקרב כשההתעוררות

עצמו:] בכח

     
 [זכר]    

       
     

גדולה אהבה היא ה' באהבת "זכר" בחינת
שיש בזהר כדאיתא רבה", אהבה "בחינת לה', ועצומה
רבה" "אהבה ה', באהבת (כלליות) מדריגות שתי

זוטא". ו"אהבה

" בשם נקראת רבה שאהבה הטעם יבאר ]."זכר[להלן

לי "מי כמ"ש הוא, רבה" "אהבה של וענינה
רוצה אינו שהאדם גו'", חפצתי לא ועמך בשמים
חפצו רצונו כל כי בארץ, ולא בשמים לא דבר, בשום

לבדו. בה' הם ותשוקתו
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דבר שום רוצה שאינו רק דלא בזה, הכוונה ועומק
אינו גופא, באלקות שגם יותר, עוד אלא אלקות, מלבד
אפילו אלקות, של נעלים וגילויים" ב"אורות רוצה
כל אלא עליונים), (עולמות בשמים המאירים אלה
ועצמותו במהותו להכלל רק הם ותשוקתו חפצו

ממש. יתברך

" הכתוב לשון דיוק חפצתי",ועמךוזהו לא
שהם אלקות, של וגילויים לאורות היא בזה שהכוונה
נעלים אורות הם שהרי להקב"ה, קרובים היינו "עמך",
אלא בהם, חפץ האדם אין מקום שמכל אלא ביותר,

יתברך. ועצמותו במהותו רק

הנקראים והגילויים האורות של ענינם ומפרט [והולך

:]"עמך"

        
       
     

 
עמך "כי למ"ש היא חפצתי" לא ב"ועמך הכוונה
מקור הוא שממנו האלקי האור שזהו חיים", מקור
ה"חיים" ענין ופירוש כולם, העולמות כל של החיים
של והנפש (החיות הפשוט במובן חיים רק אינו כאן
עליונים חיים גם אלא העולמות), שבכל הברואים כל
אלה, שבחיים האלקות גלוי באופן ניכר שבהם כאלה
מזיו ונהנין שיושבין עדן, בגן הנשמות חיי וכמו
אצלם מביא בנפשם המאיר השכינה שזיו השכינה,
שעונג מקומות בכמה וכמבואר באלקות, נפלא עונג
שעונג "כנודע ההשגה", "תענוג הוא עדן בגן הנשמות
שעסק התורה סודות מהשגת הוא עדן בגן הנשמות
ובגמ' שלח פ' הק' בזוהר כדאיתא בנגלה, בעוה"ז
משיגים ששם דהיות נחמני", בר דרבה בעובדא
עצום בעונג מתענגים הם ולכן מופלא, באופן אלקות

ונפלא.

         
חיים"] מקור עמך ["כי    

  [יתברך ועצמותו מהותו [היינו
 [ובעצמו בכבודו [הקב"ה 

       
   

נקרא יתברך ממנו המתפשט האלקי החיות שפע
השמש וזיו אור כמשל שהוא לפי "אור", בשם
מאומה השמש בזיו שאין השמש, מן המתפשט

בלבד חיצוני דבר אלא ואינו השמש, כדור ממהות
בהשמש שינוי שום עושה השמש וזיו אור אין (שלכן
מחמת השמש בעצם גרעון שום דאין עצמו,
"הארה הוא שהזיו לפי ממנו, האור התפשטות

בעלמא").

המתפשטים אלקות של והגילויים האורות כל וכך
מהותו לגבי בעלמא" "הארה אלא אינם יתברך ממנו

" נקראים ולפיכך יתברך, מקורעמךועצמותו "עמך ,"
מהותו אבל יתברך; לו וטפלים בטלים שהם חיים",
"מקור שהוא בו לומר כלל שייך אין ית' ועצמותו

והתענוג. החיים להשפעת מקור חיים",

וזיו באור רק היא באלקות האדם השגת וכל
בו שייך שלא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה ולא השכינה
והשגה) הבנה (היינו "תפיסא" של ענין שום יתברך

להלן). שימשיך (כפי במציאות" "ביטול רק אלא

     חפץ האדם שאין
עצמו] הקב"ה לגבי טפל דבר שהוא השכינה, בזיו
       

     להכלל]
המלך] בגוף     

נ"ע ורבינו ממורינו הלשון נשמע הי' "וכך
הלשון: בזה אומר שהי' בדביקותו, הזקן] [אדמו"ר
איך עדן, גן דאיין ניט וויל איך ניסט, גאר זע וויל איך
אז ניט מער וויל איך כו', הבא עולם דאיין ניט וויל
עדן הגן את רוצה איני כלום, רוצה [איני אליין דיך
רק רוצה אני שלך, הבא העולם את רוצה איני שלך,

בלבד]". אותך

רוצה אינו שהאדם בכך ההפלאה גודל יבאר [ומעתה

במהותו לידבק ורוצה מאלקות וגילויים באורות להסתפק

האדם בטבע הוא כן הלא דלכאורה יתברך, ועצמותו

ועצמותו מהותו והרי ביותר, והטוב הנעלה הדבר שרוצה

(שהם והגילויים מהאורות בערך שלא למעלה הוא יתברך

בעלמא" )."הארה

אהבה כי בזה, ביותר גדול חידוש שיש שממשיך, וזהו

" היפך היא זו ורצוןרבה אהבה כל של טבעית :]גדרי "
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קכט    

דבר שום רוצה שאינו רק דלא בזה, הכוונה ועומק
אינו גופא, באלקות שגם יותר, עוד אלא אלקות, מלבד
אפילו אלקות, של נעלים וגילויים" ב"אורות רוצה
כל אלא עליונים), (עולמות בשמים המאירים אלה
ועצמותו במהותו להכלל רק הם ותשוקתו חפצו

ממש. יתברך

" הכתוב לשון דיוק חפצתי",ועמךוזהו לא
שהם אלקות, של וגילויים לאורות היא בזה שהכוונה
נעלים אורות הם שהרי להקב"ה, קרובים היינו "עמך",
אלא בהם, חפץ האדם אין מקום שמכל אלא ביותר,

יתברך. ועצמותו במהותו רק

הנקראים והגילויים האורות של ענינם ומפרט [והולך

:]"עמך"

        
       
     

 
עמך "כי למ"ש היא חפצתי" לא ב"ועמך הכוונה
מקור הוא שממנו האלקי האור שזהו חיים", מקור
ה"חיים" ענין ופירוש כולם, העולמות כל של החיים
של והנפש (החיות הפשוט במובן חיים רק אינו כאן
עליונים חיים גם אלא העולמות), שבכל הברואים כל
אלה, שבחיים האלקות גלוי באופן ניכר שבהם כאלה
מזיו ונהנין שיושבין עדן, בגן הנשמות חיי וכמו
אצלם מביא בנפשם המאיר השכינה שזיו השכינה,
שעונג מקומות בכמה וכמבואר באלקות, נפלא עונג
שעונג "כנודע ההשגה", "תענוג הוא עדן בגן הנשמות
שעסק התורה סודות מהשגת הוא עדן בגן הנשמות
ובגמ' שלח פ' הק' בזוהר כדאיתא בנגלה, בעוה"ז
משיגים ששם דהיות נחמני", בר דרבה בעובדא
עצום בעונג מתענגים הם ולכן מופלא, באופן אלקות

ונפלא.

         
חיים"] מקור עמך ["כי    

  [יתברך ועצמותו מהותו [היינו
 [ובעצמו בכבודו [הקב"ה 

       
   

נקרא יתברך ממנו המתפשט האלקי החיות שפע
השמש וזיו אור כמשל שהוא לפי "אור", בשם
מאומה השמש בזיו שאין השמש, מן המתפשט

בלבד חיצוני דבר אלא ואינו השמש, כדור ממהות
בהשמש שינוי שום עושה השמש וזיו אור אין (שלכן
מחמת השמש בעצם גרעון שום דאין עצמו,
"הארה הוא שהזיו לפי ממנו, האור התפשטות

בעלמא").

המתפשטים אלקות של והגילויים האורות כל וכך
מהותו לגבי בעלמא" "הארה אלא אינם יתברך ממנו

" נקראים ולפיכך יתברך, מקורעמךועצמותו "עמך ,"
מהותו אבל יתברך; לו וטפלים בטלים שהם חיים",
"מקור שהוא בו לומר כלל שייך אין ית' ועצמותו

והתענוג. החיים להשפעת מקור חיים",

וזיו באור רק היא באלקות האדם השגת וכל
בו שייך שלא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה ולא השכינה
והשגה) הבנה (היינו "תפיסא" של ענין שום יתברך

להלן). שימשיך (כפי במציאות" "ביטול רק אלא

     חפץ האדם שאין
עצמו] הקב"ה לגבי טפל דבר שהוא השכינה, בזיו
       

     להכלל]
המלך] בגוף     

נ"ע ורבינו ממורינו הלשון נשמע הי' "וכך
הלשון: בזה אומר שהי' בדביקותו, הזקן] [אדמו"ר
איך עדן, גן דאיין ניט וויל איך ניסט, גאר זע וויל איך
אז ניט מער וויל איך כו', הבא עולם דאיין ניט וויל
עדן הגן את רוצה איני כלום, רוצה [איני אליין דיך
רק רוצה אני שלך, הבא העולם את רוצה איני שלך,

בלבד]". אותך

רוצה אינו שהאדם בכך ההפלאה גודל יבאר [ומעתה

במהותו לידבק ורוצה מאלקות וגילויים באורות להסתפק

האדם בטבע הוא כן הלא דלכאורה יתברך, ועצמותו

ועצמותו מהותו והרי ביותר, והטוב הנעלה הדבר שרוצה

(שהם והגילויים מהאורות בערך שלא למעלה הוא יתברך

בעלמא" )."הארה

אהבה כי בזה, ביותר גדול חידוש שיש שממשיך, וזהו

" היפך היא זו ורצוןרבה אהבה כל של טבעית :]גדרי "
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קל   

רק הוא דבר לאיזה והרצון האהבה כלל, בדרך
חפץ כן ועל ממנו, והנאה תענוג לנפשו שיגיע לפי
דבר משא"כ ממנו, ויהנה שיתענג כדי אליו ומשתוקק
לא ממנו ליהנות יוכל לא סיבה שמצד מאד יקר
המבהיקים יקרות אבנים ולמשל, ההוא, לדבר ישתוקק
בהם מבינים ומלכים שרים כמו בהם הרגיל שרק לעין,
השגה להם שאין הכפרים בני משא"כ מהם, ומתענגים
אליהם. וחפיצה חשיקה להם אין יקרות באבנים כלל

מ"זיו רק הם האדם ועונג שהנאת בעניננו, וכך
משא"כ השגה, להיות יכולה זה באור כי השכינה",
מגדר לגמרי למעלה שהוא ובעצמו, בכבודו בהקב"ה
רק אדרבה, אלא ועונג, השגה שום שייך לא הנבראים,
לפני אדם בבוא דמיון דרך "על במציאות", "ביטול
בלי דומם כאבן ונשאר שמתבטל ונורא גדול מלך

כלל". חיות

ברצון הנפש שתתפעל רואים אנו מקום ומכל
יתברך, ועצמותו במהותו לדבקה נפלא וחפץ ותשוקה
ואדרבה, מאומה, ויתענג ויהנה ישיג שלא אע"פ

וכל. מכל לגמרי ממציאותו יתבטל

- אדם" נשמת ה' "נר בפירוש בתניא וכמבואר
למשל היא נשמתם אדם, הקרוים שישראל "פירוש,
שאור מפני בטבעו למעלה תמיד שמתנענע הנר כאור
בשרשו ולידבק מהפתילה ליפרד בטבע חפץ האש
וגם למטה כלום יאיר ולא יכבה שעי"ז ואף . . למעלה
אעפ"כ בשרשו, במציאות אורו יתבטל בשרשו למעלה
חפצה . . האדם נשמת כך בטבעו. חפץ הוא בכך
ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
שם שתהי' הגם ב"ה, החיים חיי בה' ומקורה בשרשה
ישאר ולא לגמרי במציאות שם ותתבטל ואפס אין
זה אעפ"כ הראשון, ועצמותה ממהותה מאומה ממנה
כל זה וטבע זו אהבה (ומצד בטבעה" וחפצה רצונה
על נפשו ולמסור חייו את להפקיר מוכן מישראל אדם

השם). קידוש

באבוקה", נר "ביטול הוא זה לביטול משל עוד
גדולה, לאבוקה בסמיכות הנמצא קטן נר כמשל והוא
הנר שאור עד האבוקה אל בטבעו נמשך הנר שאור

ממנה. חלק ונעשה האבוקה באש נכלל

        
       
        
       

        
      

"זכר", בחינת נקראת זו שאהבה הטעם יובן ובזה
דעת לו שיש בכך היא הנקבה על הזכר מעלת הנה כי
בענין וכך קלה", דעתן "נשים רז"ל וכמאמר חזקה,
היות חזקה", "דעת דורשת כזו רבה שאהבה זה,
ולהרגיש במציאותו להישאר שרוצה הוא האדם שטבע
הנאתו על לוותר האדם צריך כאן ואילו ועונג, הנאה
שאינו היינו ב"העיקר", לבחור בכדי באלקות, ותענוג
"עמך" נקראים שהם בלבד, השכינה וזיו באור חפץ
להכלל שרצונו אלא עצמו), להקב"ה וטפל (בטל
האדם מתבטל שעי"ז אף יתברך, ועצמותו במהותו

לגמרי. ממציאותו

שלימה, דיעה בעל ש"הוא "זכר", בחינת וזוהי
להתאוות". שראוי לדבר ומתאוה

        
       

        
        
       
      
ולא "העיקר לבחור כדי חזקה" ב"דעת הצורך
מאלקות שהעונג הידוע פי על יותר, עוד יובן הטפל"
דומה עונג שום שאין ביותר נפלא עונג הוא עדן בגן
אבוי') בן אלישע אחר, (גבי רז"ל אמרו שלכן כלל, לו
עדן לגן ליכנס כדי בגיהנם היסורים כל שכדאי
החיים הוא זה שעונג ונמצא, השכינה, מזיו וליהנות
הקב"ה לגבי מקום, ומכל - חיים") ("מקור האמיתיים
רק הם אלה חיים ב"ה) סוף אין (אור ובעצמו בכבודו
ביו"ד רז"ל שאמרו מה שזהו ("עמך"). טפל דבר כמו
בעלמא, נקודה בחינת היא שהיו"ד הבא, העולם נברא
הבא בעולם לישראל המתגלה האלקי שהאור להורות,
בכבודו הקב"ה לגבי בעלמא נקודה כמו אלא אינו

ובעצמו.

ב"העיקר", יבחור חזקה דעת לו שיש מי ולפיכך
מציאותו הגדלת על לוותר צריך זה שבגלל אף
באלקות. נפשו ועונג הנאת היינו (לגרמי'), ושלימותו
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- פרס לקבל מנת על שלא - לשמה ה' עבודת
כדי יהי' לא ובמצות בתורה האדם שעסק ג"כ כוללת
על "שלא בלשונם דייקו וחז"ל העוה"ב, לחיי לזכות
לפי - "שכר") לשון נקטו (ולא פרס" לקבל מנת
לעבוד לאדם ראוי שאין הטעם גם נרמז זה שבלשון
גם הוא "פרס" כי הבא, העולם חיי בשביל ה' את
הדבר", מכל בלבד "חלק רק שהוא "פרוסה", מלשון
אלא אינו הבא בעולם המאיר השכינה" ש"זיו והיינו,
בעלמא) ונקודה יו"ד (בחינת אוקיינוס בים כטיפה
נקרא ולכן ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין אור לגבי
הרי בזה מתבונן וכשאדם פרוסה. מלשון "פרס"
דמלכא" בגופא "לאשתאבא תהיינה ותשוקתו שאיפתו
יתברך). ועצמותו מהותו המלך, עצמיות עם (להתאחד

" של ענינה נתבאר כאן רבה[עד "אהבה (בחינת )"זכר"

" - ה' באהבת יותר הנמוכה המדריגה יבאר ועתה אהבה-

""זוטא בחינת שהיא :]"נקבה,

      
        
      
      

   
ונהנית ממש במהותה נשארת עדן בגן הנשמה
כמ"ש "יש", עדן גן נקרא ולפיכך אלקות, מהשגת

יש. אוהבי להנחיל

      
       
        
      
      

 
אויתיך "נפשי בכתוב הפשוט הפירוש לפי
לה'), תאב (שהוא האדם על קאי ד"נפשי" בלילה",
"אויתיך" שהרי לשון, כפל הוא אויתיך" "נפשי
רק (או איותך" "נפשי והל"ל לך", תאב "אני פירושו
על קאי ד"נפשי" הזקן אדמו"ר ומפרש "אויתיך").
נפשי ה' שאתה מפני כלומר, אויתיך, "נפשי - הקב"ה
מתאוה שאני פירוש, אויתיך, לפיכך האמיתיים, וחיי
חלש וכשהוא נפשו, לחיי המתאוה כאדם לך, ותאב

כו'". אליו נפשו שתשוב ותאב מתאוה ומעונה

אהבת - הוא זו אהבה שמשתוקקעצמושגדר דזה ,
לחיי ומתאוה שרוצה מפני הוא לאלקות להתקרב
וחיי "נפשי הוא שהקב"ה בכך שמכיר ומאחר נפשו,

לאלקות. תאב לכך האמיתיים"

       
       

   
השכינה בזיו אלקים בקרבת יותר בוחר כן "ועל
לגבי בעלמא הארה שהוא הגם הבא, ועולם עדן בגן
ויתענג, הוא שיהנה מאחר יתברך, ועצמותו מהותו

הוא". שיהנה ובלבד מברובה יותר במועט מסתפק

       
      

(מציאות ה"לגרמי'" הוא זו אהבה שיסוד מאחר
של במצב האדם עדיין הענין בדקות א"כ עצמו),

"לילה". רוחני, חושך

[לסיכום:

לידי להגיע הוא ה' עבודת ענין עיקר חסידות, פי על

להקב גמורה ועצמותו"התבטלות מהותו שמצד דהיות ה,

כשאדם הרי בלעדו, מציאות לאיזו מקום שום אין יתברך

ישות של רגש שום מרגיש אינו באמת יתברך בו דבוק

" ."לגרמי'ופני'

יותר: פשוטות במלים

" של רגש (בלי לה' ביטול להיות שצריך ),"לגרמי'זה

היצר (שמצד פשוטות פניות רק לשלול בזה הכוונה אין

גופו רצונות למלא ירצה שלא - הבהמית) והנפש הרע

וכל הזה, עולם ותענוגי גופניים בתענוגים הבהמית ונפשו

המצוות וקיום התורה בלימוד ה' בעבודת רק יהי' עיסוקו

שגם אלא יתברך- עצמו,עבודתו תועלת בשביל אינה

בידיעת חיל אל מחיל ועלי' שגשוג שלימות, קניית כמו

" להיות כדי טובות, מדות וקנין השלםהתורה כי"אדם ,

הקב של רצונו מילוי רק היא עבודתו כל ולעשות"אם ה

רצון וימולא שיתקיים רק לו שנוגע ועד לקונו, רוח נחת

ולא אחרים ידי על שיתקיים אפילו לו איכפת ולא העליון,

הקב - יחיד דבר רק קיים אצלו כי ידו, ורצונותיו"על ה

במציאות). קיים אינו הוא (כאילו

כ אדמו"ובסגנון מהר"ק ("ר רזש מאמר ל"בפירוש

מכל" הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה

הבא העולם "חיי רק הם הבא העולם שחיי - תענוג"

מאלקות,"הנברא רוח ונחת עונג מקבל שהאדם מה ,

עושים הזה בעולם טובים ומעשים תשובה ידי על ואילו
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קלי    

       
       

 
- פרס לקבל מנת על שלא - לשמה ה' עבודת
כדי יהי' לא ובמצות בתורה האדם שעסק ג"כ כוללת
על "שלא בלשונם דייקו וחז"ל העוה"ב, לחיי לזכות
לפי - "שכר") לשון נקטו (ולא פרס" לקבל מנת
לעבוד לאדם ראוי שאין הטעם גם נרמז זה שבלשון
גם הוא "פרס" כי הבא, העולם חיי בשביל ה' את
הדבר", מכל בלבד "חלק רק שהוא "פרוסה", מלשון
אלא אינו הבא בעולם המאיר השכינה" ש"זיו והיינו,
בעלמא) ונקודה יו"ד (בחינת אוקיינוס בים כטיפה
נקרא ולכן ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין אור לגבי
הרי בזה מתבונן וכשאדם פרוסה. מלשון "פרס"
דמלכא" בגופא "לאשתאבא תהיינה ותשוקתו שאיפתו
יתברך). ועצמותו מהותו המלך, עצמיות עם (להתאחד

" של ענינה נתבאר כאן רבה[עד "אהבה (בחינת )"זכר"

" - ה' באהבת יותר הנמוכה המדריגה יבאר ועתה אהבה-

""זוטא בחינת שהיא :]"נקבה,

      
        
      
      

   
ונהנית ממש במהותה נשארת עדן בגן הנשמה
כמ"ש "יש", עדן גן נקרא ולפיכך אלקות, מהשגת

יש. אוהבי להנחיל

      
       
        
      
      

 
אויתיך "נפשי בכתוב הפשוט הפירוש לפי
לה'), תאב (שהוא האדם על קאי ד"נפשי" בלילה",
"אויתיך" שהרי לשון, כפל הוא אויתיך" "נפשי
רק (או איותך" "נפשי והל"ל לך", תאב "אני פירושו
על קאי ד"נפשי" הזקן אדמו"ר ומפרש "אויתיך").
נפשי ה' שאתה מפני כלומר, אויתיך, "נפשי - הקב"ה
מתאוה שאני פירוש, אויתיך, לפיכך האמיתיים, וחיי
חלש וכשהוא נפשו, לחיי המתאוה כאדם לך, ותאב

כו'". אליו נפשו שתשוב ותאב מתאוה ומעונה

אהבת - הוא זו אהבה שמשתוקקעצמושגדר דזה ,
לחיי ומתאוה שרוצה מפני הוא לאלקות להתקרב
וחיי "נפשי הוא שהקב"ה בכך שמכיר ומאחר נפשו,

לאלקות. תאב לכך האמיתיים"

       
       

   
השכינה בזיו אלקים בקרבת יותר בוחר כן "ועל
לגבי בעלמא הארה שהוא הגם הבא, ועולם עדן בגן
ויתענג, הוא שיהנה מאחר יתברך, ועצמותו מהותו

הוא". שיהנה ובלבד מברובה יותר במועט מסתפק

       
      

(מציאות ה"לגרמי'" הוא זו אהבה שיסוד מאחר
של במצב האדם עדיין הענין בדקות א"כ עצמו),

"לילה". רוחני, חושך

[לסיכום:

לידי להגיע הוא ה' עבודת ענין עיקר חסידות, פי על

להקב גמורה ועצמותו"התבטלות מהותו שמצד דהיות ה,

כשאדם הרי בלעדו, מציאות לאיזו מקום שום אין יתברך

ישות של רגש שום מרגיש אינו באמת יתברך בו דבוק

" ."לגרמי'ופני'

יותר: פשוטות במלים

" של רגש (בלי לה' ביטול להיות שצריך ),"לגרמי'זה

היצר (שמצד פשוטות פניות רק לשלול בזה הכוונה אין

גופו רצונות למלא ירצה שלא - הבהמית) והנפש הרע

וכל הזה, עולם ותענוגי גופניים בתענוגים הבהמית ונפשו

המצוות וקיום התורה בלימוד ה' בעבודת רק יהי' עיסוקו

שגם אלא יתברך- עצמו,עבודתו תועלת בשביל אינה

בידיעת חיל אל מחיל ועלי' שגשוג שלימות, קניית כמו

" להיות כדי טובות, מדות וקנין השלםהתורה כי"אדם ,

הקב של רצונו מילוי רק היא עבודתו כל ולעשות"אם ה

רצון וימולא שיתקיים רק לו שנוגע ועד לקונו, רוח נחת

ולא אחרים ידי על שיתקיים אפילו לו איכפת ולא העליון,

הקב - יחיד דבר רק קיים אצלו כי ידו, ורצונותיו"על ה

במציאות). קיים אינו הוא (כאילו

כ אדמו"ובסגנון מהר"ק ("ר רזש מאמר ל"בפירוש

מכל" הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה

הבא העולם "חיי רק הם הבא העולם שחיי - תענוג"

מאלקות,"הנברא רוח ונחת עונג מקבל שהאדם מה ,

עושים הזה בעולם טובים ומעשים תשובה ידי על ואילו
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קלב   

רוח רזלבוראנחת ""(כמאמר שאמרתיל לפני רוח נחת

רצוני )."ונעשה

(כהגירסא כשהיא ה', בעבודת העילוי תכלית וזוהי

" פרסבמשנה) לקבל שלא מנת "על רק (ולא מנת" על שלא

פרס פניית"לקבל בלא שעובד במה לו די שלא היינו ,(

עד כלל. שכר בתשלום רוצה שאינו אלא שכר, תשלום

יכול שהוא גופא מזה העונג בשביל אפילו אינה שעבודתו

לו שנזדמן פשוט איש (כמשל ליוצרו רוח נחת לעשות

שדבר ביראה, ומפורסם גדול חכם לאיש רוח קורת לגרום

עונג מכל יותר הרבה נפלא לעונג אצלו יחשב זה

היא עבודתו כל אלא - עליו) הערבים ודברים המאכלים

לאלקות. והיראה האהבה מצד רק

שמץ מקום מכל - ביותר גבוהה מדריגה שזוהי ואף

לכאו שייך ""מנהו כי מישראל, אדמוא שאמר ידי ר"על

" אלייןהזקן דיר אז ניט מער וויל לאחרי"איך ובפרט ,

יותר) (עוד הכח ניתן צדק, הצמח ידי על זה שנתפרסם

ועד"לכאו רצונות ריבוי לו שיש דהגם מישראל, א

שלו הרצונות מקום מכל הבהמית, נפשו שמצד לרצונות

כוונת להשלים יהי' רצונו ועיקר ולב, לב בלא יהיו

דרך על בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות יתברך עצמותו

אדמו אצל שהי' דיך"ומעין אז ניט מער רצה שלא הזקן ר

]."אליין

  
בין הקשר להבין וצריך העקרה, ותגל תשיש שוש
ב', ששה, עצמה שהעקרה א', בזה, הפירושים שני
לאו ותו, בששון. שתהי' העקרה על פועל שהקב"ה
ויובן בנים. לה מאין עקרה היא דאם סיפא, רישא
מזריע "איש רז"ל במאמר הפנימי הפירוש בהקדם

זכר", יולדת תחילה מזרעת אשה נקבה יולדת תחילה
יחוד ידי שעל ישראל, וכנסת הקב"ה הם ואשה דאיש
לה', אהבה ישראל בלב נולדת ישראל וכנסת הקב"ה
בחינת שהיא רבה אהבה ה', באהבת בחינות שתי ויש
וביאור "נקבה". בחינת שהיא זוטא ואהבה "זכר"
חפצתי", לא "ועמך כמ"ש היא לה' רבה אהבה הענין:
אף אלקות, של וגילויים אורות שום רוצה האדם שאין
ליכלל רק הוא חפצו כל אלא נפלא, עונג לו שיגרמו
אינם והגילויים האורות כי יתברך, ועצמותו במהותו
חיים", מקור עמך "כי (בחינת בעלמא" "הארה אלא
לפי "זכר", בחינת היא זו רבה אהבה ובטל). טפל דבר
גורמת אינה יתברך ועצמותו במהותו שהדביקות
וכל, מכל במציאות ביטול אדרבה, אלא לאדם, תענוג
על יוותר זכר) (בחינת חזקה דעת בו שיש מי ורק
משא"כ בהקב"ה. הדביקות בשביל ותענוגו הנאתו
מקור יתברך שהוא לפי לה' האהבה היא זוטא אהבה
שיסוד נפשו, לחיי התאב כאדם ה' את אוהב ולכן חייו
עצמו, את שאוהב האדם, של ה"לגרמי'" היא זו אהבה
מחסרון באה שהיא לפי "נקבה" בחינת היא זו ואהבה
על לוותר רצונו שאין מחמת בהטפל שבוחר הדעת,
מנת על ה' עבודת הנקראת והיא מאלקות. הנאתו
היינו פרוסה, לשון ב"פרס", שמסתפק פרס, לקבל
בעלמא". "הארה שהם אלקות של והגילויים האורות

   דלתתא אתערותא
מיין והמשכת נוקבין מיין העלאת דלעילא. ואתערותא

דכורין.
לאשתאבא השכינה. זיו זוטא. ואהבה רבה אהבה

דמלכא. האבוקה.בגופא בפני נר התכללות
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'האצי אור הארת בבחי' ג"כ למעלה יובן מכ"ז
ושמות אותיות בחי' ע"י רק שהוא בבריאה
דאצי' שע"ס מאחר דהנה כנ"ל, ליש מאין הנק' שזהו בלבד
אין בבחי' להיותו כנ"ל כלל מהות בלי מ"ה בלי ע"ס נק'
המשכ' בחי' משם שנמשך לו' א"א א"כ כו' האמיתי
בחי' אלא כו', מה דבר ומציאו' מהות בבחי' ממש והשפע'
אותיות קריאת כמו רק לבריאה מאצי' וההארה ההמשכה
באותיות שאין כנ"ל בשמו לאדם כשקוראי' בלבד השם

לעצמו כי כלל הנפש מעצומ"ה עצמי' המשכה בחי' הללו
גירעון זה שאין יד בית בלא הכלי וכמו כנ"ל, כלל שם א"צ
לקוראיו נפנה השם אותיות בחי' שע"י מה רק כלל, בעצמה
אבל בהם, מלובש הנפש מן אור קצת שיש הוראה יש מזה
הנפש אור והטיי' התפשטו' בחי' בשביל רק זה אין
כמו כלל עצמות[ה] לגבי שייך זה ואין בלבד לזולת[ה]
לבחי' נמשל האצי' אור המשכ' בחי' וכך כנ"ל, כו' הב"י
האצי' אור קצת יש בשם זו שבקריאה בלבד, שם קריאת
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נק' דאצי' ע"ס כי כו', יקראוהו אשר לכל וכמ"ש בו מלובש
דחו"ב ב"ן, מ"ה ס"ג ע"ב בחי' והוא כו' קדישא דשמא רזא
בשם ומדות ס"ג דע"ב הללו שמות בב' מלובשי' דאצי'

ב" בשם המל' ובחי' בחי'מ"ה להיו' כשצריך והרי כידוע, ן
משמות א' בשם וקוראים מזכירים לבריאה מאצי' המשכ'
ובזה כו', ההי"ן או יודי"ן במלוי הוי"ה שם והוא הללו
לקוראין נפנה עצמן דאצי' דע"ס המאציל עצמו' בחי'
וכמו בבריאה הללו שמות בחי' ידי על ונמשך הללו בשמות
מאצי' אור להמשיך ברכה שבכל הוי' בשם שמכווני' בש"ע

בניקוד הוי"ה שם שזהו כו' חולי רופא בא"י כמו לבי"ע
לרפאות בבי"ע זה שם מבחי' נמשך ואז דוקא סגו"ל
בניקוד הוי' שם בבחי' השיבנו וכן הת"ת, בבחי' שהרפואה
נעני' ואינם צועקי' ישראל מה מפני וכמארז"ל וכה"ג, צר"י
קריא' המשכ' ובחי' כו' בשם קוראי' אין כשקוראי' מפני
רק שהוא לאדם כשקוראי' כמו ה"ז בבי"ע דאצי' שמו'
ע"י הכלי התפשטות כמו וכן נפשו והטיי' התפשטות בחי'
שהן עצמן דאצי' אורות ממהות שהן ולא יד, הבית
וד"ל. כנ"ל מ"ה בלי ע"ס ונק' המאציל בעצמות מיוחדים
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נ"למ) חפצתי, לא ועמך דבחי' זו אהבה ענין
תקע"ב בחורף ששמענו מה ע"פ לבאר
ותגל תשיש שוש מ"ש ע"פ נ"י נחום ר' וב"ד גיסי בחתונת
היא דאם דסתרי תרתי שהוא כו' בניה בקבוץ העקרה
ה' כמ"ש איש נק' דהקב"ה והענין בנים, לה מנין עקרה
כי אשה נק' וכנס"י אישי לי תקראי וכתיב מלחמה איש
תחלה מזרעת אשה מארז"ל וידוע זאת, לוקחה מאיש
אתעדל"ת ויש דרי שכשאכשר והענין כו' זכר יולדת
מ"ן העלאת ונק' תחלה מזרעת אשה ה"ע לה' מישראל
עד גבוה ממקום אתעדל"ע נמשך ועי"ז הקבלה בספרי
מלמעלה שנמשך פי' חסדו זכר בחי' והוא דכר דאולידת
לה' שבגופים בנש"י גדולה אהבה שיהי' עליון חסד גילוי
אמנם כדלקמן, זכר לשון נק' זו עליונה אהבה שבחי' ית'
הוי' יצוה עכ"ז אתעדל"ת וליכא דרי אכשר לא ח"ו אם

שי ישראל את לעורר מאליו עניןחסדו וזהו אהבה להם הי'
לעורר הנמשך אתעדל"ע זו בחי' ונק' תחלה מזריע איש
והאתעדל"ת מ"ן, המעורר מ"ד קבלה ובלשון אתעדל"ת
יולדת לפיכך שאח"כ האשה זרע בחי' הוא מזה הנמשך
במעלה אינה בישראל עי"ז שנתעורר שהאהבה ר"ל נקבה
קלות דעתן נשים שבחי' זכר הנק' אהבה כמו ומדריגה
ההתעוררות הי' ולא דרי אכשר שלא ולפי אי"ה, כמשי"ת
אותם כשיעוררו שדי נותן הדין ע"כ עצמן מישראל
כשאכשר (משא"כ כו' זוטא אהבה בהם שיהי' מלמעלה
הי' שלא ר"ל עקרה כנס"י נק' זו בבחי' והנה כנ"ל) דרי
מזריע איש מלמעלה רק כלל מצידה ההזרעה התחלת
ב' יש כי ופי' נקבה, הנק' זוטא אהבה יולדת ואז תחלה
אלקי' ההארה הוא ממכ"ע וסוכ"ע, ממכ"ע מדריגות
ונהנים שיושבים בגעה"ע לנשמות מושג להיות שנמשך
ושרש דוקא המושג מדבר אלא אינה וההנאה כו' מזיו
נברא ביו"ד רז"ל וז"ש יו"ד שנק' ח"ע מבחי' הוא זה גילוי

המשתלשלת העליון עדן הנקראת ח"ע בחי' שהיא עוה"ב
כו' עשית בחכמה כולם כמ"ש העולמות בכל ומתלבשת
חד לכל ההשגה גילוי בבחי' היא בג"ע כו' תחי' והחכמה
הוא בג"ע הנשמות שעונג כנודע דילי' שיעורא לפום
בזה"ק כדאי' בנגלה בעוה"ז שעסק התורה סודות מהשגת
נק' החכמ' והנה נחמני, בר דרבה בעובדא ובגמ' שלח פ'
ב"ה מא"ס עצום צמצום בבחי' שהתהוותה לפי יו"ד
כדי וכ"ז באריכות, כמש"ל כו' ממזלא יונק אבא הסכ"ע
זו הארה ונק' בהשגה ונתפס מושג להיות יכול שיהי'
צמצום בבחי' הארתו שאין הוא סכ"ע בחי' אבל ממכ"ע,
בבחי' הוא אלא כו' בהשגה מושג שיהי' עד ותכלית וגבול
סכ"ע ענין ביאור פמ"ח בלק"א וכמ"ש ותכלית גבול בלי
בבחי' שאינו אלא ח"ו עיגול כמו כמשמעו שאינו
להשיג להנשמה א"א ולכן היטב, יעו"ש וכו' התלבשות
למעלה הוא כי העליון בג"ע גם אף ממש בהשגה ממנו
רק הגילוי אין שבג"ע כנ"ל שבג"ע ודעת החכמה מבחי'
להיות ראוי השלם האדם תשוקת ואעפ"כ כו' ממלא מבחי'
שא"א אף דוקא הסוכ"ע בבחי' החיים במקור להכלל דוקא
תתבטל לשם שבעלותה אלא ממש בהשגה להשיגו
חכ' ממהות למע' הוא שם כי הראשון ומהותה ממציאותה
במהותה היא שהנשמה בג"ע כמו ולא כו' והשגה ודעת
אוהבי להנחיל יש הג"ע נק' ולפיכך בהשגה ונהנית ממש
ביטול בבחי' מתבטלת מעלה למעלה בעלותה אבל יש,
המצי' בביטול להיות יותר הרבה טוב אעפ"כ ממש ואין
בע"ג הבלתי סכ"ע מבחי' גילוי איזו לה ושיתגלה ממש
ממכ"ע רק הגילוי לה ושיהי' בשלימות יש בבחי' משתהי'
הארה בין כלל ערוך אין כי כו' עצום צמצום שהוא
באדם מבטוח בה' לחסות טוב וז"ש כו' לסכ"ע דממכ"ע
יוכל שמשם ממכ"ע בחי' הכסא שעל אדם בחי' הידוע
הבית את וטח לשון מבטוח לשון וזהו בהשגה גילוי להיות
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קלג    

נק' דאצי' ע"ס כי כו', יקראוהו אשר לכל וכמ"ש בו מלובש
דחו"ב ב"ן, מ"ה ס"ג ע"ב בחי' והוא כו' קדישא דשמא רזא
בשם ומדות ס"ג דע"ב הללו שמות בב' מלובשי' דאצי'

ב" בשם המל' ובחי' בחי'מ"ה להיו' כשצריך והרי כידוע, ן
משמות א' בשם וקוראים מזכירים לבריאה מאצי' המשכ'
ובזה כו', ההי"ן או יודי"ן במלוי הוי"ה שם והוא הללו
לקוראין נפנה עצמן דאצי' דע"ס המאציל עצמו' בחי'
וכמו בבריאה הללו שמות בחי' ידי על ונמשך הללו בשמות
מאצי' אור להמשיך ברכה שבכל הוי' בשם שמכווני' בש"ע

בניקוד הוי"ה שם שזהו כו' חולי רופא בא"י כמו לבי"ע
לרפאות בבי"ע זה שם מבחי' נמשך ואז דוקא סגו"ל
בניקוד הוי' שם בבחי' השיבנו וכן הת"ת, בבחי' שהרפואה
נעני' ואינם צועקי' ישראל מה מפני וכמארז"ל וכה"ג, צר"י
קריא' המשכ' ובחי' כו' בשם קוראי' אין כשקוראי' מפני
רק שהוא לאדם כשקוראי' כמו ה"ז בבי"ע דאצי' שמו'
ע"י הכלי התפשטות כמו וכן נפשו והטיי' התפשטות בחי'
שהן עצמן דאצי' אורות ממהות שהן ולא יד, הבית
וד"ל. כנ"ל מ"ה בלי ע"ס ונק' המאציל בעצמות מיוחדים
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נ"למ) חפצתי, לא ועמך דבחי' זו אהבה ענין
תקע"ב בחורף ששמענו מה ע"פ לבאר
ותגל תשיש שוש מ"ש ע"פ נ"י נחום ר' וב"ד גיסי בחתונת
היא דאם דסתרי תרתי שהוא כו' בניה בקבוץ העקרה
ה' כמ"ש איש נק' דהקב"ה והענין בנים, לה מנין עקרה
כי אשה נק' וכנס"י אישי לי תקראי וכתיב מלחמה איש
תחלה מזרעת אשה מארז"ל וידוע זאת, לוקחה מאיש
אתעדל"ת ויש דרי שכשאכשר והענין כו' זכר יולדת
מ"ן העלאת ונק' תחלה מזרעת אשה ה"ע לה' מישראל
עד גבוה ממקום אתעדל"ע נמשך ועי"ז הקבלה בספרי
מלמעלה שנמשך פי' חסדו זכר בחי' והוא דכר דאולידת
לה' שבגופים בנש"י גדולה אהבה שיהי' עליון חסד גילוי
אמנם כדלקמן, זכר לשון נק' זו עליונה אהבה שבחי' ית'
הוי' יצוה עכ"ז אתעדל"ת וליכא דרי אכשר לא ח"ו אם

שי ישראל את לעורר מאליו עניןחסדו וזהו אהבה להם הי'
לעורר הנמשך אתעדל"ע זו בחי' ונק' תחלה מזריע איש
והאתעדל"ת מ"ן, המעורר מ"ד קבלה ובלשון אתעדל"ת
יולדת לפיכך שאח"כ האשה זרע בחי' הוא מזה הנמשך
במעלה אינה בישראל עי"ז שנתעורר שהאהבה ר"ל נקבה
קלות דעתן נשים שבחי' זכר הנק' אהבה כמו ומדריגה
ההתעוררות הי' ולא דרי אכשר שלא ולפי אי"ה, כמשי"ת
אותם כשיעוררו שדי נותן הדין ע"כ עצמן מישראל
כשאכשר (משא"כ כו' זוטא אהבה בהם שיהי' מלמעלה
הי' שלא ר"ל עקרה כנס"י נק' זו בבחי' והנה כנ"ל) דרי
מזריע איש מלמעלה רק כלל מצידה ההזרעה התחלת
ב' יש כי ופי' נקבה, הנק' זוטא אהבה יולדת ואז תחלה
אלקי' ההארה הוא ממכ"ע וסוכ"ע, ממכ"ע מדריגות
ונהנים שיושבים בגעה"ע לנשמות מושג להיות שנמשך
ושרש דוקא המושג מדבר אלא אינה וההנאה כו' מזיו
נברא ביו"ד רז"ל וז"ש יו"ד שנק' ח"ע מבחי' הוא זה גילוי

המשתלשלת העליון עדן הנקראת ח"ע בחי' שהיא עוה"ב
כו' עשית בחכמה כולם כמ"ש העולמות בכל ומתלבשת
חד לכל ההשגה גילוי בבחי' היא בג"ע כו' תחי' והחכמה
הוא בג"ע הנשמות שעונג כנודע דילי' שיעורא לפום
בזה"ק כדאי' בנגלה בעוה"ז שעסק התורה סודות מהשגת
נק' החכמ' והנה נחמני, בר דרבה בעובדא ובגמ' שלח פ'
ב"ה מא"ס עצום צמצום בבחי' שהתהוותה לפי יו"ד
כדי וכ"ז באריכות, כמש"ל כו' ממזלא יונק אבא הסכ"ע
זו הארה ונק' בהשגה ונתפס מושג להיות יכול שיהי'
צמצום בבחי' הארתו שאין הוא סכ"ע בחי' אבל ממכ"ע,
בבחי' הוא אלא כו' בהשגה מושג שיהי' עד ותכלית וגבול
סכ"ע ענין ביאור פמ"ח בלק"א וכמ"ש ותכלית גבול בלי
בבחי' שאינו אלא ח"ו עיגול כמו כמשמעו שאינו
להשיג להנשמה א"א ולכן היטב, יעו"ש וכו' התלבשות
למעלה הוא כי העליון בג"ע גם אף ממש בהשגה ממנו
רק הגילוי אין שבג"ע כנ"ל שבג"ע ודעת החכמה מבחי'
להיות ראוי השלם האדם תשוקת ואעפ"כ כו' ממלא מבחי'
שא"א אף דוקא הסוכ"ע בבחי' החיים במקור להכלל דוקא
תתבטל לשם שבעלותה אלא ממש בהשגה להשיגו
חכ' ממהות למע' הוא שם כי הראשון ומהותה ממציאותה
במהותה היא שהנשמה בג"ע כמו ולא כו' והשגה ודעת
אוהבי להנחיל יש הג"ע נק' ולפיכך בהשגה ונהנית ממש
ביטול בבחי' מתבטלת מעלה למעלה בעלותה אבל יש,
המצי' בביטול להיות יותר הרבה טוב אעפ"כ ממש ואין
בע"ג הבלתי סכ"ע מבחי' גילוי איזו לה ושיתגלה ממש
ממכ"ע רק הגילוי לה ושיהי' בשלימות יש בבחי' משתהי'
הארה בין כלל ערוך אין כי כו' עצום צמצום שהוא
באדם מבטוח בה' לחסות טוב וז"ש כו' לסכ"ע דממכ"ע
יוכל שמשם ממכ"ע בחי' הכסא שעל אדם בחי' הידוע
הבית את וטח לשון מבטוח לשון וזהו בהשגה גילוי להיות
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קלד   

א"א שמשם אף הסכ"ע בה' לחסות יותר טוב ואעפ"כ
לחסות וזהו מקיף בבחי' אלא ממש בהשגה הגילוי להיות
ע"ש, בעזה"י באריכות זה פסוק על במ"א וכמ"ש כו'
שלימה דעה בעל הוא שהזכר זכר נק' זו אהבה ובחי'
היינו נקבה בחי' משא"כ להתאוות שראוי לדבר ומתאוה
שבג"ע הארה היא פרוסה לשון פרס לקבל ע"מ האהבה
ופרוסה פרס לשון נק' לפיכך נברא ביו"ד מבחי' רק שהיא
נשארה שבג"ע משום והיינו הדבר, מכל לבד חלק שה"ע
שדעתו נקבה בחי' שהוא מי ע"כ ממש במהותה הנשמה
נהנה ושיהי' ובמקומו במהותו שישאר יותר בזה בוחר קלה
ממכ"ע, מבחי' הגילוי רק לו שיהי' הגם ממש בהשגתו
דיעה בעל שהוא דכר בחי' שהוא מי תשוקת כן ולא
שהוא הסוכ"ע ב"ה בא"ס להכלל וחפץ שמתאוה שלימה
ואפס אין בבחי' שם שיהי' הגם דכולא ושרשא עיקרא
וז"ש י"ט), ר"פ ח"א לק"א (ע' כו' במציאות שם ויתבטל
גם שאף ר"ל בניה בקבוץ העקרה ותגל תשיש שוש
יצוה עכ"ז אתעדל"ת וליכא דרי אכשר דלא עקרה כשהיא
יהי' מזה הנמשך שהאתעדל"ת באופן אתעדל"ע לעורר ה'
באהבה ישראל שיתעוררו דכר בחי' דהיינו בניה בחי'
הוא ששוה"ד הדין משורת ולפנים לפני וזהו הנ"ל, גדולה
יהי' מה ומפני כדלעיל, נקבה יולדת תחלה מזריע דאיש
שמחה ע"י והיינו בשמחה כו' תשיש שוש אומר לזה זה
הפנימית גילוי גורמים שמחה שע"י שבישראל מצוה של
הארה גילוי מעוררים וכך והמדה מהגדר יוצא ואז
בדליכא שגם נמשך ואז המדה קו מבחי' שלמעלה
ונק' אתעדל"ת לעורר אתעדל"ע שנמשך אלא אתעדל"ת
בישראל להיות זכר יולדת תהי' אעפ"כ עקרה כנס"י אז

ממכ"ע מבחי' פרס לקבל ע"מ שלא הנ"ל גדולה אהבה
שרש וזהו כנ"ל, כו' סוכ"ע בבחי' ולהבטל להכלל אלא
דבר שום לחפוץ שלא חפצתי לא ועמך דבחי' אהבה ענין
ותחתון עליון ג"ע שהם וארץ שמים אפי' ולא ית' זולתו
לבד ית' לו רק האהבה תהי' אלא כו' נברא ביו"ד רק כי
ממורינו הלשון נשמע הי' (וכך ממש, ית' למהו"ע דהיינו
גאר זע וויל איך בזה"ל אומר שהי' בדביקותו נ"ע ורבינו

דא ניט וויל איך עוה"בניסט דאיין ניט וויל איך ג"ע יין
נמשך וזה אליין) דיך אז ניט מער וויל איך כו'
מדריגות רוממות שיש איך למעלה המבואר מההתבוננות
שהיא ח"ע בחי' עד התחתון ג"ע מבחי' ממש שיעור אין
ועכ"ז כנ"ל שבג"ע ממכ"ע דבחי' ההארה ושרש מקור
לבד שערות מבחי' דהיינו תמצא ממש מאין הח"ע בחי'
א"ק לגבי חשיב כלא וכ"ע הכ"ע לגבי כלל ערוך ואינה
רק נמשכו מהכ"ע שלמעלה נקודים עקודים בחי' שהרי
לגבי ממש חיצונית הארה שהיא דא"ק דאח"פ מהבלים
שאינו כו' מהאזן או מהפה היוצא ההבל כמו דא"ק מהו"ע
יש בריאה הוא א"ק וכללות האדם, של ומדות לשכל ערוך
ישתבח קדושים בורא ע"פ וכמש"ל א"ס אור לגבי מאין
למקורא להתאוות האהבה מזה יומשך לזאת ואי כו' שמך
ענין וזהו ממש ית' ועצמותו מהותו שהוא דכולא ושרשא
חפצתי לא ועמך בשמים לי מי וזהו כו' בה' לחסות טוב
לבד, ית' למהו"ע רק חיים מקור ועמך בחי' אפי' דהיינו
שלא דהיינו פרס לקבל ע"מ שלא מארז"ל ענין והוא
במהותו ישאר ששם אף פרס הנק' ההארה בבחי' לחפוץ
עיקר יהיה אבל ממש בהשגה נהנה ויהי' שהוא כמו

וכנ"ל: ממש ית' למהו"ע תשוקתו
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Ê"„ÚÂללוחות ראשונו' לוחות שבין בההפרש יובן
העגל בחטא ישראל חטאו לא שאלמלא אחרונות
והי' יהושע, וס' תורה חומשי חמשה כ"א להם ניתן לא
פסקה סיני בהר עמידתם ע"י ישראל כי עי"ז לברר די
לברר בכדי ולכן חזרה, העגל חטא ע"י אמנם זוהמתן,
ומדרשי' הלכות אחרונות בלוחות יש טו"ר עה"ד בחי'
וכשצריכי' אתברירו בחכ' כי ח"ס מבחי' ושורשן ואגדות,
בחי' חכ' תעלומות מבחי' שיומשך מההכרח יותר לברר
יתוקן שעי"ז הבירור בבחי' להטריחן כדי זהו וגם ח"ס.
נשכר חוטא בכלל זה ואין כו', חכמה ברוב כי וזהו הפגם,

כו', הרע את ולגרש לברר שיוכלו להבירור צריך זהו כ"א
השגת היא הנבואה ומ"מ מנביא, עדיף חכם ע"ד וזהו
לגבי שניות לוחות הוא ועד"ז החכם, משא"כ המהות
חטא לאחר באדה"ר שמצינו וכמו הראשונות, לוחות
לוקח אשר האדמה את לעבוד מג"ע וישלחהו כתי' עה"ד
וקצירה חרישה זריעה ע"י הבירורי' עבודת דהיינו משם
ואהבת אחד האכילה בכח ואומר ממנה באכלו ואח"כ
ושמה משם לוקח אשר בהאדמה וזהו ומעלה, מברר הוא
שניות לוחות הוא וכמו"כ הבירורי'. יברר ושמה יאכל

החטא. לאחר
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ÈÓÂהדבר אמיתית היטב ידע כ"כ ומרומה מוטעה שאינו
שלא אותן (היינו שלו הרעות המדות שעיקרי איך
ולא שינוי שום בלי בתקפם אצלו הן כנ"ל) עדיין נתבררו
הכוונה להשלים ובכדי הנ"ל, בעבודתו דבר שום פעל
לברר דהיינו למטה, נשמתו ירדה זה שבשביל העליונה
הכרח בענין כמשנת"ל לחלקו, המגיעים טבעיים המדות
בהתגברות ח"ו לשחתה שלא (ומכ"ש למטה האדם עבודת
לעסק נכון וזמן עת ליתן לבו ינדבו טבעיות) המדות
ויגיעה בעבודה לעבוד עצמו על ויתגבר התפלה,
בהם וכיוצא שנת"ל בענינים אלקי ענין באיזה בהתבוננות
את לידע שצריך (וכמובן דוקא פרטיות בהתבוננות
ובכמה יותר) אליו מתקרבים ובההתבוננות היטב הענינים
(עס יותר הענין אצלו מתברר ענין באיזה שמתבונן פעמים
(עס אצלו ומתעצם ענין) דער קלערער אלץ איהם ווערט
אהבה בהתעוררות ויתעורר איהם) מיט פאראייניגט ווערט

הדבר שקרוב איך החיים עץ בקונטרס נת' (וכבר באמת
הכוונה וישלים האהבה מצות יקיים ובזה לכאו"א) מאד
שנת"ל (בהאופנים טבעיים המדות וזכוך בבירור העליונה

כו': ומצות התורה בעסק עולם חיי יחי' ובזה פ"ד)
ÂÈהיא שהעבודה ג"כ יש טו"ד שע"פ העבודה והנה

רק היא כשההתבוננות והוא לבד, מקיף בבחי'
הרוב (וע"פ ומתלהב שמתפעל היות דעם הענין בכללות
דמיוני, התפעלות רק הוא ועצבות) מרירות בבחי' הוא
טבעיים המדות על כלל פועל ואינו רושם, שום מזה ואינו
ולזככם, לבררם בעולם וענינו חלקו שזה בחוזק אצלו שהן
בהכרח העליונה הכוונה ולהשלים נפשו בחיי והחפץ
פרטיות בבחי' בהתבוננות בתפלה ויגיעה בעבודה לעבוד
ובהעמקת פרטיות) בבחי' התבוננות עניני איזה (ונת' דוקא
ישלים ועי"ז באמת באהבה יתעורר דוקא שעי"ז הדעת
כו'. התומ"צ ובקיום הנה"ב וזכוך בבירור העליונה הכוונה
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– למטה הנשמה ירידת האמיתי. – טוב שגמלני ומהו זו, בברכה חובה מזכיר מדוע שאלות:
ה בנוע לחזות ומתענגת אלות, ומשיגה רואה היתה למעלה בהיותה כי ועצומה, גדולה

ּברכה והּנה טֹוב". ׁשּגמלני טֹובֹות לחּיבים הּגֹומל »ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
על יתּבר להּבֹורא וההֹודאה הּׁשבח ּברּכת היא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
נׁשּתּנה לּמה להבין וצרי האדם, עם ׁשעֹוׂשה והחסד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּטֹוב
ּברּו" אֹומר הּנס ּדבברּכת הּנּסים, מּברּכת זֹו ּברכה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻנּסח
והינּו לעצמֹו, חֹובה ּבברכתֹו מזּכיר ואינֹו נס", לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשעׂשה
לּצלן רחמנא עמד ּבעבּורֹו אׁשר ּבעצמֹו חֹוב ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשּימצא
חס הּסּכנה ּבדבר חּיב ׁשהיה מֹודה ּבעצמֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבסּכנה,
ּכן ּׁשאין מה נס, לֹו עׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש אּלא ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשלֹום
חֹוב ׁשּמזּכיר טֹובֹות" לחּיבים "הּגֹומל אֹומר זֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבברכה
ׁשּזהּו אּלא ּבזה החּיב ׁשהּוא מֹודה ּבעצמֹו והּוא ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלעצמֹו,
לחּיבים ּגם ּגֹומל יתּבר ׁשהּוא הוי' ודרכי הוי' ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמחסדי
טֹוב, ׁשּגמלני יתּבר להּׁשם ּומׁשּבח מֹודה הּוא ולכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָטֹובֹות,
לי ׁשעׂשה ּברּו" הּברכה נּסח להיֹות צרי היה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֻולכאֹורה
ּדגרסת סתם, "טֹוב" מהּו ועֹוד הּנס. ּברּכת ּכנּסח ְְְְְְִִֵַַַַַָֻטֹוב"

"ׁשּגמל היא והרי"ף המקּבלהרמּב"ם והּנּסח טֹוב", ּכל ני ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻ
האמּתי טֹוב ׁשהּוא ּומׁשמע סתם, "טֹוב" הּוא ְְְְֲִִֶַַַָָָֻוהּמחלט
להֹודֹות, צריכים ארּבעה והּנה מהּו. להבין וצרי ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻהמיחד,
הּים יֹורדי האסּורים, מּבית ׁשּיצא וחבּוׁש ׁשּנתרּפא, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחֹולה
החּיי"ם וכל וסימנ ליּׁשּוב, ּכׁשּיּגיעּו ּדרכים והֹולכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשעלּו,
הּנה זה, ּולהבין סלה. יֹודּו – מדּבר ים, יּסּורים, חֹולה, –ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ועצּומה ּגדֹולה ירידה היא ּבּגּוף הּנׁשמה ּדירידת ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָנֹודע
ּבּגּוף, ּבֹואּה קדם למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּדהּנׁשמה מאד, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹּבמאד
ּוכמֹו הרּוחנּיים, העליֹונים ּבעֹולמֹות ּומּצבּה מעמדּה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָהרי
והינּו לפניו", עמדּתי אׁשר יׂשראל אלקי הוי' "חי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכתּוב
ּבגּוף להתלּבׁש הּזה ּבעֹולם למּטה ירידתּה קדם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּדהּנׁשמה
רֹואה והיא הרּוחנּיים עליֹונים ּבעֹולמֹות היא הרי ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָּגׁשמי,
והּׂשגה, הבנה ּוׁשמיעה ּדראּיה הּכחֹות ּדכל אלקּות, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּומּׂשגת
ׁשל והארתּה ּובכחּה עצמּה, ּבהּנׁשמה הם עּקרם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהרי
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ÈÓÂהדבר אמיתית היטב ידע כ"כ ומרומה מוטעה שאינו
שלא אותן (היינו שלו הרעות המדות שעיקרי איך
ולא שינוי שום בלי בתקפם אצלו הן כנ"ל) עדיין נתבררו
הכוונה להשלים ובכדי הנ"ל, בעבודתו דבר שום פעל
לברר דהיינו למטה, נשמתו ירדה זה שבשביל העליונה
הכרח בענין כמשנת"ל לחלקו, המגיעים טבעיים המדות
בהתגברות ח"ו לשחתה שלא (ומכ"ש למטה האדם עבודת
לעסק נכון וזמן עת ליתן לבו ינדבו טבעיות) המדות
ויגיעה בעבודה לעבוד עצמו על ויתגבר התפלה,
בהם וכיוצא שנת"ל בענינים אלקי ענין באיזה בהתבוננות
את לידע שצריך (וכמובן דוקא פרטיות בהתבוננות
ובכמה יותר) אליו מתקרבים ובההתבוננות היטב הענינים
(עס יותר הענין אצלו מתברר ענין באיזה שמתבונן פעמים
(עס אצלו ומתעצם ענין) דער קלערער אלץ איהם ווערט
אהבה בהתעוררות ויתעורר איהם) מיט פאראייניגט ווערט

הדבר שקרוב איך החיים עץ בקונטרס נת' (וכבר באמת
הכוונה וישלים האהבה מצות יקיים ובזה לכאו"א) מאד
שנת"ל (בהאופנים טבעיים המדות וזכוך בבירור העליונה

כו': ומצות התורה בעסק עולם חיי יחי' ובזה פ"ד)
ÂÈהיא שהעבודה ג"כ יש טו"ד שע"פ העבודה והנה

רק היא כשההתבוננות והוא לבד, מקיף בבחי'
הרוב (וע"פ ומתלהב שמתפעל היות דעם הענין בכללות
דמיוני, התפעלות רק הוא ועצבות) מרירות בבחי' הוא
טבעיים המדות על כלל פועל ואינו רושם, שום מזה ואינו
ולזככם, לבררם בעולם וענינו חלקו שזה בחוזק אצלו שהן
בהכרח העליונה הכוונה ולהשלים נפשו בחיי והחפץ
פרטיות בבחי' בהתבוננות בתפלה ויגיעה בעבודה לעבוד
ובהעמקת פרטיות) בבחי' התבוננות עניני איזה (ונת' דוקא
ישלים ועי"ז באמת באהבה יתעורר דוקא שעי"ז הדעת
כו'. התומ"צ ובקיום הנה"ב וזכוך בבירור העליונה הכוונה
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– למטה הנשמה ירידת האמיתי. – טוב שגמלני ומהו זו, בברכה חובה מזכיר מדוע שאלות:
ה בנוע לחזות ומתענגת אלות, ומשיגה רואה היתה למעלה בהיותה כי ועצומה, גדולה

ּברכה והּנה טֹוב". ׁשּגמלני טֹובֹות לחּיבים הּגֹומל »ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
על יתּבר להּבֹורא וההֹודאה הּׁשבח ּברּכת היא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
נׁשּתּנה לּמה להבין וצרי האדם, עם ׁשעֹוׂשה והחסד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּטֹוב
ּברּו" אֹומר הּנס ּדבברּכת הּנּסים, מּברּכת זֹו ּברכה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻנּסח
והינּו לעצמֹו, חֹובה ּבברכתֹו מזּכיר ואינֹו נס", לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשעׂשה
לּצלן רחמנא עמד ּבעבּורֹו אׁשר ּבעצמֹו חֹוב ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשּימצא
חס הּסּכנה ּבדבר חּיב ׁשהיה מֹודה ּבעצמֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבסּכנה,
ּכן ּׁשאין מה נס, לֹו עׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש אּלא ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשלֹום
חֹוב ׁשּמזּכיר טֹובֹות" לחּיבים "הּגֹומל אֹומר זֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבברכה
ׁשּזהּו אּלא ּבזה החּיב ׁשהּוא מֹודה ּבעצמֹו והּוא ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלעצמֹו,
לחּיבים ּגם ּגֹומל יתּבר ׁשהּוא הוי' ודרכי הוי' ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמחסדי
טֹוב, ׁשּגמלני יתּבר להּׁשם ּומׁשּבח מֹודה הּוא ולכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָטֹובֹות,
לי ׁשעׂשה ּברּו" הּברכה נּסח להיֹות צרי היה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֻולכאֹורה
ּדגרסת סתם, "טֹוב" מהּו ועֹוד הּנס. ּברּכת ּכנּסח ְְְְְְִִֵַַַַַָֻטֹוב"

"ׁשּגמל היא והרי"ף המקּבלהרמּב"ם והּנּסח טֹוב", ּכל ני ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻ
האמּתי טֹוב ׁשהּוא ּומׁשמע סתם, "טֹוב" הּוא ְְְְֲִִֶַַַָָָֻוהּמחלט
להֹודֹות, צריכים ארּבעה והּנה מהּו. להבין וצרי ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻהמיחד,
הּים יֹורדי האסּורים, מּבית ׁשּיצא וחבּוׁש ׁשּנתרּפא, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחֹולה
החּיי"ם וכל וסימנ ליּׁשּוב, ּכׁשּיּגיעּו ּדרכים והֹולכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשעלּו,
הּנה זה, ּולהבין סלה. יֹודּו – מדּבר ים, יּסּורים, חֹולה, –ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ועצּומה ּגדֹולה ירידה היא ּבּגּוף הּנׁשמה ּדירידת ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָנֹודע
ּבּגּוף, ּבֹואּה קדם למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּדהּנׁשמה מאד, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹּבמאד
ּוכמֹו הרּוחנּיים, העליֹונים ּבעֹולמֹות ּומּצבּה מעמדּה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָהרי
והינּו לפניו", עמדּתי אׁשר יׂשראל אלקי הוי' "חי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכתּוב
ּבגּוף להתלּבׁש הּזה ּבעֹולם למּטה ירידתּה קדם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּדהּנׁשמה
רֹואה והיא הרּוחנּיים עליֹונים ּבעֹולמֹות היא הרי ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָּגׁשמי,
והּׂשגה, הבנה ּוׁשמיעה ּדראּיה הּכחֹות ּדכל אלקּות, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּומּׂשגת
ׁשל והארתּה ּובכחּה עצמּה, ּבהּנׁשמה הם עּקרם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהרי
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ּומּׂשיג, מבין ׁשֹומע, רֹואה, האדם הּנה הּנפׁש ׁשהּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה
ּדּומם ּכאבן הּגּוף נׁשאר הּגּוף מן הּנפׁש ּדבצאת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהראיה
וכל מאּומה. ּומבין מּׂשיג ואינֹו ׁשֹומע אינֹו רֹואה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו
ּכמאמר עמּקה, והבנה ׂשכלית ּבראּיה האדם מעלת ְְְְֲֲֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָָֻיתרֹון

מּצד רק הּוא זה הּנה הּנֹולד", את הרֹואה חכם ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"איזהּו
ׁשהם ּכמֹו אּלּו ּכחֹות ּכל יׁשנם הרי ּכן אם והּנׁשמה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּנפׁש
אלקּות ּומּׂשגת רֹואה ּדהּנׁשמה והינּו עצמּה, ְְְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהּנׁשמה

הוי'. ּבנעם לחזֹות רב ּבענג ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹּומתעּנגת
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לברך.1) מה על לו היה כשלא ממלא היה שבכך הכוונה היתה כנראה
יב.2) קיט, תהלים
כו'3) רשימה ענין להבין (המא' עשי' חקיקה חציבה רשימה מענין צע"ק

רס"ו. המשך סוף - ישראל קדש ד"ה עיין הברכות) ענין להבין בביכל
ד"ה4) תולדות התורה אור בתחלתו. הזהר לביאורי הוספות בארוכה ראה

הנערים. ויגדלו
ו.5) ג, מלאכי
נבג"מ6) זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח מכ"ק - הזכרונות בספר בארוכה ראה
זי"ע.
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שהיה מכך התפרנס אשר קרפיל, יעקב בשם יהודי היה בטשריי הגדולים הארץ" "עמי מגדולי אחד
לשבת. רק לעיירה חוזר היה הוא הגויים. עם וסחר בכפרים, השבוע כל מסתובב

היה לביתו, הגיעו לפני עוד ראשון, דבר הרי לעיירה, הגיע כאשר שישי יום שבכל היה מנהגו
הצדקה צרכי לשאר וכן - הרב עבור - עבורו הקבוע התשלום את לו ומוסר הרב של לביתו הולך

וכהנה. וכהנה תורה" "תלמוד ערומים", "מלביש כלה", "הכנסת חולים", כ"ביקור שבעיירה,

מטבעות כמה מטיל היה ושם המדרש לבית הולך היה לרב, הקבועים תשלומיו את סיים כאשר
לאשתו ומוסר לביתו הולך היה אז ורק בסתר". "מתן מצוות את לקיים כדי הכללית, הצדקה לקופת
השבת, עבור המצרכים את ותקנה חובותיה, את בזה שתפרע עלֿמנת אצלו שנותר הכסף שאר את
לעבר צועד היה ואז בשמן, מושחם מגפיו, את מנקה היה הוא לשבת. עצמו את להכין מתחיל והיה

המרחץ. בית

אותם וגם בעלֿפה, ידע אומר שהיה הבודדות התפילות את אות. צורת אפילו ידע לא קרפיל יעקב
להתייחס מבלי עשרה. שמונה ולומר שמע קריאת לקרוא למד השנים במשך רבות. שגיאות עם רק

היה הרי התפילות, את אומר היה שבהם אמירתולשגיאותיו, ובדבקות. גדולה בכוונה אומרם תמיד
והן הכפרים, בין נדודיו בעת בדרכים עצמו בפני החול בימות מתפלל היה כאשר הן הייתה בכוונה

בטשריי. אשר המדרש בבית טובים ובימים בשבתות הציבור, עם היה כאשר

היא ביותר. במצוות ומדקדקת שמים יראת אך פשוטה, אשה היא אף הייתה ברכה, ציפה אשתו,
כאשר יתומה נהייתה היא בטשריי. הבלן שהיה מי - תורה בן יהודי - יצחק יוסף ר' של בתו הייתה

קרפל. יעקב עם יותר מאוחר אותה השיאה הקהילה קטנה, ילדה הייתה

בנים. גידול צער להם היה אך מאושרים, באמת והיו נהדרים, חיים ביניהם חיו הנ"ל והאשה הבעל

לעולם, ילדים להביא ברכה ציפה החלה כאשר יותר מאוחר ילדים. כלל להם נולדו לא בתחילה,
היוולדם. לאחר תיכף מתו הם ימים, האריכו לא - ול"ע ל"ע - אלו ילדים הרי

היה הוא שגם אחר, יהודי עם נפגש הכפרים, בין כתמיד נודד קרפל יעקב היה כאשר אחת, פעם
יחדיו. לנדוד החלו והשניים קרפל, יעקב נודד שהיה כפי הכפרים בין נודד

זה דבר לעצמו. מדבר כאילו בשפתיו, משהו הזמן כל לוחש יהודי שאותו הבחין, קרפל יעקב
יהודי אותו אצל להתעניין החל כאשר לעצמו. אדם אותו אומר מה לדעת קרפל יעקב את מאוד סיקרן
זאת עושה "הנני בעלֿפה משניות לומד שהוא אדם אותו לו ענה הזמן, כל בשפתיו ממלמל הוא מה
כאשר בדרך, אך גמרא. ולומד המדרש בבית אני יושב בעיירה, הנני נמצא "כאשר לו. אמר הזמן" כל

ותנ"ך. משניות הנני לומד בעלֿפה, ללמוד הנני חייב

עצמו להסתיר יהודי אותו צריך היה לא שוב קרפל, יעקב לר' אדם אותו של סודו שנודע כיוון
לבדם, היו כאשר רם בקול בעלֿפה ללמוד היה יכול עכשיו בלחש. לימודו ידי על קרפל יעקב מר'
יעקב שהיה פעם בכל ערב. ניגון עם לומד יהודי אותו היה לכך נוסף למשנהו, אחד מכפר בהלכם

בקרבו. נמס ליבו היה זאת, שומע קרפל
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שהיה מכך התפרנס אשר קרפיל, יעקב בשם יהודי היה בטשריי הגדולים הארץ" "עמי מגדולי אחד
לשבת. רק לעיירה חוזר היה הוא הגויים. עם וסחר בכפרים, השבוע כל מסתובב

היה לביתו, הגיעו לפני עוד ראשון, דבר הרי לעיירה, הגיע כאשר שישי יום שבכל היה מנהגו
הצדקה צרכי לשאר וכן - הרב עבור - עבורו הקבוע התשלום את לו ומוסר הרב של לביתו הולך

וכהנה. וכהנה תורה" "תלמוד ערומים", "מלביש כלה", "הכנסת חולים", כ"ביקור שבעיירה,

מטבעות כמה מטיל היה ושם המדרש לבית הולך היה לרב, הקבועים תשלומיו את סיים כאשר
לאשתו ומוסר לביתו הולך היה אז ורק בסתר". "מתן מצוות את לקיים כדי הכללית, הצדקה לקופת
השבת, עבור המצרכים את ותקנה חובותיה, את בזה שתפרע עלֿמנת אצלו שנותר הכסף שאר את
לעבר צועד היה ואז בשמן, מושחם מגפיו, את מנקה היה הוא לשבת. עצמו את להכין מתחיל והיה

המרחץ. בית

אותם וגם בעלֿפה, ידע אומר שהיה הבודדות התפילות את אות. צורת אפילו ידע לא קרפיל יעקב
להתייחס מבלי עשרה. שמונה ולומר שמע קריאת לקרוא למד השנים במשך רבות. שגיאות עם רק

היה הרי התפילות, את אומר היה שבהם אמירתולשגיאותיו, ובדבקות. גדולה בכוונה אומרם תמיד
והן הכפרים, בין נדודיו בעת בדרכים עצמו בפני החול בימות מתפלל היה כאשר הן הייתה בכוונה

בטשריי. אשר המדרש בבית טובים ובימים בשבתות הציבור, עם היה כאשר

היא ביותר. במצוות ומדקדקת שמים יראת אך פשוטה, אשה היא אף הייתה ברכה, ציפה אשתו,
כאשר יתומה נהייתה היא בטשריי. הבלן שהיה מי - תורה בן יהודי - יצחק יוסף ר' של בתו הייתה

קרפל. יעקב עם יותר מאוחר אותה השיאה הקהילה קטנה, ילדה הייתה

בנים. גידול צער להם היה אך מאושרים, באמת והיו נהדרים, חיים ביניהם חיו הנ"ל והאשה הבעל

לעולם, ילדים להביא ברכה ציפה החלה כאשר יותר מאוחר ילדים. כלל להם נולדו לא בתחילה,
היוולדם. לאחר תיכף מתו הם ימים, האריכו לא - ול"ע ל"ע - אלו ילדים הרי

היה הוא שגם אחר, יהודי עם נפגש הכפרים, בין כתמיד נודד קרפל יעקב היה כאשר אחת, פעם
יחדיו. לנדוד החלו והשניים קרפל, יעקב נודד שהיה כפי הכפרים בין נודד

זה דבר לעצמו. מדבר כאילו בשפתיו, משהו הזמן כל לוחש יהודי שאותו הבחין, קרפל יעקב
יהודי אותו אצל להתעניין החל כאשר לעצמו. אדם אותו אומר מה לדעת קרפל יעקב את מאוד סיקרן
זאת עושה "הנני בעלֿפה משניות לומד שהוא אדם אותו לו ענה הזמן, כל בשפתיו ממלמל הוא מה
כאשר בדרך, אך גמרא. ולומד המדרש בבית אני יושב בעיירה, הנני נמצא "כאשר לו. אמר הזמן" כל

ותנ"ך. משניות הנני לומד בעלֿפה, ללמוד הנני חייב

עצמו להסתיר יהודי אותו צריך היה לא שוב קרפל, יעקב לר' אדם אותו של סודו שנודע כיוון
לבדם, היו כאשר רם בקול בעלֿפה ללמוד היה יכול עכשיו בלחש. לימודו ידי על קרפל יעקב מר'
יעקב שהיה פעם בכל ערב. ניגון עם לומד יהודי אותו היה לכך נוסף למשנהו, אחד מכפר בהלכם

בקרבו. נמס ליבו היה זאת, שומע קרפל
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תרפ"א] תמוז [תחלת

יהושע מר התמים ידיד בן ידיד תלמידינו

שי' זעליג

וברכה שלום

בעזרו יהי' הטוב והאל קבלתי, שי' רי"ל ע"י שילוחו

בגו"ר. להצליחו

רק ולא האדם, יחי' בלבד הזה הלחם על לא יקירי אמנם

מחצבתך, צור תזכור לא מדוע אדמות. עלי תעודתינו הוא זה

לראות קיוה עליך, גם האציל ואורו מהודו אשר ורבך, מורך

מאות איזה שתפריש בזה רק האם נפשי, וענג נחת רוב בך

כל יתרפא הקל, בממון האם מורך, בית להחזקת שקלים,

איליו חובתך תמלא בזה רק והאם הפנימיים, התחלאים

כ"ק הוא, הלא ויתעלה, יתברך מלכינו, אבינו ולאדונו,

לא בטח זכרו אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

אנו במה דורש יסור, לא לעד כי ואקוה עיניך, מנגד סר

נדע, לא התפלה ואת נלמוד, לא החסידות את אם חסידים,

אבותינו בעלמא. שם וקריאת שמחה, של בריקוד רק והאם

לעשות לשמור ללמוד בפועל, עבודה מאתנו דורשים רבותינו

אדם כל הזמן. לבלות בעלמא ובדברי' בדמיון רק ולא ולקיים,

ושתים, פעם ללמוד ויום יום בכל הנהו מחוייב הוא באשר

נכון בסיס על ביתו, וחיי חייו לכלכל איך מחשבות ולחשוב

התורה. עפ"י

חשוב ושתים, פעם לא אתך דברו אשר את יקירי זכור

עליך ורבך מורך שם בפועל. בחיים והביאם היטיב הדברים

לך ודע במו. הזהר נתונה, ידך על תפארתו ויקר כבודו נקרא,

כי רחמים, ביתך ועל עליך יבקש תלך ישרה בדרך כאשר כי

תורה, בן נלהב, עברי הי' בגו"ר. חייכם ימי כל תהיו מאושרים

תהלים, ושיעור תניא פרק גמרא דף ביומו, יום מידי ללמוד

מן לעת וגם להוסיף ובש"ק ולקו"ת, בשו"ע המזג יחסר אל

זכית אשר הקדשים קדש פני זכור נא זכור להתפלל. העתים

באור התחמם צבאות, ה' מלאך אל מקורב להיות לשרת,

ארחות ותמצא בזה וחשוב יום בכל וזכור המסולאים, מדותיו

בגו"ר. חיים

במו"ר. והדו"ש כאו"נ ברכה והי'
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שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת
למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה
בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש
של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף
מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי
הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל
הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם
אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה
פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון
בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,
שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה
נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (
ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק
מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך
יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא
גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי
בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו
ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון
החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת
תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר
"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר
"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש
את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד
בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את
בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר
הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה
"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי
שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך
לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,
צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע
אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים
"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר
תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי
לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,
ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת
זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות
מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'
התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1)1)1)1) לו, תצא א.2)2)2)2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)3)3)3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)4)4)4)ראה פרק תניא
ב.5)5)5)5) עז, ואילך.6)6)6)6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)7)7)7)יו"ט נ''א.8)8)8)8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה

             

         
          

         
          

        
          

       
       

        
      

         
         
          


         

         
         

         
           

        
        

           
     

        
         
           

        

         
        

        
        

           
 

         
        

         
        

           
       

          
       
         

         
         

        
          

        
          

       
         

        
        

        
          













































































































המשך ביאור למס' מכות ליום שני עמ' א



קלט   

   
                  
                 
               
                 

    

  
שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת
למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה
בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש
של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף
מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי
הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל
הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם
אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה
פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון
בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,
שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה
נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (
ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק
מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך
יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא
גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי
בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו
ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון
החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת
תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר
"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר
"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש
את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד
בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את
בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר
הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה
"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי
שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך
לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,
צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע
אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים
"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר
תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי
לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,
ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת
זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות
מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'
התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1)1)1)1) לו, תצא א.2)2)2)2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)3)3)3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)4)4)4)ראה פרק תניא
ב.5)5)5)5) עז, ואילך.6)6)6)6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)7)7)7)יו"ט נ''א.8)8)8)8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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Èב Ïk ˙È B a ˜Ïa ‡ÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ
È‡B‡Ï Ï‡È „ÚגÏÁ„e ¬«ƒ¿»≈∆¡»≈¿≈

‡„ÁÏ ‡Ú „˜ Ô ‰‡‡B¬»»ƒ√»«»«¬»
Ô ‰‡‡BÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ È È‡¬≈«ƒ«¬«¿¬»»ƒ

Ï‡È Èa „˜ד‡B ‡Â √»¿≈ƒ¿»≈«¬«»
˙È ‡Ï‰˜ ÔeÈÈ ÔÚk ÔÈ„ ÈÏ¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»»
‡B CÈÁÏ„ ‡k ‡Á Ïk»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»
B a ˜Ïe ‡Ï˜Á„ ‡˜BÈ ˙È»¿»¿«¿»»»«ƒ
‡È‰‰ ‡Úa ‡BÏ ‡kÏ«¿»¿»¿ƒ»»«ƒ

aה ÚÏa ˙ÂÏ ÔÈ‡ ÁÏe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«
Ú‡ ˙ ÏÚ„ ‡ B˙Ï BÚa¿ƒ¿¬»¿«¿»¬«
‡‰ ÈÏ Ï È˜Ï Ú Èa¿≈«≈¿ƒ¿≈≈¿≈«»
˙È ‡Á ‡‰ È ˜ ‡Ú«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
È ‡e‰Â ‡Ú‡„ ‡ ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈

ÈÏ˜וËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe ƒ»»¿ƒ¿«ƒ»¿«
‡e‰ È˙ È‡ ÔÈ„‰ ‡Ú ˙È ÈÏƒ»«»»≈¬≈«ƒ
˜  ‡Á‡Ï Ïk‡ È‡ Èpƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»


()‰Ú‡Ïk ˙‡ BÔa ˜Ïa ‡iÂ««¿»»∆ƒ∆»¬∆»»

È‡Ï Ï‡È.ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ƒ¿»≈»¡…ƒְְִִֵֵֶַָָָ
אחת על אנּו ּבפניהם, עמדּו לא עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבטּוחים

מֹואב": "וּיגר :לפיכ וכּמה! .‚iÂ(‚)ּכּמה ְְִַַַָָָָָָ«»»
ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם":(איוב "ּגּורּו :ı˜iÂ ְְֶָָ«»»

‡B.מקרא והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו »ְְְְְְִִֵֶַַַַָָ
ÔÈ„(„)קצר): È˜Ï‡.היּו מעֹולם והלא ָָ∆ƒ¿≈ƒ¿»ֲֵַָָֹ

ׁשּנאמר זה, את זה לו)ׂשֹונאים "הּמּכה(בראשית : ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַ
מֹואב על מדין ׁשּבאּו מֹואב", ּבׂשדה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאתֿמדין
ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָלמלחמה?
ּכיון מּמדין? עצה לּטל מֹואב ראה ּומה ְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּביניהם.
העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשראּו
מהם נׁשאל נתּגּדל, ּבמדין אּלּו ׁשל מנהיגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמרּו:
אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: אמרּו ּמּדתֹו? ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹמה

ּבפיו: ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו CÁÏkאף ְְֲִֵֶֶַָָָָֹƒ¿…
B‰.(רבה ּבֹו(במדבר אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור מה ּכל «ְֵֵֶַַַָ

ּברכה: ‰‰Â‡סימן ˙Úa.;למלכּות ראּוי היה לא ְִַָָ»≈«ƒְְַָָָֹ
עליהם מּנּוהּו סיחֹון, ׁשּמת וכיון היה, מדין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמּנסיכי

ׁשעה: לצר(‰)‰B˙.ׁשהּכל הּזה ּכּׁשלחני ְֶָָֹ¿»ְִֶֶַַַָֹֻ
לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו ְְְִִִִִַָָָָמריצין

הּמקֹוםאּגרֹותיהם. ׁשם ּכ מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
BÚÈa:(שם) ı‡.(שם),היה מּׁשם ּבלק. ׁשל ∆∆¿≈«ִֶָָָָָ

ואם .למל אּתה עתיד לֹו: ואֹומר מתנּבא היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוזה
ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ְְְִִִֵַַַָָָָֹּתאמר:
ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ּכדי רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו לֹומר: ְְְִִִַַָָָָָָֻלאּמֹות
העֹולם, ּגדר ּפרצּו והם נביאים להם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָהעמיד
עצה להם נתן וזה ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבתחּלה

לזנּות: עצמן הּקריאה(שם).BÏ‡˜Ïלהפקיר ְְְְִִַַָƒ¿…ְִַָ
הרּבה: ממֹון לֹו ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּלֹו

È ‡È Ú.:?מּזיק מה ּתאמר: ‰p‰ואם «»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹƒ≈
ı‡‰ ÔÈÚ˙‡ ‰Î.ׁשֹומרים ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ƒ»∆≈»»∆ְְִִֶָ

והרגּום: עליהם עמדּו ÈÏאֹותנּו È ‡e‰Â. ְֲֲֵֶַָָָ¿…≈ƒÀƒ
ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, (תהיליםחסר ְְְְְִִִִֵֵֵַָ

אמילם":קיח) "ּכי :(Â)Ba‰k.נּכה ועּמי אני ֲִִַ«∆ְֲִִֶַַ
הּוא מׁשנה לׁשֹון אחר: ּדבר ב)ּבהם. קה ,(ב"מ ְְִֵֶַָָָָ
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‡Ú„È È‡ ‡Ú‡ ÔÓ d˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»
ËBÏ˙ È„Â CÓ C˙ È ˙È»ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿

:ËÈÏזÈÒÂ ‡BÓ ÈÒ eÏÊ‡Â ƒ«¬»»≈»¿»≈
˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èa ‡iÓÒ˜Â ÔÈ„Óƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ≈«¬¿»
:˜Ï ÈÓb˙ dnÚ eÏÈÓe ÌÚÏaƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»≈»»

ÈÏÈÏa‡ח ‡‰ e˙Èa ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»
È ‡Ók ‡Ób˙ ÔB˙È ˙‡Â¿»≈»¿ƒ¿»»¿»ƒ
È eÈB‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈÓ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿¿≈

:ÌÚÏa ÌÚ ‡BÓטÓÈÓ ‡˙‡Â »ƒƒ¿»«¬»≈«
ÔÓ Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«»

:CnÚ ÔÈ‡‰ ‡ibיÓ‡Â À¿«»»ƒ≈¿ƒ»«¬«
B a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏaƒ¿»√»¿»»»«ƒ

:È˙ÂÏ ÁÏ ‡BÓ„ ‡kÏÓיא‡‰ «¿»¿»¿«¿»ƒ»
˙È ‡ÁÂ ÌÈnÓ ˜ È ‡nÚ«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»
‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú‡„ ‡Ó ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»
‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó d˙È ÈÏ ËBÏƒ»≈»ƒƒÀ¿«»»

:d˙‡Â ˜ dיבÈÈ Ó‡Â ≈¿»«¬»≈ƒ≈«¬«¿»
ËeÏ˙ ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏÏ¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿


מעט: מהם לחּסר הּדמים מן לֹו ÈzÚ„Èמנּכה Èk ְְְִִֵֵֶֶַַַַָƒ»«¿ƒ

'B‚Â.את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת עלֿידי ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
Ì„Èa(Ê)מֹואב: ÌÈÓÒ˜e.(שם),קסמים מיני ּכל ָ¿»ƒ¿»»ְִִֵָָ

אחר: ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
אם(שם) אמרּו: מדין; זקני ּבידם נטלּו זה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָקסם

ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו ְִִֵַַַַַָָָֹֹיבא
"לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ּתֹועלת. ּבֹו אין - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָידחנּו
והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", ְְְְְִִִֵַַָָָָֹפה
עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהם,

להם: הלכּו מדין זקני ‰ÏÈ‰(Á)אבל ‰ eÈÏ. ְְְֲִִֵֶָָָָƒ…««¿»
לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאין
הּלילה, ּבחלֹום לבן וכן העֹולם; אּמֹות ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻנביאי

לא)ׁשּנאמר אלֿלבן(בראשית אלהים "וּיבא : ֱֱִֶֶֶַַָָָֹֹ
ּפילגׁשֹו אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָהארּמי

‡ÈÏּבהחבא: '‰ a„È ‡k.י ללכתאם מליכני ְֵֵָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵֶֶַָ
ּכבֹודֹו אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָעם

מּכם: ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל .eiÂלתּתי ְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ«≈¿

עּכבה: CnÚ(Ë)לׁשֹון ‰‡‰ ÌÈ‡‰ ÈÓ. ְַָָƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»
ילכּו צּדיקים ה' ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהטעֹותֹו
מי ׁשאמר רּׁש"י ּכּונת בם. יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים ְְִִִִֶַַַַָָָָָבם
ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָהאנׁשים
א "אּיּכה", ּבתבת ּבראׁשית ּבפרׁשת רּׁש"י ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּפרׁש
ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ְְְִִִַַָָָָָָָּבא
אף עליו, ׁשוה ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאין

יבין: ולא לקּלל ׁשאּוכל עת אראה Ïa˜(È)אני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ»»
'B‚Â Ôa.,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני אףֿעלּֿפי ∆ƒ…¿ְִִֵֵֶֶַַָ

הּמלכים: ּבעיני אני (במדבר.˜È‰(È‡)חׁשּוב ְְֲִִֵֵַָָ»»ƒ
ּומפרׁש:רבה) נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי", קׁשה ְִֵֵֵֶָָָָָזֹו

ÂÈz‚Â.(שם)אּלא אמר לא ּובלק העֹולם. מן ¿≈«¿ƒִֶַָָָָָָֹ
להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ואגרׁשּנּו

מּבלק: יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם Ï‡(È)מעלי; ְְִִֵֵַָָָָָָָ…
Ì‰nÚ CÏ˙.(שם)אקּללם ּכן אם לֹו: אמר ≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ

לֹו:ּבמקֹומי, אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר ְִִֶַַָָָָָֹֹ
,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם, ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאם
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‡Ú„È È‡ ‡Ú‡ ÔÓ d˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»
ËBÏ˙ È„Â CÓ C˙ È ˙È»ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿

:ËÈÏזÈÒÂ ‡BÓ ÈÒ eÏÊ‡Â ƒ«¬»»≈»¿»≈
˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èa ‡iÓÒ˜Â ÔÈ„Óƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ≈«¬¿»
:˜Ï ÈÓb˙ dnÚ eÏÈÓe ÌÚÏaƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»≈»»

ÈÏÈÏa‡ח ‡‰ e˙Èa ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»
È ‡Ók ‡Ób˙ ÔB˙È ˙‡Â¿»≈»¿ƒ¿»»¿»ƒ
È eÈB‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈÓ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿¿≈

:ÌÚÏa ÌÚ ‡BÓטÓÈÓ ‡˙‡Â »ƒƒ¿»«¬»≈«
ÔÓ Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«»

:CnÚ ÔÈ‡‰ ‡ibיÓ‡Â À¿«»»ƒ≈¿ƒ»«¬«
B a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏaƒ¿»√»¿»»»«ƒ

:È˙ÂÏ ÁÏ ‡BÓ„ ‡kÏÓיא‡‰ «¿»¿»¿«¿»ƒ»
˙È ‡ÁÂ ÌÈnÓ ˜ È ‡nÚ«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»
‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú‡„ ‡Ó ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»
‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó d˙È ÈÏ ËBÏƒ»≈»ƒƒÀ¿«»»

:d˙‡Â ˜ dיבÈÈ Ó‡Â ≈¿»«¬»≈ƒ≈«¬«¿»
ËeÏ˙ ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏÏ¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿


מעט: מהם לחּסר הּדמים מן לֹו ÈzÚ„Èמנּכה Èk ְְְִִֵֵֶֶַַַַָƒ»«¿ƒ

'B‚Â.את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת עלֿידי ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
Ì„Èa(Ê)מֹואב: ÌÈÓÒ˜e.(שם),קסמים מיני ּכל ָ¿»ƒ¿»»ְִִֵָָ

אחר: ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
אם(שם) אמרּו: מדין; זקני ּבידם נטלּו זה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָקסם

ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו ְִִֵַַַַַָָָֹֹיבא
"לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ּתֹועלת. ּבֹו אין - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָידחנּו
והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", ְְְְְִִִֵַַָָָָֹפה
עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהם,

להם: הלכּו מדין זקני ‰ÏÈ‰(Á)אבל ‰ eÈÏ. ְְְֲִִֵֶָָָָƒ…««¿»
לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאין
הּלילה, ּבחלֹום לבן וכן העֹולם; אּמֹות ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻנביאי

לא)ׁשּנאמר אלֿלבן(בראשית אלהים "וּיבא : ֱֱִֶֶֶַַָָָֹֹ
ּפילגׁשֹו אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָהארּמי

‡ÈÏּבהחבא: '‰ a„È ‡k.י ללכתאם מליכני ְֵֵָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵֶֶַָ
ּכבֹודֹו אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָעם

מּכם: ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל .eiÂלתּתי ְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ«≈¿

עּכבה: CnÚ(Ë)לׁשֹון ‰‡‰ ÌÈ‡‰ ÈÓ. ְַָָƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»
ילכּו צּדיקים ה' ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהטעֹותֹו
מי ׁשאמר רּׁש"י ּכּונת בם. יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים ְְִִִִֶַַַַָָָָָבם
ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָהאנׁשים
א "אּיּכה", ּבתבת ּבראׁשית ּבפרׁשת רּׁש"י ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּפרׁש
ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ְְְִִִַַָָָָָָָּבא
אף עליו, ׁשוה ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאין

יבין: ולא לקּלל ׁשאּוכל עת אראה Ïa˜(È)אני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ»»
'B‚Â Ôa.,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני אףֿעלּֿפי ∆ƒ…¿ְִִֵֵֶֶַַָ

הּמלכים: ּבעיני אני (במדבר.˜È‰(È‡)חׁשּוב ְְֲִִֵֵַָָ»»ƒ
ּומפרׁש:רבה) נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי", קׁשה ְִֵֵֵֶָָָָָזֹו

ÂÈz‚Â.(שם)אּלא אמר לא ּובלק העֹולם. מן ¿≈«¿ƒִֶַָָָָָָֹ
להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ואגרׁשּנּו

מּבלק: יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם Ï‡(È)מעלי; ְְִִֵֵַָָָָָָָ…
Ì‰nÚ CÏ˙.(שם)אקּללם ּכן אם לֹו: אמר ≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ

לֹו:ּבמקֹומי, אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר ְִִֶַַָָָָָֹֹ
,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם, ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאם



wlaakipyקמב meiqelwpe`

      ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−
     «©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ

      ¤¨¥´¨½̈§−¤©§§¤®¦¥¥´§Ÿ̈½
     §¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈

     ©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ
      ¦¨«©¬Ÿ¤−¨®̈§´Ÿ©¨¦½©¦¬

    §¦§¨¦−¥¥«¤©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§
      À³Ÿ¨©Æ¨¨´¤¦½©¨¬¦¨©−

     ¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ
    £¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®Ÿ§¨¨Æ¨«¨¦½

     ¥−¨¨¬©¤«©©´©¦§À̈©¸Ÿ¤Æ
     ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ¥−
       ¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

      ©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸¨¬
     ̈¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−

     ©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»
      ©¼§¨¼©´Ÿ¤À¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½

:‡e‰ CÈ È‡ ‡nÚ ˙ÈיגÌ˜Â »«»¬≈¿ƒ¿»
˜Ï ÈÏ Ó‡Â ‡a ÌÚÏaƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
‡ÂÚ ˙ÈÏ È‡ ÔBÎÚ‡Ï eÏÈÊ‡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»
:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

ÂÏ˙יד B˙‡Â ‡BÓ È eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»
È˙ÓÏ ÌÚÏa Ò eÓ‡Â ˜Ïa»»«¬»»≈ƒ¿»¿≈≈

:‡nÚטו˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â ƒ»»¿≈»»
ÔÈÈÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ ÁÏLÓÏ¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ

:ÔÈl‡ÓטזÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ≈ƒ≈«¬¿»ƒ¿»
a ˜Ïa Ó‡ Ô„k Ï eÓ‡Â«¬»≈ƒ¿«¬«»»«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï Bƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏיזCÈ‡ ‡˜È È‡ ¿»ƒ¬≈«¿»¬«¿ƒ»
„aÚ‡ ÈÏ ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ«¬»¿…ƒ≈«ƒ«¿≈
‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â¿ƒ»¿«ƒ»«»

:ÔÈ„‰יחÓ‡Â ÌÚÏa ˙‡Â »≈¿»≈ƒ¿»«¬«
ÈÏÓ ˜Ï ÈÏ ÔzÈ Ì‡ ˜Ï È„ÚÏ¿«¿≈»»ƒƒ∆ƒ»»¿≈
eL ÈÏ ˙ÈÏ ‰„e ÛÒk ˙È≈≈¿«¿»≈ƒ¿
ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙Êb ÏÚ aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
:‡˙a B‡ ‡zÚÊ „aÚÓÏ È‰Ï‡»ƒ¿∆¿«¿∆¿»«¿»

‡Ûיט ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈB‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»«
ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â ‡ÈÏÈÏa Ôez‡«¿≈¿»¿ƒ«»≈¿»

:ÈnÚ ‡ÏlÓÏכÔÓ ÓÈÓ ‡˙‡Â ¿«»»ƒƒ«¬»≈«ƒ
Ï Ó‡Â ‡ÈÏÈÏa ÌÚÏÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»«¬«≈
Ìe˜ ‡i‚ B˙‡ CÏ È˜ÓÏ Ì‡ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
Èc ‡Ób˙ ˙È Ìe ÔB‰nÚ Ï‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ


(ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו ְְִִִַָָָָ"ּכי

:"מעקצ ולא מּדבׁש "לא CÏ‰Ï(È‚)לּדבֹורה): ְְְְְִֵֵַָֹֹֻֻ«¬…
ÌÎnÚ.ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא ƒ»∆ְְִִִִֶֶֶַָָָ

מקֹום, ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ְְְְִֶֶַָָָָֹּגבֹוהה,
ּבלק: עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון ידאּלא תורה ְְִִֶֶַַָָָָֹ

(ÊÈ)„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk.(רבה יֹותר(במדבר ƒ«≈¬«∆¿¿…ֵ
סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמה

:ל נֹותן ‰ÊÂ(ÁÈ)אני ÛÒk B˙È ‡ÏÓ.,למדנּו ְֲִֵ¿…≈∆∆¿»»ְַָ
לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשּנפׁשֹו
לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, וזהב ּכסף ּכל לי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלּתן
וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, ֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָחילֹות

ÚÏנֹוצח: ÏÎe‡ ‡Ï.ׁשהּוא ּגּלה ּכרחֹו על ֵַ…««¬…ְִֶַָָ
לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּברׁשּות

הּׁשכינה: מּפי האבֹות ׁשּנתּברכּו ŒÌb(ËÈ)הּברכֹות ְְְְִִִִֶַַָָָָָ«
Ìz‡.ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּפיו «∆ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַ

ּכראׁשֹונים: מּברכה.ÛÒiŒ‰Óנפׁש ּדבריו יׁשּנה לא ִִֶֶָ«…≈ְְְִֶַָָָָֹ
נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלקללה;

עלֿידֹו: ּברכֹות להם להֹוסיף ‡ŒÌ(Î)ׁשעתיד ְְִִֶֶַָָָָƒ
EÏ ‡˜Ï.לּטל אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה אם ƒ¿…¿ְְְִִִֶַַָָָֹ

אּתם: ל קּום ׂשכר, את.C‡Âעליה ּכרח על ִֵֶָָָָָ¿«ְֲֶַָ
ואףֿעלּֿפיֿ ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדבר
ויתרּצה: אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָכן
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:„aÚz d˙È CnÚ ÏlÓ‡כאÌ˜Â ¬«≈ƒ»»≈«¿≈¿»
ÏÊ‡Â dz‡ ˙È ÊÊÂ ‡a ÌÚÏaƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«

:‡BÓ È ÌÚכב‡Ê‚ Û˜˙e ƒ«¿¿≈»¿≈»¿»
„zÚ˙‡Â ‡e‰ ÏÊ‡ È‡ ÈÈ„«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
dÏ ÔËNÏ ‡Á‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈
ÔÈ˙e dz‡ ÏÚ Î ‡e‰Â¿»≈««»≈¿≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚכג‡z‡ ˙ÊÁÂ ≈ƒƒ≈«¬««»»
‡Á‡a „zÚÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È»«¿»»«¿»¿««¿»¿»
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÈÏL daÁÂ¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»
d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡ ˙È ÌÚÏƒ¿»»«»»¿«¿¿«

:‡Á‡ÏכדÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â ¿»¿»¿»«¿»»«¿»
‡„‚ ‡˙‡ ‡iÓk ÏÈLaƒ¿ƒ«¿«»«¿»¿»≈»

:‡kÓ ‡„‚Â ‡kÓכה˙ÊÁÂ ƒ»¿»≈»ƒ»«¬«
˙˜Á„‡Â ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡«»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
ÌÚÏ„ ‡Ï‚ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»
:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈¿ƒ¿«

aÚÓÏכו ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»
Á‡ ˙ÈÏ È ˜Ú ˙‡a Ì˜Â¿»«¬«»ƒ≈…«
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»


(‡Î)B˙‡ ˙‡ LÁiÂ.ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְִִֶַָָ

אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָמקלקלת
אברהם קדמ ּכבר רׁשע, ְְְְַַָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

ׁשּנאמר כב)אביהם, אברהם(בראשית "וּיׁשּכם : ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
אתֿחמרֹו": וּיחבׁש ‡BÓּבּבקר ÈNŒÌÚ.במדבר) ֲֲֶֶַַַֹֹֹƒ»≈»

ׁשוה:רבה) ּכלּבם ‰e‡(Î)לּבֹו CÏB‰ŒÈk.ראה ְִִֶָָƒ≈ָָ
:ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע BÏׁשהּדבר ÔËNÏ. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ¿»»

למנעֹו(שם) רֹוצה והיה היה, רחמים ׁשל ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָמלא
ויאבד יחטא ׁשּלא BnÚ:מּלחטא, ÂÈÚ ÈLe. ְֱֲִֶֶַַָֹֹֹ¿≈¿»»ƒ

ׁשני עּמֹו יֹולי ,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּכאן
זה: את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָאנׁשים

(‚Î)ÔB˙‡‰ ‡zÂ.ֿהּקדֹוׁש ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ
האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות ְְְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא
ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּמּתֹו

B„Èaמּזיקין: ‰eÏL BaÁÂ.הּניח זה רׁשע אמר: ִִַ¿«¿¿»¿»ִִֶַַָָָ
ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ׁשּכלי אּמנּותֹו, ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻּכלי
אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֻוהּוא
היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו את אתּפׂש ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻאני

לא)סֹופֹו הרגּו(במדבר ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :ְְְְִֵֶָָ
"ּבׁשביל"..ÏBÚLÓa(Î„)ּבחרב": ּכתרּגּומֹו: ֶֶָ¿ƒ¿ְְְִִַ

כ)וכן ׁשֹומרֹון(מ"א עפר יׂשּפק "אם : ְְְֲִִֵַֹ
ּבהּלּוכן. הרגלים ּבכּפֹות הּנדּבק עפר - ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָלׁשעלים"

מ)וכן ּברגליו(ישעיה - מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי : ְְְְֳִִֵַַַָָָ
Ó‰ּובהּלּוכֹו: „‚Â ‰Ó „.ׁשל "ּגדר" סתם ְִ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְֵֶָָ

הּוא: עצמּה:.ıÁlzÂ(Î‰)אבנים .ıÁÏzÂהיא ֲִָ«ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«
ּבלעם: אתֿרגל אחרים, ŒC‡ÏÓ(ÂÎ)את ÛÒBiÂ ְֲִִֵֶֶֶֶָ«∆«¿«

BÚ ‰.לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לעבר ¬ְְְְֲִֵַַָָָָֹ
ּכמֹו אחר, לג)ּבמקֹום עבר(בראשית "והּוא : ְְְֵַַָָ
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:„aÚz d˙È CnÚ ÏlÓ‡כאÌ˜Â ¬«≈ƒ»»≈«¿≈¿»
ÏÊ‡Â dz‡ ˙È ÊÊÂ ‡a ÌÚÏaƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«

:‡BÓ È ÌÚכב‡Ê‚ Û˜˙e ƒ«¿¿≈»¿≈»¿»
„zÚ˙‡Â ‡e‰ ÏÊ‡ È‡ ÈÈ„«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
dÏ ÔËNÏ ‡Á‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈
ÔÈ˙e dz‡ ÏÚ Î ‡e‰Â¿»≈««»≈¿≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚכג‡z‡ ˙ÊÁÂ ≈ƒƒ≈«¬««»»
‡Á‡a „zÚÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È»«¿»»«¿»¿««¿»¿»
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÈÏL daÁÂ¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»
d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡ ˙È ÌÚÏƒ¿»»«»»¿«¿¿«

:‡Á‡ÏכדÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â ¿»¿»¿»«¿»»«¿»
‡„‚ ‡˙‡ ‡iÓk ÏÈLaƒ¿ƒ«¿«»«¿»¿»≈»

:‡kÓ ‡„‚Â ‡kÓכה˙ÊÁÂ ƒ»¿»≈»ƒ»«¬«
˙˜Á„‡Â ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡«»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
ÌÚÏ„ ‡Ï‚ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»
:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈¿ƒ¿«

aÚÓÏכו ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»
Á‡ ˙ÈÏ È ˜Ú ˙‡a Ì˜Â¿»«¬«»ƒ≈…«
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»


(‡Î)B˙‡ ˙‡ LÁiÂ.ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְִִֶַָָ

אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָמקלקלת
אברהם קדמ ּכבר רׁשע, ְְְְַַָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

ׁשּנאמר כב)אביהם, אברהם(בראשית "וּיׁשּכם : ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
אתֿחמרֹו": וּיחבׁש ‡BÓּבּבקר ÈNŒÌÚ.במדבר) ֲֲֶֶַַַֹֹֹƒ»≈»

ׁשוה:רבה) ּכלּבם ‰e‡(Î)לּבֹו CÏB‰ŒÈk.ראה ְִִֶָָƒ≈ָָ
:ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע BÏׁשהּדבר ÔËNÏ. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ¿»»

למנעֹו(שם) רֹוצה והיה היה, רחמים ׁשל ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָמלא
ויאבד יחטא ׁשּלא BnÚ:מּלחטא, ÂÈÚ ÈLe. ְֱֲִֶֶַַָֹֹֹ¿≈¿»»ƒ

ׁשני עּמֹו יֹולי ,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּכאן
זה: את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָאנׁשים

(‚Î)ÔB˙‡‰ ‡zÂ.ֿהּקדֹוׁש ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ
האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות ְְְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא
ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּמּתֹו

B„Èaמּזיקין: ‰eÏL BaÁÂ.הּניח זה רׁשע אמר: ִִַ¿«¿¿»¿»ִִֶַַָָָ
ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ׁשּכלי אּמנּותֹו, ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻּכלי
אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֻוהּוא
היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו את אתּפׂש ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻאני

לא)סֹופֹו הרגּו(במדבר ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :ְְְְִֵֶָָ
"ּבׁשביל"..ÏBÚLÓa(Î„)ּבחרב": ּכתרּגּומֹו: ֶֶָ¿ƒ¿ְְְִִַ

כ)וכן ׁשֹומרֹון(מ"א עפר יׂשּפק "אם : ְְְֲִִֵַֹ
ּבהּלּוכן. הרגלים ּבכּפֹות הּנדּבק עפר - ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָלׁשעלים"

מ)וכן ּברגליו(ישעיה - מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי : ְְְְֳִִֵַַַָָָ
Ó‰ּובהּלּוכֹו: „‚Â ‰Ó „.ׁשל "ּגדר" סתם ְִ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְֵֶָָ

הּוא: עצמּה:.ıÁlzÂ(Î‰)אבנים .ıÁÏzÂהיא ֲִָ«ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«
ּבלעם: אתֿרגל אחרים, ŒC‡ÏÓ(ÂÎ)את ÛÒBiÂ ְֲִִֵֶֶֶֶָ«∆«¿«

BÚ ‰.לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לעבר ¬ְְְְֲִֵַַָָָָֹ
ּכמֹו אחר, לג)ּבמקֹום עבר(בראשית "והּוא : ְְְֵַַָָ
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ÈÈכז ‡Î‡Ï ˙È ‡z‡ ˙Á«¬««»»»«¿»»«¿»
‡‚ ˙e ÌÚÏ ˙Áz ˙Úe¿»«¿ƒ¿»¿≈»¿»
‡ËÁ ‡z‡ ˙È ‡Áe ÌÚÏ¿ƒ¿»¿»»«»»¿À¿»

z‡‡כח ‡e ˙È ÈÈ Á˙e¿«¿»»»¿«»»
Ï ˙ÈÚ ‰ ÌÚÏÏ ˙‡«¬»«¿ƒ¿»∆¬»ƒ»
È ˙Ïz  È˙ÈÁ È‡¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡Èכט ‡z‡Ï ÌÚÏ ‡«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈
ÈÈ ‡Á ˙È‡  el‡ È zÎÁ«ƒ¿¿ƒƒƒ«¿»ƒƒ

ÈzÏË ÚÎ È‡ל˙‡ ¬≈¿«¿«¿ƒ«¬»«
È z‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏÏ ‡z‡«»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
‡È Ú ˙È‡ ÈÏÚ zÎ¿«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»
Ï ÚÏ ‡Èl‡ ÏÈ‰ È‰»≈¬≈««ƒ¿»¿∆¿«»

‡Ï ‡ Èלא˙È ÈÈ ‡Ï‚e ¿≈«¬«»¿»¿»»
ÈÈ ‡Î‡Ï ˙È ‡Á ÌÚÏ ÈÈÚ≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»«¿»
‡ÈÏ Á ‡Á‡ zÚ¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»
È‰‡Ï È‚e ÚÎe Èƒ≈¿«¿ƒ¿«ƒ

‡לב ÏÚ ÈÈ ‡Î‡Ï Ï ‡«¬«≈«¿»»«¿»«»
È ˙Ïz  z‡ ˙È ‡˙Á¿≈»»¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ
ÈÏ‚ È‡ ËÏ ˙È ‡‡ ‡‰»¬»¿»ƒ¿ƒ¿«¬≈¿≈
‡Á‡ ÏÏ ÈÚ z‡ È√»«¿«¿¿≈¿≈«¿»¿»

ÈÏÏלג˙Ëe ‡z‡ È˙Á ¿»¿ƒ«¬«¿ƒ«»»¿«
 el‡ È ˙Ïz  È ƒ√»«¿«¿«ƒ¿ƒƒ
‡ ÚÎ È‡ È  ˙Ë ‡Ï»¿«ƒ√»«¬≈¿««


ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלפניהם".
הראהּו: אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה ְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹלעמד

כז ÌÈÏ‚(ÁÎ)תורה Ï ‰.אּתה לֹו: רמז ∆»…¿»ƒַַָָ
ּבּׁשנה: רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמבּקׁש

(ËÎ)zÏlÚ˙‰.:ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון eÏּכתרּגּומֹו: ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ
ÈÈ ÁŒÈ.ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ

ּולאתֹון - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻהּׂשרים:
זין: לכלי צרי ‰Èz(Ï)זה ‰‰. ְִִִֵֶַָ««¿≈ƒ¿«¿ƒ

וכן כב)ּכתרּגּומֹו, יסּכןּֿגבר".(איוב "הלאל : ְְְְְִֵֵֶַַָָ
מאי ליּה: אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָורּבֹותינּו
ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָטעמא

זרהׁשד עבֹודה ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה ד)אי :(דף ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

לא È‚Ï(Ï)תורה ‰ ËÈŒÈ.חכמי רּבֹותינּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְֵֵַַ
קה)הּמׁשנה ראתה,(שבת יראה, נֹוטריקֹון: ּדרׁשּוהּו ְְְֲִִַָָָָָָָ

לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ׁשהּדר ּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָנטתה,
הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּולהקניטני.
ׁשחרד הּדר ּבעל ראיתי ּכי - "רטט" לׁשֹון - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָלנגּדי
קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, לכעסי ׁשהּוא ,הּדר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומהר

ּכמֹו יג)הּוא, אחרינא:(ש"ב ליׁשנא ּדוד". "וּתכל : ְְְֲִִִַַַָָָ
וכן רצֹון, לׁשֹון טז)ירט רׁשעים(איוב "ועלֿידי ְְְְְִֵֵַַָָָ

ׁשאינן רׁשעים, עלֿידי אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָירטני"
מקניטים: Ë˙‰(Ï‚)אּלא ÈÏe‡.,"לּולא" ּכמֹו ְִִֶַָ«»¿»ְֵ

"לּולא": ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ׁש"אּולי" ŒÌbּפעמים ְְְִִֵֵֶַַָ«
Èz‚‰ ‰Î˙‡.:ּכמֹו והּוא מסרס, מקרא זה הרי …¿»»«¿ƒְְְְֲִֵֶָָֹ
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:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È»»¿»ƒ¿»««≈ƒ
„ÈÈלד ‡Î‡ÏÓÏ ÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»

z‡ Èc ˙ÈÚ„È ‡Ï È‡ ˙ÈÁ»ƒ¬≈»¿»ƒƒ«¿
‡ ÔÚÎe ‡Á‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ¿««»√»ƒ¿»¿»¿«ƒ

:ÈÏ B˙‡ CÈÈÚa LÈaלהÓ‡Â ƒ¿≈»≈ƒ«¬«
Ú Ï‡ ÚÏÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
È„ ‡Ó˙ ˙È „BÁÏe ‡iÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ
ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È CnÚ ÏlÓ‡¬«≈ƒ»»≈¿«≈«¬«

:˜Ï È Ú ÚÏaלוÚÓLe ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»¿«
˜Ùe ÚÏ ‡˙‡ È‡ ˜Ïa»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÏÚ Èc ‡BÓ„ ‡z˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«
:‡ÓeÁz ËÒa Èc ÔB‡ eÁz¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰Ï‡לז ÚÏÏ ˜Ïa Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»
CÏ È˜ÓÏ C˙ÂÏ ˙ÈÁÏL ÁÏLÓƒ¿«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿≈»
‡ËLe˜a‰ È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ¿»»»≈»¿»ƒ«¿¿»
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ Ó‡ ‡˙ÈÂ‰¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙eÈÏלח˜ÏÏ ÚÏa Ó‡Â ¿«»»«¬«ƒ¿»¿»»
ÏÎÈÓ‰ ÔÚk C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰»»≈ƒ¿»»¿«¬≈«
‡Ó˙ ÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»
:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈcƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈¬«≈


ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי ְְְְִִַַַַַָָָָֹ"ּגם

ההריגה: ּגם ּכי ידי, על קראתÈ˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â. ְְֲִִִַַַָָָ¿»∆¡≈ƒ
יכלּת(במ"ר) ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹועּתה

"וּיאמר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, ְְְֲֶֶַַַָָֹֹלעמד
את ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא"
הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבלעם

וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד כ)על הּבהמה(ויקרא "ואת : ְְְְְִֵֵֶַַַָ
וכן ואת(שם)ּתהרגּו", האּׁשה את "והרגּת : ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ÈzÚ„È(Ï„)הּבהמה": ‡Ï Èk.ועל ּגנּותֹו, זה ּגם ְֵַָƒ…»«¿ƒְְֶַַ
עליֹון ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכרחֹו

ידעּתי": "לא העיד ‡eL‰ּופיו EÈÈÚa Ú‡ ְִִִֵַָֹƒ«¿≈∆»»
Èl.:לֹו אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ƒְְְִִֶֶַַַָָָ

את מבּטל מלא ואּתה ללכת, צּוני ּבעצמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ְְְֵֶַָָָָָָָּדבריו!
לאברהם אמר כב)מחזירֹו. "קחֿנא(בראשית : ְְֲִַַַַָָָָ

אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָאתּֿבנ
לׁשּוב: אני צרי ּבעיני רע אם CÏ(Ï‰)אני, ְֲֲִִִִֵֶַָָ≈

ÈL‡‰Ú.(במ"ר),ּבּה ליל רֹוצה ׁשאדם ּבדר ƒ»¬»ƒְֵֵֶֶֶֶָָָ
אׁשר.ÒÙ‡Âאֹותֹו:מֹוליכין הּדבר את ּכרח על ִִ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ

וגֹו': ÈL‡‰Úאדּבר CÏ.עּמהם חלק ּכי ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְִִֶֶָ
העֹולם: מן להאבד וסֹופ˜Ï ÈÚ.ׂשמח ְְְִֵֵָָָƒ»≈»»ֵַָ

ּכמֹותם: Ïa˜(ÂÏ)לקּללם ÚÓLiÂ.ׁשלּוחים ׁשלח ְְְַָָ«ƒ¿«»»ְִַָ
‡BÓלבּׂשרֹו: ÈÚÏ‡.(רבה אּלּו(במדבר ְְַ∆ƒ»ֵ

ראה לֹומר: ׁשּלֹו, החׁשּובה עיר ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֶֶֶַַָמטרֹוּפֹולין
לעקר!: מבּקׁשים אּלּו ‡ÏÎe(ÊÏ)מה ‡Ï Ó‡‰ ְְֲִֵַַָֹ«À¿»…«

E„ak.:ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו לחנתנּבא, תורה «¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ
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:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È»»¿»ƒ¿»««≈ƒ
„ÈÈלד ‡Î‡ÏÓÏ ÚÏa Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»

z‡ Èc ˙ÈÚ„È ‡Ï È‡ ˙ÈÁ»ƒ¬≈»¿»ƒƒ«¿
‡ ÔÚÎe ‡Á‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ¿««»√»ƒ¿»¿»¿«ƒ

:ÈÏ B˙‡ CÈÈÚa LÈaלהÓ‡Â ƒ¿≈»≈ƒ«¬«
Ú Ï‡ ÚÏÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
È„ ‡Ó˙ ˙È „BÁÏe ‡iÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ
ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È CnÚ ÏlÓ‡¬«≈ƒ»»≈¿«≈«¬«

:˜Ï È Ú ÚÏaלוÚÓLe ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»¿«
˜Ùe ÚÏ ‡˙‡ È‡ ˜Ïa»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÏÚ Èc ‡BÓ„ ‡z˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«
:‡ÓeÁz ËÒa Èc ÔB‡ eÁz¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰Ï‡לז ÚÏÏ ˜Ïa Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»
CÏ È˜ÓÏ C˙ÂÏ ˙ÈÁÏL ÁÏLÓƒ¿«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿≈»
‡ËLe˜a‰ È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ¿»»»≈»¿»ƒ«¿¿»
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ Ó‡ ‡˙ÈÂ‰¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙eÈÏלח˜ÏÏ ÚÏa Ó‡Â ¿«»»«¬«ƒ¿»¿»»
ÏÎÈÓ‰ ÔÚk C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰»»≈ƒ¿»»¿«¬≈«
‡Ó˙ ÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»
:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈcƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈¬«≈


ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי ְְְְִִַַַַַָָָָֹ"ּגם

ההריגה: ּגם ּכי ידי, על קראתÈ˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â. ְְֲִִִַַַָָָ¿»∆¡≈ƒ
יכלּת(במ"ר) ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹועּתה

"וּיאמר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, ְְְֲֶֶַַַָָֹֹלעמד
את ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא"
הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבלעם

וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד כ)על הּבהמה(ויקרא "ואת : ְְְְְִֵֵֶַַַָ
וכן ואת(שם)ּתהרגּו", האּׁשה את "והרגּת : ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ÈzÚ„È(Ï„)הּבהמה": ‡Ï Èk.ועל ּגנּותֹו, זה ּגם ְֵַָƒ…»«¿ƒְְֶַַ
עליֹון ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכרחֹו

ידעּתי": "לא העיד ‡eL‰ּופיו EÈÈÚa Ú‡ ְִִִֵַָֹƒ«¿≈∆»»
Èl.:לֹו אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ƒְְְִִֶֶַַַָָָ

את מבּטל מלא ואּתה ללכת, צּוני ּבעצמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ְְְֵֶַָָָָָָָּדבריו!
לאברהם אמר כב)מחזירֹו. "קחֿנא(בראשית : ְְֲִַַַַָָָָ

אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָאתּֿבנ
לׁשּוב: אני צרי ּבעיני רע אם CÏ(Ï‰)אני, ְֲֲִִִִֵֶַָָ≈

ÈL‡‰Ú.(במ"ר),ּבּה ליל רֹוצה ׁשאדם ּבדר ƒ»¬»ƒְֵֵֶֶֶֶָָָ
אׁשר.ÒÙ‡Âאֹותֹו:מֹוליכין הּדבר את ּכרח על ִִ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ

וגֹו': ÈL‡‰Úאדּבר CÏ.עּמהם חלק ּכי ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְִִֶֶָ
העֹולם: מן להאבד וסֹופ˜Ï ÈÚ.ׂשמח ְְְִֵֵָָָƒ»≈»»ֵַָ

ּכמֹותם: Ïa˜(ÂÏ)לקּללם ÚÓLiÂ.ׁשלּוחים ׁשלח ְְְַָָ«ƒ¿«»»ְִַָ
‡BÓלבּׂשרֹו: ÈÚÏ‡.(רבה אּלּו(במדבר ְְַ∆ƒ»ֵ

ראה לֹומר: ׁשּלֹו, החׁשּובה עיר ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֶֶֶַַָמטרֹוּפֹולין
לעקר!: מבּקׁשים אּלּו ‡ÏÎe(ÊÏ)מה ‡Ï Ó‡‰ ְְֲִֵַַָֹ«À¿»…«

E„ak.:ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו לחנתנּבא, תורה «¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ
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B˙‡Âלט ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬
:È‰BÊBÁÓ ˙È˜Ïמ˜Ïa e ¿ƒ¿«»ƒ¿≈»»

ÌÚÏÏ ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈBzƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:nÚ È ‡iÏeמא‰Â‰Â ¿«¿¿«»ƒƒ≈«¬»

ÌÚÏa ˙È ˜Ïa „e ‡Ùˆ¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
‡ÊÁÂ zÏÁ ˙ÓÏ ˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»

:‡nÚ ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓאÓ‡Â ƒ«»¿«ƒ«»«¬«
‡ÚL ‡‰ ÈÏ ‰a ˜ÏÏ ÌÚÏaƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
‡ÚL ‡‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»

:ÔÈ„ ‡ÚLÂ ÔÈB˙ב„ÚÂ ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¬«
˜q‡Â ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
Ïk ÏÚ „e Bz ÌÚÏe ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»

:‡Áa„Óג˜ÏÏ ÌÚÏa Ó‡Â «¿¿»«¬«ƒ¿»¿»»
ÌÈ‡Ó C‰È‡Â C˙ÏÚ ÏÚ „zÚ˙‡ƒ¿«««¬»»¿≈«»ƒ
È˙eÓ„˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ÚÚÈ¿»«≈«ƒ√»¿»»√»ƒ
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈÊÁÈ„ ‡Ó˙Ùeƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈדÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ÚÚÂ ¿ƒƒ«¬«≈«ƒ√»¿»
‡ÚL ˙È Ï Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ¿»ƒ¿»«¬«≈»«¿»
Bz ˙È˜q‡Â ˙È ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ „eהÈÈ ÈeLÂ ¿««»«¿¿»¿«ƒ¿»
Ó‡Â ÌÚÏ„ ‡ÓeÙa ‡Ó˙ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„e ˜Ïa ˙ÂÏ ez¿»»»¿≈¿«≈

ÏÚו „zÚÓ ‡‰Â ˙ÂÏ ˙Â¿»¿»≈¿»¿«««
:‡BÓ È ÏÂ ‡e‰ ˙ÏÚ¬»≈¿»«¿¿≈»


(ËÏ)˙BˆÁ ˙È˜.,אנׁשים ׁשוקים, מלאה עיר ƒ¿«Àְְֲִִִֵָָָ

ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹנׁשים
אּלּו: Ô‡ˆÂ(Ó)יעקרּו ˜a.(שם)ּבקר מעט, ּדבר ְֵֵָ»»»…ָָָָָֻ

ּבלבד: אחד וצאן ÏÚa(Ó‡)אחד ˙BÓa. ְְִֶֶַָָֹ»»«
אלילים: עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָּכתרּגּומֹו:

א È˙‡˜Ï(‚)תורה ‰ ‰È ÈÏe‡.רגיל אינֹו «ƒ»∆ƒ¿»ƒִֵָ
ּבּיֹום: עּמי ÈÙLלדּבר CÏiÂ.,יחידי ּכתרּגּומֹו: ְִִֵַַ«≈∆∆ƒְְְִִַ

ׁשתיקה: אּלא עּמֹו ׁשאין וׁשקט, ׁשפי ְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹלׁשֹון
(„)iÂ.טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְֲַַַֻ

אליו נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹקרי,

יׂשראל: ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבּיֹום
˙ÁaÊn‰ ˙ÚL˙‡.אין ערכּתי מזּבחת ׁשבעה ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְִִִֵַָָֹ

אמר הּמזּבחת". "אתֿׁשבעת אּלא ּכאן, ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּכתיב
ׁשבעה לפני ּבנּו אּלּו ׁשל אבֹותיהם ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָלפניו:
ּבנה אברהם ּכּלן. ּכנגד ערכּתי ואני ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻמזּבחֹות

יב)ארּבעה, הּנראה(בראשית לה' מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
וגֹו'",(שם)אליו", ההרה מּׁשם "וּיעּתק יג): :(שם ְְִֵֵַַָָָָָ

הּמֹורּיה ּבהר ואחד וגֹו'", אברם כב)"וּיאהל .(שם ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָ
אחד ּבנה כו)ויצחק וגֹו',(שם מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּתים: ּבנה ויעקב ּבאר". יצחק עבדי ׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹוּיכרּו
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ּבׁשכם לג)אחד אל(שם ּבבית ואחד לה), :(שם ְְְִֵֵֶֶֶָָ

ÁaÊna ÏÈ‡Â  ÏÚ‡Â.אּלאואברהם העלה לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶֶַָָָָֹ
אחד: האיל ÓÚÊ‰(Ê)תורה ‰ÎÏe ˜ÚÈ È‰‡ ִֶַָ»»ƒ«¬…¿»…¬»

Ï‡È.ׁשּמא - לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
מבהק: אינֹו מהם ˜a‰(Á)אחד ‡Ï ‡ ‰Ó ְֵֵֶֶָָֻ»∆……«…

Ï‡.(במ"ר),נתקּללּו לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו ≈ְְְְְְִִִֵֶַַָֹ
איׁש", הרגּו באּפם "ּכי עֹונם: את אביהם ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָּכׁשהזּכיר

ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל מט)לא "ארּור(בראשית : ֱִֵֶֶֶַַָָָֹ
היה אביו אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּפם".

ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, כז)ראּוי "ּגםּֿברּו(שם : ְְֱִֵֶַַַַָָָ
נאמר ּבמברכים כז)יהיה". יעמדּו(דברים "אּלה : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָ

"ואּלה נאמר לא ּבמקּללים אתֿהעם". ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלבר
אּלא העם", את לקּלל יעמדּו(שם)יעמדּו "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

קללה: ׁשם עליהם להזּכיר רצה לא - הּקללה" ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעל
'‰ ÌÚÊ ‡Ï.(ו יֹודע(ברכות ׁשאני אּלא ּכחי אין אני …»«ֲֲִִִֵֵֶֶַָֹ

והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּׁשעה ְְֵֵֶַַַָָָָָלכּון
וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ּכעס ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלא

ו)ׁשּנאמר וגֹו'(מיכה מהּֿיעץ זכרֿנא "עּמי : ְְֱִֶֶַַַַָָָ
ה'": צדקֹות ּדעת למען וגֹו' ּבלעם אֹותֹו ְְְְִִֶַַַַָָָּומהֿענה

(Ë)e‡‡ ÌÈ ‡ÓÈk.מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ
אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיתם
עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ּכצּורים וחזקים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻמיּסדים

ואּמהֹות: ÔkÈאבֹות „„Ï ÌÚÔ‰.זּכּו אׁשר הּוא ְִָָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתרּגּומֹו: ּבדד, לׁשּכן - אבֹותיו Ï‡לֹו ÌÈBe ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…

MÁ˙È.ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ƒ¿«»ְְְְֲִִִַַָָָֹ
ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי ל)האּמֹות "ּכי(ירמיה : ְֱִִִֵֶֶַָֻ

עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל כלה ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָאעׂשה
ׂשמחה אּמה אין ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻהּׁשאר.

ׁשּנאמר לב)עּמהם, ינחּנּו".(דברים ּבדד "ה' : ְֱִֶֶֶֶַַָָָ
עם אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ְְְְִִִִֵֵֶָָֻּוכׁשהאּמֹות
וזהּו החׁשּבֹון, מן להם עֹולה ואין ואחד אחד ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכל

יתחּׁשב": לא ˜ÚÈ(È)"ּובּגֹוים ÙÚ ‰Ó ÈÓ ְִִַַָֹƒ»»¬««¬…
'B‚Â.מארּבע וכּו' יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ¿ְְְְְְְֲֵֵַַַַַַָֹ

עפר אחר: ּדבר ּדגלים. ארּבע ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמּׁשריתא,
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיעקב

כב) ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא (ויקרא: ְֲֲַַֹ
סֹוטהיט) ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבהם: Ï‡Èוכּיֹוצא Ú˙‡ ÒÓe ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈
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והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּׁשעה ְְֵֵֶַַַָָָָָלכּון
וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ּכעס ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלא

ו)ׁשּנאמר וגֹו'(מיכה מהּֿיעץ זכרֿנא "עּמי : ְְֱִֶֶַַַַָָָ
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'B‚Â.מארּבע וכּו' יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ¿ְְְְְְְֲֵֵַַַַַַָֹ

עפר אחר: ּדבר ּדגלים. ארּבע ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמּׁשריתא,
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיעקב

כב) ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא (ויקרא: ְֲֲַַֹ
סֹוטהיט) ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבהם: Ï‡Èוכּיֹוצא Ú˙‡ ÒÓe ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈
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‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈ ˙È»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈∆«
:‡ÏlÓÏיג‡˙È‡ ˜Ïa dÏ Ó‡Â ¿«»»«¬«≈»»ƒ»

dÊÁ˙ ÔÁ‡ ˙‡Ï ÈnÚ ÔÚÎ¿«ƒƒ«¬«»√«¿≈¬ƒ≈
dlÎÂ ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓƒ«»¿¿»≈∆¡≈¿À≈
:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

LÈÏיד ‡˙eÎ Ï˜ÁÏ da„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈
˜‡Â ÔÈÁa„Ó ‡ÚL ‡e ‡˙Ó»»»¿»«¿»«¿¿ƒ¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ Î„e Bz¿««»«¿¿»

ÏÚטו ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜ÏÏ Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ ‡‡Â ˙ÏÚ¬»»«¬»ƒ¿¿≈«»

Óטז ÓÈÓ ÚÚÂÈÈ Ì„˜ Ô «¬«≈«ƒ√»¿»
dÓeÙa ‡Ó˙Ù ÈeLÂ ÌÚÏÏ¿ƒ¿»¿«ƒƒ¿»»¿≈
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ez Ó‡Â«¬«¿»»»¿≈¿«≈

ÏÚיז „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««
Ó‡Â dnÚ ‡BÓ ÈÂ d˙ÏÚ¬»≈¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«

:ÈÈ ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏיחÏËe ≈»»»«ƒ¿»¿«
ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ Ó‡Â dÏ˙Ó«¿≈«¬«»»¿«

:ˆ a ÈÓÈÓÏ ˙Èˆ‡יט‡Ï »≈¿≈¿ƒ«ƒ…»
Èa ‡‰Ï‡ ÓÈÓ ‡L‡ È ÈlÓÎ¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
‡Ï ‡Â ÔÈÎÓe ÔÈÓ‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÔÈÊ Ôe‡ È ‡N È È„BÚk¿»≈¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ


ׁשּלהם: הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא זרע Óz˙רביעֹותיהן, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»…

ÌÈLÈ ˙BÓ ÈLÙ.:יאׁשּבהם B˜Â(È‚)תורה «¿ƒ¿»ƒֶֶָ¿»¿
ÈÏ.:לי קּללהּו צּוּוי: ˆÌÈÙ(È„)לׁשֹון ‰„N. ƒְְִִֵַ¿≈…ƒ

יבא אם לׁשמר עֹומד הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה ְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמקֹום
העיר: על ‰‰חיל L‡.קֹוסם היה לא ּבלעם ִִַַָ…«ƒ¿»ְִֵָָָֹ

ּביׂשראל להּפרץ ּפרצה ׁשעתידה ּבלק ראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָָָּכבלק;
עליהם ּתחּול ׁשּׁשם ּכסבּור מׁשה. מת ׁשּׁשם ְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמּׁשם,

רֹואה: ׁשאני הּפרצה היא וזֹו ‡‰(ÂË)הּקללה, ְְְֲִִִֶֶַַָָָƒ»∆
‰k.:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לׁשֹון.‡‰מאת …ֵֵַָָƒ»∆ְ

ÂÈÙa(ÊË)אתּפעל:  ÌNÂ.הּׂשימה היא ּומה ְֵֶָ«»∆»»¿ƒִִַַָ
אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹהּזאת?

ּכׁשה אּלא תדּבר"? נרׁשהוכה ׁשאינֹו ׁשֹומע יה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לצערֹו? ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלקּלל,

ק"ה) וחּכה(סנהדרין רסן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ְְֶֶַַַָָָָונתן

אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבפיו,
ּבלק: אל ּתׁשּוב ּכרח על לֹו: אמר ירצה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָאׁשר

(ÊÈ)Bz‡ ‡BÓ ÈNÂ.:אֹומר הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְֵַָ
הלכּו ּתקוה ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָ"וכלֿׂשרי

מקצתם: אּלא נׁשארּו ולא מקצתם a‰Óלהם ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹ«ƒ∆
אינ(במ"ר).‰' ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק ְְְְֵֶַלׁשֹון

:ּברׁשּות(ÁÈ)˜Ïa Ìe˜.,ּבֹו מצחק ׁשראהּו ּכיון ְְִ»»ְֵֵֶַָָָ
ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַֹנתּכּון

מקֹום: ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי ׁשלּוח ˆואני Ba. ְֲִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ…
ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון "חיתֹו(תהילים : ְְְְִֶַָ

א)יער", "וחיתֹוֿארץ",(בראשית קיד): :(תהלים ְְֶֶַַָ
מים": B‚Â'(ËÈ)"למעינֹו Ï‡ LÈ‡ ‡Ï.ּכבר ְְְִַָ…ƒ≈¿ְָ

אּמֹות, ׁשבעה ארץ ּולהֹוריׁשם להביאם להם ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻנׁשּבע
ּבּמדּבר?: להמיתם סבּור B‚Â'ואּתה Ó‡ ‡e‰‰. ְְֲִִַַַָָָָ«»«¿
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‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óe ÔÈ˙Â „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
:˜˙Ó dÓÈÓ ÏÎÂ „ÚÂ Ó‡»«¿»≈¿»≈¿≈ƒ¿«»

dÎ‡Âכ ˙ÈÏa˜ ÔÎ ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈
:dÓ È˙ka ˙‡ ‡ÏÂ Ï‡ÈÏ¿ƒ¿»≈¿»»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÔÈÏelbכא ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒ
˙e‡Ï È„Ú ‡Ï ‡Â ˜ÚÈ ˙È„aƒ¿≈«¬…¿«»»¿≈≈
ÈÈ„ ‡ÓÈÓ Ï‡Èa ˜¿«¿ƒ¿»≈≈¿»«¿»
˙ÈÎe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡¡»»¿«¿¿¿ƒ«

:ÔB‰ÈÈa ÔB‰kÏÓכבdÏ‡ «¿¿≈≈¡»
‡ÓeÂ ‡t˜z ÈnÓ Ôe˜t‡c¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»

:dÏÈcכגÔ ‡Á ‡Ï È‡ ƒ≈¬≈»«¬«»»»
‡Ï ‡Â ˜ÚÈ ˙È„Ï ËÈÈc¿ƒ«ƒ¿≈«¬…¿«»

:‡‰Ï‡ „Ú ‰Ó Ï‡ÈÏe ˜ÚÈÏ n‡˙È ÔcÚk Ï‡È ˙Èa ˙ea ÔÚ ‡ÓÒ˜כדÈ ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰ ¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«¡»»»«»¿≈»»≈


- ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַּבלׁשֹון

ּבהם: לחזר ונמלכין (Î)חֹוזרים ‰‰ ְְְֲִִִֶַָָֹƒ≈»≈
ÈzÁ˜Ï.ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני מּמּנּואּתה קּבלּתי ?"' »»¿ƒְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

:("לבר" ּכמֹו "ּבר" (ס"א: אֹותם. לברe ְְְֵֵֵָָָָ≈≈
‰È‡ ‡ÏÂ.את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר הּוא ¿…¬ƒ∆»ֲִִֵֵֶַָָֹ

רי"ש,.eּברּכתֹו: ּגזרת הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ְִָ≈≈ְְְִִֵֵֵַ
עד)ּכמֹו וכן(תהלים חּרף, ּכמֹו חרף", "אֹויב (שם: ְְְִֵֵֵֵֵ

הּגֹוזלי) את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע :ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ
יהיה ׁשלֹום ּתענׁש לא ּכי ּתירא אל ְְִִִֵֵֵֶַָָָֹואֹומר:
לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ְְְְִֵַַַָָל
(ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ׁשם ְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבר
ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָסּגֹול
למּטה: וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד הּוא ְְֲֵֵַַַָָָָָָָּפעל,

(‡Î)'B‚Â ˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰‡Ï.ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ
נאה: מדרׁש נדרׁש הּוא ּפׁשּוטֹו אחרי Ï‡אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…

ËÈa‰.ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להתּבֹונן אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוברין
ּדתֹו: על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבאונּיֹות

ÏÓÚ.ּכמֹו עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה (שם: »»ְְֲֵָָָָָ
וי) עמל אּתה "ּכי היא: ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּמקֹום: לפני BnÚעמל ÂÈ‰Ï‡ מכעיסין.‰' אפּלּו ְִֵַָָָ¡…»ƒְֲִִִַ
מּתֹוכן: זז אינֹו לפניו, Baּוממרים ÏÓ ˙Úe˙e. ְְִִֵַָָָָ¿«∆∆

ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב ּדוד"(שמואל "רעה : ְְְִִֵֵֵָָ
ּדוד, טו)אֹוהב וכן(שופטים למרעהּו". "וּיּתנּה : ְְְִִֵֵֵֵֵַָָ

ּביניהֹון: מלּכהֹון ּוׁשכינת אֹונקלּוס: ְְְְְְִִֵֵֵַַּתרּגם
(Î)ÈnÓ ‡ÈBÓ Ï‡.הּנה" אמרּת: אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַָָָ

האלהים אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", יצא ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹעם
BÏהֹוציאם: ‡ ˙ÙÚB˙k..ׁשּלֹו וגבּה רּום ּכתקף ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ

כב)וכן הּמה.(איוב מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ְְְֵֵֶֶָָָ
לׁשֹון ׁשהּוא אני א)ואֹומר יעֹופף",(בראשית "ועֹוף : ְְְְֲִֵֵֶ

זה: הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום ˙ÙÚB˙המעֹופף ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…
‡.ּתקף ראם. ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. עפיפת ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

רּבֹותינּו: ואמרּו סח)ראמים. הּׁשדים:(גיטין אּלּו ְְְִִֵֵֵֵַַָ
(‚Î)˜ÚÈa Á‡Ï Èk.,לברכה הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ

וקֹוסמים: מנחׁשים ּבהם ˜ÚÈÏׁשאין Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…
'B‚Â..הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד ּתּגלהעֹוד אׁשר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּתֹורה ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ּכל, לעין ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹחּבתן
יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּפיו

ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה ל)להם: "והיּו(ישעיה : ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָ
יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות ֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעיני
אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, לׁשֹון אינֹו - ְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹליעקב
להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, למנחׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָצריכים
ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל מה ּוליׂשראל ְְְֲִֵַַַַַָָָָֹליעקב
אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים אינן ּבּמרֹום, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּגזרֹותיו
הּמקֹום, ּגזרת היא מה נביאיהם ּפי על להם ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר
ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. מּגידים ותּמים אּורים ְְְְְִִִִִֵֶַָֹֻאֹו

B‚Â'(Î„)ּכן: e˜È ‡ÈÏk ÚÔ‰.ּכׁשהן ֵ∆»¿»ƒ»¿ְֵֶ
ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, משינתם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָעֹומדין
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:dÏÈcכגÔ ‡Á ‡Ï È‡ ƒ≈¬≈»«¬«»»»
‡Ï ‡Â ˜ÚÈ ˙È„Ï ËÈÈc¿ƒ«ƒ¿≈«¬…¿«»

:‡‰Ï‡ „Ú ‰Ó Ï‡ÈÏe ˜ÚÈÏ n‡˙È ÔcÚk Ï‡È ˙Èa ˙ea ÔÚ ‡ÓÒ˜כדÈ ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰ ¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«¡»»»«»¿≈»»≈


- ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַּבלׁשֹון

ּבהם: לחזר ונמלכין (Î)חֹוזרים ‰‰ ְְְֲִִִֶַָָֹƒ≈»≈
ÈzÁ˜Ï.ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני מּמּנּואּתה קּבלּתי ?"' »»¿ƒְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

:("לבר" ּכמֹו "ּבר" (ס"א: אֹותם. לברe ְְְֵֵֵָָָָ≈≈
‰È‡ ‡ÏÂ.את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר הּוא ¿…¬ƒ∆»ֲִִֵֵֶַָָֹ

רי"ש,.eּברּכתֹו: ּגזרת הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ְִָ≈≈ְְְִִֵֵֵַ
עד)ּכמֹו וכן(תהלים חּרף, ּכמֹו חרף", "אֹויב (שם: ְְְִֵֵֵֵֵ

הּגֹוזלי) את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע :ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ
יהיה ׁשלֹום ּתענׁש לא ּכי ּתירא אל ְְִִִֵֵֵֶַָָָֹואֹומר:
לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ְְְְִֵַַַָָל
(ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ׁשם ְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבר
ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָסּגֹול
למּטה: וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד הּוא ְְֲֵֵַַַָָָָָָָּפעל,

(‡Î)'B‚Â ˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰‡Ï.ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ
נאה: מדרׁש נדרׁש הּוא ּפׁשּוטֹו אחרי Ï‡אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…

ËÈa‰.ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להתּבֹונן אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוברין
ּדתֹו: על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבאונּיֹות

ÏÓÚ.ּכמֹו עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה (שם: »»ְְֲֵָָָָָ
וי) עמל אּתה "ּכי היא: ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּמקֹום: לפני BnÚעמל ÂÈ‰Ï‡ מכעיסין.‰' אפּלּו ְִֵַָָָ¡…»ƒְֲִִִַ
מּתֹוכן: זז אינֹו לפניו, Baּוממרים ÏÓ ˙Úe˙e. ְְִִֵַָָָָ¿«∆∆

ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב ּדוד"(שמואל "רעה : ְְְִִֵֵֵָָ
ּדוד, טו)אֹוהב וכן(שופטים למרעהּו". "וּיּתנּה : ְְְִִֵֵֵֵֵַָָ

ּביניהֹון: מלּכהֹון ּוׁשכינת אֹונקלּוס: ְְְְְְִִֵֵֵַַּתרּגם
(Î)ÈnÓ ‡ÈBÓ Ï‡.הּנה" אמרּת: אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַָָָ

האלהים אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", יצא ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹעם
BÏהֹוציאם: ‡ ˙ÙÚB˙k..ׁשּלֹו וגבּה רּום ּכתקף ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ

כב)וכן הּמה.(איוב מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ְְְֵֵֶֶָָָ
לׁשֹון ׁשהּוא אני א)ואֹומר יעֹופף",(בראשית "ועֹוף : ְְְְֲִֵֵֶ

זה: הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום ˙ÙÚB˙המעֹופף ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…
‡.ּתקף ראם. ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. עפיפת ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

רּבֹותינּו: ואמרּו סח)ראמים. הּׁשדים:(גיטין אּלּו ְְְִִֵֵֵֵַַָ
(‚Î)˜ÚÈa Á‡Ï Èk.,לברכה הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ

וקֹוסמים: מנחׁשים ּבהם ˜ÚÈÏׁשאין Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…
'B‚Â..הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד ּתּגלהעֹוד אׁשר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּתֹורה ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ּכל, לעין ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹחּבתן
יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּפיו

ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה ל)להם: "והיּו(ישעיה : ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָ
יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות ֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעיני
אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, לׁשֹון אינֹו - ְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹליעקב
להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, למנחׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָצריכים
ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל מה ּוליׂשראל ְְְֲִֵַַַַַָָָָֹליעקב
אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים אינן ּבּמרֹום, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּגזרֹותיו
הּמקֹום, ּגזרת היא מה נביאיהם ּפי על להם ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר
ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. מּגידים ותּמים אּורים ְְְְְִִִִִֵֶַָֹֻאֹו

B‚Â'(Î„)ּכן: e˜È ‡ÈÏk ÚÔ‰.ּכׁשהן ֵ∆»¿»ƒ»¿ְֵֶ
ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, משינתם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָעֹומדין
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:˙ÈÈכה‡ ÌÚÏÏ ˜Ïa Ó‡Â ≈»«¬«»»¿ƒ¿»«
‡Ï ‡Îa ‡ ÔÏ˙ ‡Ï ÏÈÓ≈«»¿ƒ«»»»»

:ÔÎ˙כוÓ‡Â ÌÚÏa ˙‡Â ¿»≈ƒ«¬≈ƒ¿»«¬«
ÓÈÓÏ CnÚ ˙ÈÏlÓ ‡Ï‰ ˜ÏÏ¿»»¬»«≈ƒƒ»¿≈»
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

ÔÚÎכז ‡˙È‡ ÌÚÏÏ ˜Ïa Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«
È‰È ÌÈ‡Ó ÔÁ‡ ˙‡Ï Ca„‡¬«¿ƒ»«¬«»√»»ƒ¿≈
ÈÏ dÏ˙ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ«¬»ƒ√»¿»¿≈ƒ

:ÔnzÓכחÌÚÏa ˙È ˜Ïa „ ƒ«»¿«»»»ƒ¿»
È‡ ÏÚ ‡ÈkzÓc ‡˙Ó LÈ≈»»»¿ƒ¿«¿»««≈

LÈ ˙È:ÔBÓÈכטÌÚÏa Ó‡Â ≈¿ƒ«¬«ƒ¿»
‡ÚL ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜ÏÏ¿»»¿≈ƒ»»«¿»
‡ÚL ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»
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את לקרא ציצית, ללּבׁש הּמצוֹות: את לחטף ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַֹֹֹוכארי

ּתפּלין: ּולהניח kLÈׁשמע ‡Ï.מּטתֹו על ּבּלילה ְְְִִִַַָ…ƒ¿«ְִַַַָָ
לטרפֹו. הּבא מּזיק ּכל ּומחּבל אֹוכל ׁשהּוא ְְְִֵֵֶַַַַָָָעד
ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ְְְִִֵֵֶַַַַַָּכיצד?
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו - להּזיקם וגיס מחנה ּבא ְְֲִִֶַַַַַָָָָָהּמקֹום.
חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם ׁשֹומרם ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָהּוא
ּכתרּגּומֹו: וגֹו', יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ְְְְִֵֶַַָָָָָּדבר

‰zLÈ ÌÈÏÏÁŒÌ„Â.(במ"ר)מת מׁשה ׁשאין נתנּבא ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֵֵֵֶֶַֹ
עּמהם, הּוא ויהרג חללים מדין מלכי ׁשּיּפיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעד

יג)ׁשּנאמר הּקֹוסם(יהושע ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם : ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָ
אלֿחלליהם": ּבחרב בניֿיׂשראל ŒÌb(Î‰)הרגּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ«

˙ ‡Ï ˜.הּׁשני "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון "ּגם" ……ƒ√∆ִִֵַַַַָ
וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ג)ו"גם" "ּגםֿלי(מ"א : ְְִִִֵֵַַַַ

וכן יהיה", לא לב)ּגםֿל ּגם(דברים ּבחּור "ּגם : ְְִֵֶַַַָָֹ
כוּבתּולה": ÈÏ(ÊÎ)תורה B˙a˜Â.לׁשֹון זה אין ְָ¿«…ƒְֵֶ

ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו ְְְְִִִֶַַָָָצּוּוי
(דוא ּבלעז מלדיר"ש מּׁשם, לי ותּקבּנּו ְְְֳִִִֵֶַַָָּבעיניו

שעלטען): ‰BÚ(ÁÎ)זאלסט L‡.קֹוסם …«¿ֵ
עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק היה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָגדֹול
הּקללה ׁשּמא אמר: ּבּמה. יֹודע היה ולא ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפעֹור
החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ְֲִִֵֵֶַָָָּתחּול

רֹואים: מה יֹודעים ואין רֹואים - כטּבּכֹוכבים תורה ְְִִִִֵַָָ
(‡)BÂ B Èk ÌÚÏa ‡Â.צרי איני אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד ְְְִִַַָָֹֹֹלבּדק
ÌÚÙaŒÌÚÙkלקּללם: CÏ‰Œ‡ÏÂ.ׁשּתי עׂשה ּכאׁשר ְְַָ¿…»«¿««¿««ְֲֵֶַָָ
ÌÈLÁּפעמים: ˙‡˜Ï.'ה יּקרה אּולי לנחׁש ְִָƒ¿«¿»ƒְִֵֶַַָ
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רֹוצה אמר: ּכרצֹונֹו. לקּללם,לקראתֹו רֹוצה ולא ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם עֹונֹותיהםאזּכיר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ÂÈּתחּול: a„‰Ï‡ ˙LÂ.:ּכתרּגּומֹו ָ«»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

()ÂÈÈÚ˙‡ ÌÚÏ ‡Â.ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ
ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעין

למעלה האמּורים רחבה ונפׁש פ"ה)ּגבֹוהה :(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ
ÂÈLÏ ÔL.לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה …≈ƒ¿»»ְְֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ראה מערבין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואינן
חברֹו: אהל לתֹו יציץ ׁשּלא eזה, ÂÈÏÚ È‰Â ְֲִֵֶֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡.:יקּללם ׁשּלא ּבלּבֹו Ú(‚)עלה a. ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ¿¿…
קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו : ְְְְְִִַַַָָָ

ק"ה) ּבלק(סנהדרין מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ְְֲִֵֵֵֶֶָָָׁשניהם
ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ְְְְְִִִַָָָּבנֹו

היה ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות ‰ÔÈÚ:מאביו Ì˙L. ְְִִִֵֶֶָָָָָ¿À»»ƒ
ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה ְְְִֵֵֶַַָָָָעינֹו

ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה (ע"זּולׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֶָֹֹֹ
רבעסט) את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ורּבֹותינּו .ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵֵֶֶַָָָיׂשראל,
ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרביעֹותיהן
קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. ְִִִִֶֶַַַָָָהּצּדיק
ּדבר ועל הּללּו? ּבּדברים יסּתּכל קדֹוׁשים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּומׁשרתיו

ּבלעם ׁשל עינֹו נסמית לא)זה מפרׁשים:(נדה ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו העין, ּפתּוח - העין" ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ"ׁשתם

העינים", "ׁשתם אמר ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻועל
היה: מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא ÈeÏ‚e(„)למדנּו Ï ְְֵֵֶַַַָָָָָ…≈¿

ÌÈÈÚ.אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו ≈»ƒְְְְִֵֶֶַָָָָ
עליו נגלה ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּלילה
ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה ְְֲֵַַַַַָָָָָֹֹֹלא
ּבקֹומה עליו נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלפי

לפניו: ‡‰ÈÏ(‰)זקּופה e‰.ׁשראה על ְְָָָ«……»∆ֶַָָ
זה: מּול זה מכּונין ׁשאינן .È˙kLּפתחיהם ְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻƒ¿¿…∆

מה ,אהלי מהּֿטבּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ,ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹחניֹותי
ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ּובית ׁשילה אהל - ְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹּטבּו

עליכם: לכּפר קרּבנֹות Ï‡Èּבהן È˙kL.אף ְְֲֵֵֶֶַָָָƒ¿¿…∆ƒ¿»≈ַ
וחרּבנן עליהם מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻּכׁשהן

הּנ על ׁשּנאמרּכּפרה ד)פׁשֹות, ה'(איכה "ּכּלה : ְֱִֶֶַַַַָָָָ
ּבצּיֹון": "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָאתֿחמתֹו",

(Â)eÈ ÌÈÏk.לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ
רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרחֹוק.
להׁשית ּכׁשאמר לקּללם ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנּו
ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו, הּמדּבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל
ּכדאיתא כו' לֹומר ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותם ְְִִִֵֵֵֶַָָָמעין

קה)ּב"חלק" לׁשֹון.ÌÈÏ‰‡k:(סנהדרין ּכתרּגּומֹו: ְֵֶ«¬»ƒְְְַ
מה) ואהלֹות":(תהלים "מר :‰ Ú..עדן ּבגן ֲַָֹ»«ְֵֶַ

המתּוחין ּכּׁשמים - ה' נטע ּכאהלים אחר: ְֲִִִֵַַַַַַָָָָלׁשֹון
ׁשּנאמר מ)ּכאהל, לׁשבת".(ישעיה ּכאהל "וּימּתחם : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
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רֹוצה אמר: ּכרצֹונֹו. לקּללם,לקראתֹו רֹוצה ולא ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם עֹונֹותיהםאזּכיר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ÂÈּתחּול: a„‰Ï‡ ˙LÂ.:ּכתרּגּומֹו ָ«»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

()ÂÈÈÚ˙‡ ÌÚÏ ‡Â.ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ
ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעין

למעלה האמּורים רחבה ונפׁש פ"ה)ּגבֹוהה :(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ
ÂÈLÏ ÔL.לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה …≈ƒ¿»»ְְֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ראה מערבין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואינן
חברֹו: אהל לתֹו יציץ ׁשּלא eזה, ÂÈÏÚ È‰Â ְֲִֵֶֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡.:יקּללם ׁשּלא ּבלּבֹו Ú(‚)עלה a. ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ¿¿…
קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו : ְְְְְִִַַַָָָ

ק"ה) ּבלק(סנהדרין מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ְְֲִֵֵֵֶֶָָָׁשניהם
ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ְְְְְִִִַָָָּבנֹו

היה ּפרס ּבן מנה - ּבנביאּות ‰ÔÈÚ:מאביו Ì˙L. ְְִִִֵֶֶָָָָָ¿À»»ƒ
ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה ְְְִֵֵֶַַָָָָעינֹו

ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה (ע"זּולׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֶָֹֹֹ
רבעסט) את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ורּבֹותינּו .ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵֵֶֶַָָָיׂשראל,
ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרביעֹותיהן
קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. ְִִִִֶֶַַַָָָהּצּדיק
ּדבר ועל הּללּו? ּבּדברים יסּתּכל קדֹוׁשים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּומׁשרתיו

ּבלעם ׁשל עינֹו נסמית לא)זה מפרׁשים:(נדה ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו העין, ּפתּוח - העין" ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ"ׁשתם

העינים", "ׁשתם אמר ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻועל
היה: מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא ÈeÏ‚e(„)למדנּו Ï ְְֵֵֶַַַָָָָָ…≈¿

ÌÈÈÚ.אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו ≈»ƒְְְְִֵֶֶַָָָָ
עליו נגלה ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּלילה
ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה ְְֲֵַַַַַָָָָָֹֹֹלא
ּבקֹומה עליו נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלפי

לפניו: ‡‰ÈÏ(‰)זקּופה e‰.ׁשראה על ְְָָָ«……»∆ֶַָָ
זה: מּול זה מכּונין ׁשאינן .È˙kLּפתחיהם ְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻƒ¿¿…∆

מה ,אהלי מהּֿטבּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ,ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹחניֹותי
ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ּובית ׁשילה אהל - ְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹּטבּו

עליכם: לכּפר קרּבנֹות Ï‡Èּבהן È˙kL.אף ְְֲֵֵֶֶַָָָƒ¿¿…∆ƒ¿»≈ַ
וחרּבנן עליהם מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻּכׁשהן

הּנ על ׁשּנאמרּכּפרה ד)פׁשֹות, ה'(איכה "ּכּלה : ְֱִֶֶַַַַָָָָ
ּבצּיֹון": "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָאתֿחמתֹו",

(Â)eÈ ÌÈÏk.לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ
רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרחֹוק.
להׁשית ּכׁשאמר לקּללם ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנּו
ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו, הּמדּבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל
ּכדאיתא כו' לֹומר ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותם ְְִִִֵֵֵֶַָָָמעין

קה)ּב"חלק" לׁשֹון.ÌÈÏ‰‡k:(סנהדרין ּכתרּגּומֹו: ְֵֶ«¬»ƒְְְַ
מה) ואהלֹות":(תהלים "מר :‰ Ú..עדן ּבגן ֲַָֹ»«ְֵֶַ

המתּוחין ּכּׁשמים - ה' נטע ּכאהלים אחר: ְֲִִִֵַַַַַַָָָָלׁשֹון
ׁשּנאמר מ)ּכאהל, לׁשבת".(ישעיה ּכאהל "וּימּתחם : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
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"ּכאהלים", לּנּקד לֹו היה ּדאםּֿכן אינֹו, זה ְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָולׁשֹון

קמץ: ּבחטף ‰הא' ÚË.מצינּו "נטיעה" לׁשֹון ְֲַָָָ»«ְְִִָָ
ׁשּנאמר יא)ּבאהלים, אּפדנֹו":(דניאל אהלי "וּיּטע : ְְֱֳִִֵֶֶַַַַַָָֹ

(Ê)ÂÈÏcÓ.:ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו BÚÊÂמּבארֹותיו. ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿
ÌÈ ÌÈÓ.זר - זה הּוא הצלחה ּכּזרעלׁשֹון עֹו ¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַָָ

הּמים: ּפני על BkÏÓהּזרּוע ‚‚‡Ó ÌÈÂ.מל ְִֵַַַַַָ¿»…≈¬««¿ֶֶ
עמלק: מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם Op˙Â‡ראׁשֹון ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈

B˙ÎÏÓ.ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר יעקב ׁשל «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ÌÈˆÓ(Á)ּוׁשלמה: B‡ÈˆBÓ Ï‡.להם ּגֹורם מי ְֹֹ≈ƒƒƒ¿«ƒִֵֶָ

ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל הּזאת? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻהּגדּלה
צריו: ׁשהם הּגֹויים את יאכל ׁשל.Ì‰È˙ÓˆÚÂׁשּלֹו ִֵֶֶֶַַָָֹ¿«¿…≈∆ֶ

וכן.Ì‚Èצרים: ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר מנחם ִָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָ
ג) וכן(צפניה לּבקר", גרמּו "לא כג): :(יחזקאל ְְֵֶַָֹֹ

הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ּתגרמי". ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ"ואתֿחרׂשיה

ׁשּבפנים והּמח מּסביב ּבׁשּניו הּבׂשר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמגרר
ערמימּותֹו: על העצם ıÁÓÈּומעמיד ÂÈvÁÂ. ְֲִִֶֶַַַָ¿ƒ»ƒ¿»

ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ׁשל חּציו ּתרּגם: ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻאֹונקלּוס
חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ְְְֲֲִִֵֵַָָָֻּבעלי

לׁשֹון ימחץ, וכן ה)וחצּיה). "ּומחצה(שופטים : ְְְֲֲִִֵַָָָָ
לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ׁשּיחצּו רּקתֹו". ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹוחלפה
ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל חּציֹו - מּמׁש ְִִִִֶַַַָָָָחּצים

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע יטּבל צרים, ׁשל (תהליםּבדמם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ
מּלׁשֹוןסח) זז ואינֹו ּבדם", רגל ּתמחץ "למען :ְְְְְְְִִֵַַַַָָ

ּכאּלּו נראה ּבדם ׁשהּצבּוע "מחצּתי", ּכמֹו: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָמּכה,
ונגּוע: È‡k(Ë)מחּוץ ÎL Úk.:ּכתרּגּומֹו ְַָָ»«»««¬ƒְְַ

ּובגבּורה: ּבכח ּבארצם הּכה.tÒiÂ˜(È)יתיּׁשבּו ְְְְְְִִַַַָָֹ«ƒ¿…ִָ
זֹו: על יאזֹו ‰(È‚)תורה Èt˙‡ ÚÏ.לא ּכאן ַ«¬…∆ƒָֹ

ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" ְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹנאמר
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:dÏיזd˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ ≈¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈
‡ÏÓ Ìe˜È „ È˜ È‰B˙È‡ ‡ÏÂ¿»ƒƒ»ƒ«¿«¿»
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ËBÏÈÂ ‡BÓ È ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿

:‡‡ Èa ÏÎaיחÌB„‡ È‰ÈÂ ¿»¿≈¡»»ƒ≈¡
ÈÏÚÏ ÈÚ ‡È È‰ÈÂ ‡È¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
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BÈÂ„יט ˜ÚÈ ˙ÈcÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈
:‡iÓÓÚ ˙ÈÓ ÊÓכdBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡È„ ‡i˜ È Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ ¿≈≈ƒƒ¿««¿«»«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈¿»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈


ונטרד: ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ‰CÏB(È„)ׁשּנבאׁש ְְְְִִֶַַַָָ≈

ÈnÚÏ.ֿהּקדֹוׁש ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני מעּתה ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מעלי: ‡EˆÚÈּברּוֿהּוא ‰ÎÏ..לעׂשֹות ּל מה ֵַָָ¿»ƒ»¿ְֲַַ

הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומה
ּב"חלק" ּכדאיתא קה)כּו', ׁשּבלעם(סנהדרין ּתדע . ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה (במדברהּׂשיא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבלעם":לא) ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ

EnÚÏ ‰‰ ÌÚ‰ ‰ÚÈ ‡.:זה הּוא קצר מקרא ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִֶָָָ
להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאיעצ

הּימים ּבאחרית מֹואב.למֹואב ּפאתי הּתרגּוםּומחץ ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָ
וכּו': ויקטֹול העברי קצּור טומפרׁש תורה ְְְְְִִִִֵָָ

(ÊË)ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ.('ב ק"ה לכּון(סנהדרין ¿…≈«««∆¿ְֵַ
ּבּה: ׁשּכֹועס ׁשבחֹו.‡e‡(ÊÈ)הּׁשעה אני רֹואה ֵֶַָָָ∆¿∆ְֲִִֶ

לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ְְֲֶֶַַַַַָָָֹֹֻׁשל
ÎBזמן: Cc.לׁשֹון ב)ּכתרּגּומֹו "ּדר(איכה : ְַ»«»ְְְַַָ

דישטינ"ט, ּובלעז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב ְְְֵֵֶַַַַָקׁשּתֹו";
מּזל: יקּום Ëּכלֹומר, Ì˜Â.:ּומֹוׁשל רֹודה מל ְַַָָ¿»≈∆ֵֶֶֶ
‡BÓ È˙‡ ÁÓe.ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד בזה (שמואל »««¬≈»ֱִֶֶֶַָ

להמיתח) ׁשניֿחבלים וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב :ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּכמֹו.˜˜Âוגֹו'": קֹורה, יט)לׁשֹון "אני(מ"ב ְ¿«¿«ְְֲִֶ
נא)קרּתי", נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת :(משלי ְְִֶֶֶַַַֻ

ּבלעז: פוריי"ר נחל". עֹורבי .ŒÈaŒÏ˙"יּקרּוה ְְְִֵַַַַָ»¿≈≈
אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, ְְִֵֶֶָָָָָָֻֻּכל

‡ÂÈÈ(ÁÈ)הראׁשֹון: ÈÚ ‰È ‰È‰Â.לאֹויביו ִָ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְָ
˜ÚiÓ(ËÈ)יׂשראל: cÈÂ.מֹוׁשל יהיה ועֹוד ְִֵָ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְִֵֶ

ÈÚÓמּיעקב:אחר „È „È‡‰Â.החׁשּובה מעיר ֲִֵַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֲִֵַָ
ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל רֹומי. והיא אדֹום ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשל

ּבֹו עב)ׁשּנאמר עדֿים",(תהילים מּים "וירּד : ְְְֱִֵֶֶַַָָ
עׂשו":(עובדיה) לבית ׂשריד "ולאֿיהיה :(Î)‡iÂ ְְְִִֵֵֶָָֹ««¿

˜ÏÓÚŒ˙‡.:עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו È‡˙נסּתּכל ∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒ
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ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ˙Ê ÏÚ aÚÓÏ e¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
‡˙È B‡ ‡˙Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»
:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈc È˙eÚÓ≈¿ƒƒ«≈¿»»≈¬«≈

ÈnÚÏיד ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒ
„aÚ˙„ ‡Ó CÈÏÓ‡ ‡˙È‡ƒ»¬«¿ƒ»»¿«¿≈
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏטוÏËe ¿«»¿«»¿«
da ÌÚÏa Ó‡ Ó‡Â dÏ˙Ó«¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈
:ÈÊÁ Èc ‡ Ó‡Â BÚa¿¿≈««¿»¿«ƒ»≈

˜„Ìטז ÔÓ ÓÈÓ ÚÓc Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»
eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓ ÚcÓ Ú„ÈÂ Ï‡≈ƒ«««ƒ√»ƒ»»≈
ÈÏ˙Óe ÈÎ ÈÊÁ Èc Ì„˜ ÔÓƒ√»««»≈¿ƒƒ¿¿≈

:dÏיזd˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ ≈¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈
‡ÏÓ Ìe˜È „ È˜ È‰B˙È‡ ‡ÏÂ¿»ƒƒ»ƒ«¿«¿»
Ï‡iÓ ‡ÁÈÓ ‡a˙ÈÂ ˜ÚiÓƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒƒ¿»≈
ËBÏÈÂ ‡BÓ È ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿

:‡‡ Èa ÏÎaיחÌB„‡ È‰ÈÂ ¿»¿≈¡»»ƒ≈¡
ÈÏÚÏ ÈÚ ‡È È‰ÈÂ ‡È¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡ÈÂ È‰B„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

BÈÂ„יט ˜ÚÈ ˙ÈcÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈
:‡iÓÓÚ ˙ÈÓ ÊÓכdBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡È„ ‡i˜ È Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ ¿≈≈ƒƒ¿««¿«»«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈¿»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈


ונטרד: ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ‰CÏB(È„)ׁשּנבאׁש ְְְְִִֶַַַָָ≈

ÈnÚÏ.ֿהּקדֹוׁש ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני מעּתה ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מעלי: ‡EˆÚÈּברּוֿהּוא ‰ÎÏ..לעׂשֹות ּל מה ֵַָָ¿»ƒ»¿ְֲַַ

הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומה
ּב"חלק" ּכדאיתא קה)כּו', ׁשּבלעם(סנהדרין ּתדע . ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה (במדברהּׂשיא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבלעם":לא) ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ

EnÚÏ ‰‰ ÌÚ‰ ‰ÚÈ ‡.:זה הּוא קצר מקרא ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִֶָָָ
להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאיעצ

הּימים ּבאחרית מֹואב.למֹואב ּפאתי הּתרגּוםּומחץ ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָ
וכּו': ויקטֹול העברי קצּור טומפרׁש תורה ְְְְְִִִִֵָָ

(ÊË)ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ.('ב ק"ה לכּון(סנהדרין ¿…≈«««∆¿ְֵַ
ּבּה: ׁשּכֹועס ׁשבחֹו.‡e‡(ÊÈ)הּׁשעה אני רֹואה ֵֶַָָָ∆¿∆ְֲִִֶ

לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ְְֲֶֶַַַַַָָָֹֹֻׁשל
ÎBזמן: Cc.לׁשֹון ב)ּכתרּגּומֹו "ּדר(איכה : ְַ»«»ְְְַַָ

דישטינ"ט, ּובלעז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב ְְְֵֵֶַַַַָקׁשּתֹו";
מּזל: יקּום Ëּכלֹומר, Ì˜Â.:ּומֹוׁשל רֹודה מל ְַַָָ¿»≈∆ֵֶֶֶ
‡BÓ È˙‡ ÁÓe.ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד בזה (שמואל »««¬≈»ֱִֶֶֶַָ

להמיתח) ׁשניֿחבלים וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב :ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּכמֹו.˜˜Âוגֹו'": קֹורה, יט)לׁשֹון "אני(מ"ב ְ¿«¿«ְְֲִֶ
נא)קרּתי", נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת :(משלי ְְִֶֶֶַַַֻ

ּבלעז: פוריי"ר נחל". עֹורבי .ŒÈaŒÏ˙"יּקרּוה ְְְִֵַַַַָ»¿≈≈
אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, ְְִֵֶֶָָָָָָֻֻּכל

‡ÂÈÈ(ÁÈ)הראׁשֹון: ÈÚ ‰È ‰È‰Â.לאֹויביו ִָ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְָ
˜ÚiÓ(ËÈ)יׂשראל: cÈÂ.מֹוׁשל יהיה ועֹוד ְִֵָ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְִֵֶ

ÈÚÓמּיעקב:אחר „È „È‡‰Â.החׁשּובה מעיר ֲִֵַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֲִֵַָ
ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל רֹומי. והיא אדֹום ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשל

ּבֹו עב)ׁשּנאמר עדֿים",(תהילים מּים "וירּד : ְְְֱִֵֶֶַַָָ
עׂשו":(עובדיה) לבית ׂשריד "ולאֿיהיה :(Î)‡iÂ ְְְִִֵֵֶָָֹ««¿

˜ÏÓÚŒ˙‡.:עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו È‡˙נסּתּכל ∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒ
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iiÁÏ‡כג ÈÂ Ó‡Â Ï˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ „k ÔBÁÈc¿≈««¿≈¡»»»ƒ≈

ÔeÚÈÂכד È‡ÓBÓ ÔÁËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«
˙ ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ e˙‡Ï¿»¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»
:Ôe„ÈÈ ‡ÓÏÚÏ Ôe‡ ‡Â¿«ƒ¿»¿»≈¿

˙‡Ïכה ˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈
:Á‡Ï ÏÊ‡ ˜Ïa ‡Âא˙ÈÂ ¿«»»¬«¿»¿≈ƒ≈

ÈÚËÓÏ ‡Ú ÈLÂ ÔÈhLa Ï‡Èƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:‡BÓ ˙a ˙aב‡ÚÏ ‡˜e »«¿«»¿»¿«»

‡Ú ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ„Ï¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚ÒeגaÁ˙‡Â ¿ƒ¿«¬«¿¿ƒ¿««

‡Ê‚ ˜˙e BÚ ‡ÏÚÏ Ï‡Èƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡Èa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈


˜ÏÓÚ ÌÈBb.ּביׂשראל להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ƒ¬»≈ְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָוכן
כה)ׁשּנאמר עמלק":(דברים אתֿזכר "ּתמחה : ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ
(‡Î)ÈÈ‰Œ˙‡ ‡iÂ.אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה לפי ««¿∆«≈ƒְִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנאמר ּכענין טו)עמלק, א ׁשאּול(שמואל "וּיאמר : ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ
נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - וגֹו'" ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאלֿהּקיני

ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ב)ּבגדּלתם :(דה"א ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ׂשּוכתים" ׁשמעתים LBÓ:"ּתרעתים Ô˙È‡.ּתמּה ְְִִִִִָָָ≈»»∆ֵָ

ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן ְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹאני
א) נתיּׁשבּת(שמות ועּתה לֹו", נתחּכמה "הבה :ְְְְְִִַַַַָָָָָ

יׂשראל: ׁשל ּומעֹוז ‡È‰ÈŒÌ‰(Î)ּבאיתן Èk ְְִֵֵֶָָָƒƒƒ¿∆
'B‚Â ÔÈ˜ ÚÏ.ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ¿»≈»ƒ¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

לגלֹות עתיד אּתה אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד ְְִִִִִִַַָָָָָנטרד
מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָעם

:?ּבכ מה ׁשם, aLzׁשּנתיּׁשבּת eM‡ ‰ÓŒ„Ú. ְְְִֶַַַָָָ«»«ƒ¿∆»
וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן ְְְֲֵֶֶַַַַָָָעד
מּמקֹום טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה ְִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּגלּיֹות: ׁשאר עם ותׁשּוב OiÂ‡(Î‚)למקֹום, ְְְִַָָָָֻ«ƒ»
'B‚Â BÏLÓ.:אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ּכיון ¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָ

Ï‡ BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡.את להחיֹות יכֹול מי ƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִֶַָ
את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעצמֹו
ועֹוד האּמֹות, ּכל את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻאּלה;
רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו - ּכּתים מּיד צים ְְִִִִִִִִִֵֶַַַָיבֹואּו

אּׁשּור: על ּגדֹולֹות ‡eM(Î„)ּבבירנּיּות eÚÂ ְְִִַַָ¿ƒ«
ÚŒeÚÂ.:הּנהר ׁשּבעבר אֹותם e‰ŒÌ‚Â‡ועּנּו ¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«
„B‡ È„Ú.ּפירׁש ז)וכן קטילת(דניאל ּדי "עד : ¬≈≈ְְִִִֵֵַַ

ּגׁשמּה": והּובד ּגדֹולֹות,.ÌÈˆÂחיותא ספינֹות ְְְִֵַַָ¿ƒְְִ
לג)ּכדכתיב יּובּורני(ישעיה ּתרגּומֹו: - אּדיר" "וצי ְְְְְִִִִִַַ
כהרּבתא: ׁשמּה:.ÌÈhMa(‡)תורה ּכ˙BÊÏ ְַָ«ƒƒְָָƒ¿

‡BÓ ˙BaŒÏ‡.ּכדאיתא ּבלעם, עצת עלֿידי ∆¿»ְְְֲִִִֵַַָָ
Ô‰È‰Ï‡Ï()ּב"חלק": eÂÁzLiÂ.יצרֹו ּכׁשּתקף ְֵֶ«ƒ¿«¬≈…≈∆ְְִֶַָ

ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר ְְְְִִִִִֵָָָָָעליו
לזה! הׁשּתחוה לֹו: ואֹומרת מחיקּה (סנהדריןּפעֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ

א) ּפי.BÚ(‚):קו לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם על ¿ְֲִִֵֶַָָ

wladkiriay mei qelwpe`

    §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©
     ¤¨¨¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤

     ©¨®¤§¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
     ©´Ÿ¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´

     £¨½̈©¦§¨¦−§©¬©§«§¦¥¿¦Á
     ¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ¤
     ©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

      ¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
    ©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®

      ©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«Â©¨ÂŸ
    ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
     §¥¤½¥¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

      ¢¨¨®©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
          ©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

Ïkד ˙È  ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»
Á ÏB˜ „Â ‡Ú ÈLÈ≈≈«»¿¿¿««
˙ÈÂ ‡LÓL Ï˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏB¿̃√»¿»»√≈ƒ¿»ƒ
:Ï‡Ó ÈÈ„ ‡Ê‚ B˜¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

Ï‡Èה È„Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈
aÁ˙‡ È‰B  Ï¿̃¿«À¿ƒ¿ƒ¿«»

:BÚ ‡ÏÚÏוÈaÓ ‡ ‡‰Â ¿«¬»¿¿»«¿»ƒ¿≈
˙È È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ˜Â ‡˙‡ Ï‡Èƒ¿»≈¬»¿»«¿»¬ƒ»
Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Óƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
a p‡Â Ï‡È È„ ‡Lk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»

:‡ÓÊ kLÓ Ú˙aז‡ÊÁÂ ƒ¿««¿«ƒ¿»«¬»
‡‰k ‰‡ a ÊÚÏ‡ a ÁÈƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
‡ÁÓ È ‡L BÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»

:d„Èaח ‡ ˙a ÏÚÂ ƒ≈¿«»««¿»«
B‰ÈÂ ˙È ÚÊ ‡˙˜Ï Ï‡Èƒ¿»≈¿À»»¿«»«¿≈
‡˙‡ ˙ÈÂ Ï‡È  ‡ ˙È»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈

:Ï‡Èט‡˙BÓ ˙ÈÓ„ BÂ‰Â ƒ¿»≈«¬¿ƒ¿»»
   :ÈÏ‡ ‡Úa‡Â ÈÚ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ


עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין ‡ŒÁÂ:הּטּבעת ְְֲִִִִַַַַָ«ƒ««

Ï‡Èa מּגפה:.‰' ּבהם ‡˙ÏkŒ(„)ׁשלח Á˜ ¿ƒ¿»≈ֵֶַַָָָ«∆»
ÌÚ‰ ÈL‡.(א לפעֹור:(שם העֹובדים את לׁשּפט »≈»»ְְְִִִֶָֹ

Ì˙B‡ Ú˜B‰Â.,ּתלּיה היא - והֹוקע העֹובדים, את ¿«»ְְְִִִֶַָָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו כא)ּכמֹו ב "והֹוקענּום(שמואל : ְְְֲִִֵֶַָָ

אלילים, עבֹודת ּבעֹובדי מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹלה'",
ב)ּבסקילה. מה נתלין:(סנהדרין הּנסקלים ‚„וכל ְְְְִִִִִִַָָָ∆∆
LÓM‰.מֹודיע הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין «»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

זֹורחת והחּמה מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאת
‡ÂÈL(‰)עליו: LÈ‡ ‚‰.ואחד אחד ּכל ָָƒ¿ƒ¬»»ְֶֶָָָ

(ח') יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמּדּיני
ּכדאיתא מאֹות] [וׁשׁש אלפים ּוׁשמֹונת רּבֹוא ְְְֲִִִִֵֵַָָ[ז']

B‚Â'(Â):(י"ח)ּבסנהדרין LÈ‡ ‰p‰Â.נתקּבצּו ְְְִֶַ¿ƒ≈ƒ¿ְְִַ
ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשבטֹו
וכּו'? יֹוׁשב ואּתה ּבמיתה נּדֹונין אנּו לֹו: ְְְְְִִִֵַָָָָואמרּו

הּנׂשרפין הן ּבאּלּו פב)ּכדאיתא ‡˙Œ:(סנהדרין ְְְִִִִֵֵַָָ∆
˙ÈÈ„‰.:צּור ּבת LÓ‰ּכזּבי ÈÈÚÏ.:לֹו אמרּו «ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈…∆ְָ

אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו ֲֲִֶֶֶַָָֹֹֻמׁשה,
התם: ּכדאיתא וכּו' ?ל הּתירּה מי יתרֹו ְְְְִִִִִִַָָָָּבת

ÌÈ ‰‰Â.הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו נתעּלמה ¿≈»…ƒְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ּבעגלארּמית ּבבכיה. ּלם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ

ׁשּנאמר רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה לב)עמד :(שמות ְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָ"וּיטחן

לֹו. הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא (סנהדריןּכדי ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹ
ÁÈ(Ê):שם) ‡Â.(שם)ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְֲִֶַָָָ

הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻהלכה.
קרינא לֹו: אמר ּבֹו. ּפֹוגעין קּנאין ְְֲִִִַַַַָָָָארּמית
רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּדאּגרּתא

וגֹו': האהל:.‡aw‰ŒÏ‰(Á)ּבידֹו ‡ŒÏאל ְְָ∆«À»ֶֶָֹ∆
d˙˜.זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו √»»ְְְְְִִֵֵַַַַָָ

לחּנם ׁשּלא ּכּלם וראּו ׁשּלּה, ונקבּות זמרי ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָהרגם,

ט שם):תורה (סנהדרין

בלק פרשת חסלת



קנה wladkiriay mei qelwpe`

    §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©
     ¤¨¨¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤

     ©¨®¤§¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
     ©´Ÿ¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´

     £¨½̈©¦§¨¦−§©¬©§«§¦¥¿¦Á
     ¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ¤
     ©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

      ¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
    ©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®

      ©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«Â©¨ÂŸ
    ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
     §¥¤½¥¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

      ¢¨¨®©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
          ©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

Ïkד ˙È  ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»
Á ÏB˜ „Â ‡Ú ÈLÈ≈≈«»¿¿¿««
˙ÈÂ ‡LÓL Ï˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏB¿̃√»¿»»√≈ƒ¿»ƒ
:Ï‡Ó ÈÈ„ ‡Ê‚ B˜¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

Ï‡Èה È„Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈
aÁ˙‡ È‰B  Ï¿̃¿«À¿ƒ¿ƒ¿«»

:BÚ ‡ÏÚÏוÈaÓ ‡ ‡‰Â ¿«¬»¿¿»«¿»ƒ¿≈
˙È È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ˜Â ‡˙‡ Ï‡Èƒ¿»≈¬»¿»«¿»¬ƒ»
Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Óƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
a p‡Â Ï‡È È„ ‡Lk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»

:‡ÓÊ kLÓ Ú˙aז‡ÊÁÂ ƒ¿««¿«ƒ¿»«¬»
‡‰k ‰‡ a ÊÚÏ‡ a ÁÈƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
‡ÁÓ È ‡L BÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»

:d„Èaח ‡ ˙a ÏÚÂ ƒ≈¿«»««¿»«
B‰ÈÂ ˙È ÚÊ ‡˙˜Ï Ï‡Èƒ¿»≈¿À»»¿«»«¿≈
‡˙‡ ˙ÈÂ Ï‡È  ‡ ˙È»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈

:Ï‡Èט‡˙BÓ ˙ÈÓ„ BÂ‰Â ƒ¿»≈«¬¿ƒ¿»»
   :ÈÏ‡ ‡Úa‡Â ÈÚ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ


עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין ‡ŒÁÂ:הּטּבעת ְְֲִִִִַַַַָ«ƒ««

Ï‡Èa מּגפה:.‰' ּבהם ‡˙ÏkŒ(„)ׁשלח Á˜ ¿ƒ¿»≈ֵֶַַָָָ«∆»
ÌÚ‰ ÈL‡.(א לפעֹור:(שם העֹובדים את לׁשּפט »≈»»ְְְִִִֶָֹ

Ì˙B‡ Ú˜B‰Â.,ּתלּיה היא - והֹוקע העֹובדים, את ¿«»ְְְִִִֶַָָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו כא)ּכמֹו ב "והֹוקענּום(שמואל : ְְְֲִִֵֶַָָ

אלילים, עבֹודת ּבעֹובדי מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹלה'",
ב)ּבסקילה. מה נתלין:(סנהדרין הּנסקלים ‚„וכל ְְְְִִִִִִַָָָ∆∆
LÓM‰.מֹודיע הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין «»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

זֹורחת והחּמה מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאת
‡ÂÈL(‰)עליו: LÈ‡ ‚‰.ואחד אחד ּכל ָָƒ¿ƒ¬»»ְֶֶָָָ

(ח') יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמּדּיני
ּכדאיתא מאֹות] [וׁשׁש אלפים ּוׁשמֹונת רּבֹוא ְְְֲִִִִֵֵַָָ[ז']

B‚Â'(Â):(י"ח)ּבסנהדרין LÈ‡ ‰p‰Â.נתקּבצּו ְְְִֶַ¿ƒ≈ƒ¿ְְִַ
ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשבטֹו
וכּו'? יֹוׁשב ואּתה ּבמיתה נּדֹונין אנּו לֹו: ְְְְְִִִֵַָָָָואמרּו

הּנׂשרפין הן ּבאּלּו פב)ּכדאיתא ‡˙Œ:(סנהדרין ְְְִִִִֵֵַָָ∆
˙ÈÈ„‰.:צּור ּבת LÓ‰ּכזּבי ÈÈÚÏ.:לֹו אמרּו «ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈…∆ְָ

אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו ֲֲִֶֶֶַָָֹֹֻמׁשה,
התם: ּכדאיתא וכּו' ?ל הּתירּה מי יתרֹו ְְְְִִִִִִַָָָָּבת

ÌÈ ‰‰Â.הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו נתעּלמה ¿≈»…ƒְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ּבעגלארּמית ּבבכיה. ּלם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ

ׁשּנאמר רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה לב)עמד :(שמות ְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָ"וּיטחן

לֹו. הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא (סנהדריןּכדי ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹ
ÁÈ(Ê):שם) ‡Â.(שם)ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְֲִֶַָָָ

הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻהלכה.
קרינא לֹו: אמר ּבֹו. ּפֹוגעין קּנאין ְְֲִִִַַַַָָָָארּמית
רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּדאּגרּתא

וגֹו': האהל:.‡aw‰ŒÏ‰(Á)ּבידֹו ‡ŒÏאל ְְָ∆«À»ֶֶָֹ∆
d˙˜.זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו √»»ְְְְְִִֵֵַַַַָָ

לחּנם ׁשּלא ּכּלם וראּו ׁשּלּה, ונקבּות זמרי ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָהרגם,

ט שם):תורה (סנהדרין

בלק פרשת חסלת
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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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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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4:424:448:108:118:428:4310:0310:0420:4820:4921:2521:2620:3121:30הונגריה בודפשט )ק(

5:295:308:438:449:159:1710:3210:3320:4220:4321:1421:1520:2521:19טורקיה איסטנבול )ק(

5:596:019:099:109:419:4210:5610:5720:5420:5521:2421:2520:3721:29יוון אתונה )ק(

5:075:088:328:339:049:0610:2510:2621:0621:0621:4221:4320:4821:47מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק 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
6:516:529:439:4410:1310:1410:2110:2220:2620:2720:5020:5120:0820:55מקסיקו מ. סיטי )ק(

8:018:029:419:4210:1410:1510:5911:0117:0117:0317:3217:3316:4517:37ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:025:038:018:028:318:339:439:4419:0919:1019:3419:3618:5119:40נפאל קטמנדו )ח(

6:586:599:279:2910:0010:0111:0211:0319:1519:1619:3719:3818:5819:42סינגפור סינגפור )ח(

4:094:107:507:518:218:229:469:4821:0621:0721:5121:5120:4921:55פולין ורשא )ק(

6:256:268:438:449:159:1710:1310:1517:5417:5618:1718:1917:3818:23פרו לימה )ח(

5:465:489:119:129:429:4411:0211:0321:3821:3922:1422:1421:2122:33צרפת ליאון )ק(

5:425:449:149:159:459:4611:0711:0922:0222:0322:4122:4221:4523:04צרפת פריז )ק(

5:395:408:178:188:468:489:509:5118:1718:1818:4018:4118:0018:45קולומביה בוגוטה )ח(

5:315:338:528:539:239:2510:4210:4321:0721:0721:4021:4120:4921:58קנדה טורונטו )ק(

5:015:038:258:268:568:5810:1610:1820:5020:5121:2621:2620:3321:45קנדה מונטריאול )ק(

5:315:328:348:359:079:0810:2010:2120:0320:0420:3120:3219:4620:36קפריסין לרנקה )ק(

4:374:398:328:339:029:0310:3210:3322:2522:2523:2023:2022:070:00רוסיה מוסקבה )ק(

5:225:238:488:499:209:2210:4110:4221:2321:2422:0022:0121:0622:05רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:235:258:528:549:239:2510:4410:4621:3221:3222:0922:1021:1422:29שוייץ ציריך )ק(

5:485:508:298:319:029:0310:0810:0918:5018:5119:1319:1518:3319:19תאילנד 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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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קנט לוח זמנים לשבוע פרשת בלק 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
6:516:529:439:4410:1310:1410:2110:2220:2620:2720:5020:5120:0820:55מקסיקו מ. סיטי )ק(

8:018:029:419:4210:1410:1510:5911:0117:0117:0317:3217:3316:4517:37ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:025:038:018:028:318:339:439:4419:0919:1019:3419:3618:5119:40נפאל קטמנדו )ח(

6:586:599:279:2910:0010:0111:0211:0319:1519:1619:3719:3818:5819:42סינגפור סינגפור )ח(

4:094:107:507:518:218:229:469:4821:0621:0721:5121:5120:4921:55פולין ורשא )ק(

6:256:268:438:449:159:1710:1310:1517:5417:5618:1718:1917:3818:23פרו לימה )ח(

5:465:489:119:129:429:4411:0211:0321:3821:3922:1422:1421:2122:33צרפת ליאון )ק(

5:425:449:149:159:459:4611:0711:0922:0222:0322:4122:4221:4523:04צרפת פריז )ק(

5:395:408:178:188:468:489:509:5118:1718:1818:4018:4118:0018:45קולומביה בוגוטה )ח(

5:315:338:528:539:239:2510:4210:4321:0721:0721:4021:4120:4921:58קנדה טורונטו )ק(

5:015:038:258:268:568:5810:1610:1820:5020:5121:2621:2620:3321:45קנדה מונטריאול )ק(

5:315:328:348:359:079:0810:2010:2120:0320:0420:3120:3219:4620:36קפריסין לרנקה )ק(

4:374:398:328:339:029:0310:3210:3322:2522:2523:2023:2022:070:00רוסיה מוסקבה )ק(

5:225:238:488:499:209:2210:4110:4221:2321:2422:0022:0121:0622:05רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:235:258:528:549:239:2510:4410:4621:3221:3222:0922:1021:1422:29שוייץ ציריך )ק(

5:485:508:298:319:029:0310:0810:0918:5018:5119:1319:1518:3319:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל א' ט"ו בו שעה 11 עם 45 דקות
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