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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

BÓÊÓירּביצני ּדׁשא ּבנאֹות אחסר לא רֹועי הוי' לדוד ƒ¿ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ינהלני מנחֹות מי הּוא1על הּמזמֹור ּתֹוכן הּנה . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֻ

ּכנסת ּבעד הּפרנסה ּבענין מׁשּבח מׁשיחא מלּכא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּדוד
ׁשהוי' ׁשּכיון מיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּובעד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּדׁשא ּבנאֹות ואז, אחסר, ׁשּלא מּובן ּבמילא הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹרֹועי,
ּבּגמרא זה על ואיתא ינהלני. מנחֹות מי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻירּביצני

יׁש2ּפסחים הּגדֹול, הּלל עליו ׁשאֹומרים רביעי ּדכֹוס ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּופרׁש אחסר. לא רֹועי ה' עליו ׁשאֹומרים ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹאֹומרים
רֹועי הוי' הּמזמֹור הּנה אֹומרים הּיׁש ׁשּלדעת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּמהרׁש"א

הּגדֹול הּלל הּוא אחסר נקרא3לא לּמה ׁשם, ּובּגמרא . ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
עֹולם ׁשל ּברּומֹו יֹוׁשב ׁשהּקּב"ה מּפני הּגדֹול, הּלל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשמֹו
ׁשּגם הּמהרׁש"א ּומבאר ּברּיה. לכל מזֹונֹות ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּומחּלק
הּוא אחסר לא רֹועי הוי' ׁשהּמזמֹור אֹומרים הּיׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלדעת
מׁשּגיח ׁשהּוא רֹועי ׁשה' ּכיון קאמר, הכי הּגדֹול, ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלל
ב' ּומּצרּוף אחסר. לא אני ּגם העֹולם, ּכל את ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹוזן
לכל מזֹונֹות ּומחּלק עֹולם, ׁשל ּברּומֹו יֹוׁשב ְְְְְִִֵֵֶַָָָָהענינים,
ּדהּלל להענין ונֹוגעים ׁשּיכים ׁשּׁשניהם מּובן, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּברּיה,
זה ׁשּמּצד ּדהינּו, לזה, זה הם ׁשּיכים כן ּוכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגדֹול,
ּברּיה. לכל מזֹונֹות מחּלק לכן עֹולם, ׁשל ּברּומֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיֹוׁשב

ּבּזהר ּבגין4וכדאיתא לעלא, מזֹונֹותיו ּתלי מלּכא ּדוד ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹ
רֹועי הוי' ּכתיב ּדא ועל כו', לעלמין ּפסיק לא ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹּדּלעלא
ּדההּוא ּבגין לעלמין, מּנּה מזֹונֹות יפסקּון לא אחסר, ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹלא

ּדנגי ׁשּכיוןנהר והינּו, לעלמין. ּפסיק לא מעדן ונפיק ד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
לא לכן עֹולם, ׁשל רּומֹו נעלה, מּמקֹום היא ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשההמׁשכה
הינּו, ּדיקא, (ּברּיה ּברּיה לכל מזֹונֹות ּׁשּמחּלק ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאחסר,
ׁשּכתב ּכמֹו ּבעלמא, ּברּיֹות ּבׁשם ׁשּנקראים לאּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

ּבּתניא ּדׁשא5רּבינּו ּבנאֹות ּבּכתּוב ׁשּממׁשי ּומּזה .( ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּי זה ׁשּגם מׁשמע, ינהלני, מנחֹות מי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻירּביצני
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ÏÚ ÈÈaÈ ‡Lc ˙B‡a ÒÁ‡ ‡Ï ÈÚB 'ÈÂ‰ „Â„Ï BÓÊÓƒ¿¿»ƒ¬«»ƒ…∆¿»ƒ¿∆∆«¿ƒ≈ƒ«

ÈÏ‰È ˙BÁÓ ÈÓ1‡kÏÓ „ÂcL ‡e‰ BÓÊ‰ ÔÎB ‰‰ . ≈¿À¿«¬≈ƒƒ≈∆«ƒ¿∆»ƒ«¿»
Ïk „Úe Ï‡È ˙Òk „Úa ‰Òt‰ ÔÈÚa ÁaLÓ ‡ÁÈLÓ¿ƒ»¿«≈«¿ƒ¿«««¿»»¿«¿∆∆ƒ¿»≈¿«»
ÔeÓ ‡ÏÈÓa È‰ ,ÈÚB 'ÈÂ‰L ÔÂÈkL ,Ï‡ÈÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆≈»∆¬«»ƒ¬≈¿≈»»

ÒÁ‡ ‡lLרועה ה' כי היות ∆…∆¿»
אהיה לא בוודאי כן אם אותי

בידו הכל כי מאומה חסר

דוד B‡a˙(מצודות ,Ê‡Â ,(¿»ƒ¿
ÈÓ ÏÚ ÈÈaÈ ‡Lc∆∆«¿ƒ≈ƒ«≈
‡˙È‡Â .ÈÏ‰È ˙BÁÓ¿À¿«¬≈ƒ¿ƒ»

Óba‡[=מובא] ‰Ê ÏÚ«∆«¿»»
ÌÈÁÒt2ÈÚÈ ÒBÎcבליל ¿»ƒ¿¿ƒƒ
‰Ïlהסדר ÂÈÏÚ ÌÈÓB‡L∆¿ƒ»»«≈

ÏB„b‰הוא הגדול' 'הלל «»
הכולל בתהילים קל"ו מזמור

פסוק כל פסוקים. וששה עשרים

שעלינו ה' מטובות אחת מונה

בפזמון, ומסיים עליהם, להודות

ומובא חסדו". לעולם "כי

אמוראים שישנם בגמרא

פסוקים הגדול' ב'הלל הכוללים

‡ÌÈÓB-,נוספים LÈ≈¿ƒ
ÂÈÏÚ ÌÈÓB‡Lב'הלל ∆¿ƒ»»

מספר כ"ג מזמור את גם הגדול'

לדוד 'מזמור ÈÚBתהילים: '‰ƒ
ÒÁ‡ ‡Ï'לה שבח [שתוכנו …∆¿»

האדם] של פרנסתו Leעל .≈≈
‡L‰‰שמואל=] «««¿»

ז"ל אידלש הלוי אליעזר

הש"ס] »»¿∆Ú„lL˙ממפרשי
‰‰ ÌÈÓB‡ Li‰«≈¿ƒƒ≈
‡Ï ÈÚB 'ÈÂ‰ BÓÊ‰«ƒ¿¬«»ƒ…
ÏB„b‰ Ïl‰ ‡e‰ ÒÁ‡3. ∆¿»«≈«»

‡˜ ‰Ï ,ÌL ‡Óbe«¿»»»»»ƒ¿»
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

BÓÊÓירּביצני ּדׁשא ּבנאֹות אחסר לא רֹועי הוי' לדוד ƒ¿ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ינהלני מנחֹות מי הּוא1על הּמזמֹור ּתֹוכן הּנה . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֻ

ּכנסת ּבעד הּפרנסה ּבענין מׁשּבח מׁשיחא מלּכא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּדוד
ׁשהוי' ׁשּכיון מיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּובעד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּדׁשא ּבנאֹות ואז, אחסר, ׁשּלא מּובן ּבמילא הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹרֹועי,
ּבּגמרא זה על ואיתא ינהלני. מנחֹות מי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻירּביצני

יׁש2ּפסחים הּגדֹול, הּלל עליו ׁשאֹומרים רביעי ּדכֹוס ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּופרׁש אחסר. לא רֹועי ה' עליו ׁשאֹומרים ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹאֹומרים
רֹועי הוי' הּמזמֹור הּנה אֹומרים הּיׁש ׁשּלדעת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּמהרׁש"א

הּגדֹול הּלל הּוא אחסר נקרא3לא לּמה ׁשם, ּובּגמרא . ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
עֹולם ׁשל ּברּומֹו יֹוׁשב ׁשהּקּב"ה מּפני הּגדֹול, הּלל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשמֹו
ׁשּגם הּמהרׁש"א ּומבאר ּברּיה. לכל מזֹונֹות ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּומחּלק
הּוא אחסר לא רֹועי הוי' ׁשהּמזמֹור אֹומרים הּיׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלדעת
מׁשּגיח ׁשהּוא רֹועי ׁשה' ּכיון קאמר, הכי הּגדֹול, ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלל
ב' ּומּצרּוף אחסר. לא אני ּגם העֹולם, ּכל את ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹוזן
לכל מזֹונֹות ּומחּלק עֹולם, ׁשל ּברּומֹו יֹוׁשב ְְְְְִִֵֵֶַָָָָהענינים,
ּדהּלל להענין ונֹוגעים ׁשּיכים ׁשּׁשניהם מּובן, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּברּיה,
זה ׁשּמּצד ּדהינּו, לזה, זה הם ׁשּיכים כן ּוכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגדֹול,
ּברּיה. לכל מזֹונֹות מחּלק לכן עֹולם, ׁשל ּברּומֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיֹוׁשב

ּבּזהר ּבגין4וכדאיתא לעלא, מזֹונֹותיו ּתלי מלּכא ּדוד ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹ
רֹועי הוי' ּכתיב ּדא ועל כו', לעלמין ּפסיק לא ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹּדּלעלא
ּדההּוא ּבגין לעלמין, מּנּה מזֹונֹות יפסקּון לא אחסר, ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹלא

ּדנגי ׁשּכיוןנהר והינּו, לעלמין. ּפסיק לא מעדן ונפיק ד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
לא לכן עֹולם, ׁשל רּומֹו נעלה, מּמקֹום היא ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשההמׁשכה
הינּו, ּדיקא, (ּברּיה ּברּיה לכל מזֹונֹות ּׁשּמחּלק ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאחסר,
ׁשּכתב ּכמֹו ּבעלמא, ּברּיֹות ּבׁשם ׁשּנקראים לאּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

ּבּתניא ּדׁשא5רּבינּו ּבנאֹות ּבּכתּוב ׁשּממׁשי ּומּזה .( ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּי זה ׁשּגם מׁשמע, ינהלני, מנחֹות מי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻירּביצני
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Ó‡˜ ÈÎ‰[:הכתוב כוונת היא e‰L‡[=כך ÈÚB '‰L ÔÂÈk , ¬ƒ»»«≈»∆ƒ∆
ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÊÂ ÁÈbLÓבריה לכל לחם שנותן ‡Èכך,היינו Ìb «¿ƒ«¿»∆»»»«¬ƒ

,ÌÏBÚ ÏL BÓea LBÈ ,ÌÈÈÚ‰ ' eÓe .ÒÁ‡ ‡Ï…∆¿»ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈¿∆»
ÌÈÚ‚BÂ ÌÈÎiL Ì‰ÈL ,ÔeÓ ,‰ia ÏÎÏ ˙BBÊÓ ˜lÁÓe¿«≈¿¿»¿ƒ»»∆¿≈∆«»ƒ¿¿ƒ
,ÏB„b‰ Ïl‰c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿«≈«»
‰Ê Ì‰ ÌÈÎiL ÔÎ BÓÎe¿≈«»ƒ≈∆
‰Ê „L ,eÈ‰c ,‰ÊÏ»∆¿«¿∆ƒ«∆
,ÌÏBÚ ÏL BÓea LBiL∆≈¿∆»
ÏÎÏ ˙BBÊÓ ˜lÁÓ ÔÎÏ»≈¿«≈¿¿»
‰a ‡˙È‡„ÎÂ .‰ia4 ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»«…«
ÂÈ˙BBÊÓ ÈÏ ‡kÏÓ „Âc»ƒ«¿»»ƒ¿»
‡Ï ‡ÏÚlc ÔÈ‚a ,‡ÏÚÏ¿≈»¿ƒƒ¿≈»…

'ÂÎ ÔÈÓÏÚÏ ˜ÈÒtדוד=] »ƒ¿»¿ƒ
לפי למעלה, מזונותיו תלה המלך

נפסק השפע אין שלמעלה

È˙kלעולם] ‡c ÏÚÂ ,¿«»¿ƒ
‡Ï ,ÒÁ‡ ‡Ï ÈÚB 'ÈÂ‰¬«»ƒ…∆¿»…
Ó ˙BBÊÓ Ôe˜ÒÈƒ¿¿¿ƒ≈
‡e‰‰c ÔÈ‚a ,ÔÈÓÏÚÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿«
Ô„ÚÓ ˜ÈÂ „È‚c ‰»»¿»ƒ¿»ƒ≈≈∆

ÔÈÓÏÚÏ ˜ÈÒt ‡Ïועל =] …»ƒ¿»¿ƒ
אחסר", לא רועי "הוי' כתוב זה

המזונות יפסקו לא דוד, שאמר

הנהר שאותו לפי לעולם, ממני

מימי אין מעדן, ויוצא הנמשך

לעולם] נפסקים eÈ‰Â,שפעו .¿«¿
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkL∆≈»∆««¿»»ƒ
ÏL BÓe ,‰ÏÚ ÌB˜Óƒ»«¬∆∆
,ÒÁ‡ ‡Ï ÔÎÏ ,ÌÏBÚ»»≈…∆¿»
ÏÎÏ ˙BBÊÓ ˜lÁ∆¿«≈¿¿»
‡˜Èc ‰ia ‰ia¿ƒ»¿ƒ»«¿»

‡el[=דווקא] ,eÈ‰ ,«¿¬ƒ
ÌLa ÌÈ‡˜L el‡Ï¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈

‡ÓÏÚa ˙Bia,סתם 'בריות' ¿ƒ¿»¿»
מעלה, כל בהם אין עצמם שמצד

בכך, מתבטאת היחידה ומעלתם

אותם ברא BÓkשהקב"ה ,¿
‡Èa eÈa ˙kL5.( ∆»««≈««¿»

e˙ka CÈLÓL ‰Óeƒ∆∆«¿ƒ«»
ÏÚ ÈÈaÈ ‡Lc ˙B‡aƒ¿∆∆«¿ƒ≈ƒ«
,ÈÏ‰È ˙BÁÓ ÈÓ≈¿À¿«¬≈ƒ
CiL ‰Ê ÌbL ,ÚÓLÓ«¿»∆«∆«»
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ו     

מזֹונֹות ּומחּלק עֹולם ׁשל ּברּומֹו ּדיֹוׁשב להענין ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָונֹוגע
ּברּיה. ְְִָָלכל

מנחֹותÔeÈÂב) מי על הּפסּוק ּבסּיּום הּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵֵַַַַָֻ
ּכתיב ּדהּנה הּמנּוחה. ענין ׁשהּוא אל6ינהלני, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

ּוכתיב הּנחלה, ואל למנּוחת,7הּמנּוחה הוי' קּומה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָ
ּובית ירּוׁשלים עם קׁשּור הּמנּוחה ענין ׁשּכללּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוהינּו,
מקֹום הּמקּדׁש, ּבית הּוא העּקר ּגּופא ּובזה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָהּמקּדׁש,

ּבזה הענין וידּוע ּדהּנה8הארֹון. ּפנים), ּכל על (ּבקּצּור ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּובדר מנּוחה, ּבדר אֹופּנים, ב' ּיׁש הּברּורים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבעבֹודת
הּנחלה, ואל הּמנּוחה אל גו' ּבאתם וכאׁשר ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָמלחמה.

ּבאׁשלמּותא סיהרא ּדקּימא ,הּמל ׁשלמה היה9ּבימי , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הביאה ׁשבא ׁשּמלּכת ׁשּזהּו מנּוחה, ּבדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּברּור

הּמל לׁשלמה הּנּצֹוצֹות את (הּברּור10מּמרחק זה וענין . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּדוקא. הּמקּדׁש ּבית עם קׁשּור מנּוחה) ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבדר

הּׁשכינהe‡a‰Âג) הׁשראת ׁשּבענין ידּוע ּדהּנה ּבזה, ¿«≈ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבּדי ּבין הּׁשכינה הׁשראת ּובענין ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבכלל,
ּדעֹות ב' יׁש הּמקּדׁש, ׁשּבבית הּקדׁשים ּבקדׁשי .11הארֹון ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

הרמּב"ם ׁשּבנֹוגע12ּדעת ּדכיון ּכמֹותֹו), (והּסֹוברים ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
אפׁשר אי אלקּות וכּמה ּכּמה אחת ועל ּבכלל ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹלרּוחנּיּות
צרי ּכרח על מקֹום, עם ׁשּקׁשּור ענין ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַָָָָָָלֹומר
על הּוא מסּים ּבמקֹום הּׁשכינה הׁשראת ׁשענין ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻלֹומר,
ידי על אֹותֹו ׁשּכֹותבים ׂשכל ּדבר ּכמֹו מׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָּדר
זה ׁשאין הרגל, אצּבעֹות ידי על ולא הּיד, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
אצּבעֹות (ׁשהרי להּׂשכל ּכלים הם הּיד ׁשאצּבעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבאֹופן
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ובפרש"י.6) ט יב, ראה ח.7)פ' קלב, ועם8)תהלים למנוחתך. ה' קומה עה"פ ב קלב, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה בכ"ז

ואילך. פע"ז תרל"ו רבים מים המשך ואילך. קא ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ואילך. א קעז, ויצא אוה"ת – כו' זח"א9)הוספות ראה

ועוד. כו. פט"ו, שמו"ר ב. ובכ"מ.10)רכה, ואילך. סע"ד ה, בראשית תו"א א.11)ראה קעח, שם אוה"ת ראה לקמן הבא בכל

סה"מ ואילך. 141 ע' חי"ט לקו"ש ואילך. קפד ע' פר"ת סה"מ ואילך. סג ע' תר"ל סה"מ גם וראה ואילך. קג ע' שם להצ"צ ביאוה"ז

ואילך. 62 ע' ואילך. 55 ע' פכ"ה.12)תש"ל ח"ג עבוה"ק וראה שם). תר"ל וסה"מ ביאוה"ז באוה"ת, (צויין פכ"ה ח"א מו"נ ראה

    
ÏÎÏ ˙BBÊÓ ˜ÁÓe ÌÏBÚ ÏL BÓea LBÈc ÔÈÚ‰Ï ÚBÂ¿≈«¿»ƒ¿»¿≈¿∆»¿«≈¿¿»

‰iaאת מפרש הזהר כן, המשךאם על טעם כנתינת רועי' 'הוי' הפסוק ¿ƒ»
חלק הוא זה מזמור אומרים היש לדעת כי בגמרא ומובא אחסר'. 'לא הפסוק

על השבח משום כך נקרא הגדול שהלל הגמרא אומרת ועוד הגדול. מהלל

עולם, של ברומו היושב הקב"ה

באלוקות ביותר הגבוהה בדרגא

לדרגא עצמו משפיל זאת ועם

לפרנס בגשמיות ביותר הנמוכה

יבאר הבאים בסעיפים בריה. כל

גדולת (רוממות אלה ענינים שני

בריה) לכל מזונות המחלק ה'

לא רועי "הוי' בפסוק הרמוזים

אחסר".

e‡a‰ ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ ¿»¿«¿ƒ«≈
ÈÓ ÏÚ ˜eÒt‰ ÌeiÒa¿ƒ«»«≈
‡e‰L ,ÈÏ‰È ˙BÁÓ¿À¿«¬≈ƒ∆
‰‰c ‰Áen‰ ÔÈÚƒ¿»«¿»¿ƒ≈

È˙k6Ï‡Â ‰Áen‰ Ï‡ ¿ƒ∆«¿»¿∆
È˙Îe ,‰ÏÁ‰7‰Óe˜ ««¬»¿ƒ»

,eÈ‰Â ,˙ÁeÓÏ ÈÂ‰¬«»ƒ¿»∆¿«¿
‰Áen‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿»«¿»
˙Èe ÌÈÏLeÈ ÌÚ eL»̃ƒ¿»«ƒ≈
‡Ùe ‰Êe ,Lc˜n‰«ƒ¿»»∆»
,Lc˜n‰ ˙Èa ‡e‰ Ú‰»ƒ»≈«ƒ¿»

ÔB‡‰ ÌB˜Óהיתה השכינה ¿»»
וממשכן לאוהל מאוהל מתהלכת

מקום, קביעות ללא למשכן

השכינה תשרה שבו והמקום

זהו עולם עד ובמנוחה בקביעות

הארון מקום המקדש בית

‰ÔÈÚבירושלים ÚeÈÂ ¿»«»ƒ¿»
‰Êa8Ïk ÏÚ e˜a »∆¿ƒ«»

˙BÚa ‰‰c ,ÌÈt»ƒ¿ƒ≈«¬«
,ÌÈÙB‡  Li ÌÈea‰«≈ƒ≈«ƒ

ÁeÓ‰בירור Caהכוחות עם ישיר באופן ולהתעסק לרדת צורך אין ¿∆∆¿»
אותם 'לברר' eהשליליים ÓÁÏÓ‰בירור, Cאת להשפיל הצורך ישנו בו ¿∆∆ƒ¿»»

הנחותות הדרגות את להעלות כדי לרדת, ‡Ïעצמו, Â Ì˙‡a L‡ÎÂ ¿«¬∆»∆∆
c ,CÏn‰ ‰ÓÏL ÈÓÈa ,‰ÏÁ‰ Ï‡Â ‰Áen‰עמדו שלמה בימי «¿»¿∆««¬»ƒ≈¿……«∆∆¿
נאמר עליה רוחנית שלמות במדרגת ללבנה, המשולים ‰ÈÒ‡ישראל ‡Ói«̃¿»ƒ¬»

‡˙eÓÏL‡a[במילואה נמצאת הלבנה =]9‰ÁeÓ Ca ea‰ ‰È‰ , ¿«¿»»»»«≈¿∆∆¿»
הג האלוקי אליושהאור שהגיעו הגויים כל את אליו משך שלמה, בימי שזרח דול

L‡מאליהם ˙kÏnL e‰L את, ולהכיר לראותו כדי מרחוק הגיעה ∆∆∆«¿«¿»
כי,חכמתו היא, שלמה אל הגיעה שבא שמלכת לכך הפנימי «È‰≈ƒ‡‰והטעם

˙BB‰ ˙‡ ˜ÁnÓƒ∆¿»∆«ƒ
אצלה חבויים שהיו הקדושה

CÏn‰ ‰ÓÏLÏ10ÔÈÚÂ  ƒ¿……«∆∆¿ƒ¿»
‰ÁeÓ Ca ea‰ ‰Ê∆«≈¿∆∆¿»
Lc˜n‰ ˙Èa ÌÚ eL»̃ƒ≈«ƒ¿»

‡˜Âcאופן את ביאר כאן עד «¿»
בתורת המכונה הנעלה הבירור

מנוחה' בדרך 'בירור החסידות

אלא ישירה, במלחמה צורך שאין

האור. מפני מאליו נדחה החושך

שהאויבים המלך שלמה בימי כמו

מאליהם נתבטלו והמתנגדים

שהאיר האלוקי הגילוי מעוצמת

כי יבאר הבא בסעיף ידו. על

נעלה גילוי האיר המקדש בבית

מנוחה'. בדרך 'בירור של זה

‰‰c ,‰Êa e‡a‰Â ¿«≈»∆¿ƒ≈
˙‡L‰ ÔÈÚaL ÚeÈ»«∆¿ƒ¿»«¿»«
ÔÈÚe ,ÏÏÎa ‰ÈÎ‰«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»
Èca ÔÈa ‰ÈÎ‰ ˙‡L‰«¿»««¿ƒ»≈«≈
ÌÈL‰ ÈL˜a ÔB‡‰»»¿»¿≈«√»ƒ
 LÈ ,Lc˜n‰ ˙ÈaL∆¿≈«ƒ¿»≈

˙BÚc11ÌaÓ‰ ˙Úc 12 ≈««»«¿»
,B˙BÓk ÌÈB‰Â¿«¿ƒ¿
˙eiÁeÏ ÚBaL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿≈«¿»ƒ
‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ÏÏÎaƒ¿»¿««««»
LÙ‡ È‡ ˙e˜Ï‡ ‰nÎÂ¿«»¡…ƒ∆¿»
eLL ÔÈÚ ‡e‰L ÓBÏ«∆ƒ¿»∆»

ÌB˜Ó ÌÚמימד זהו שהרי ƒ»
ומקום מהזמן ÏÚשלמעלה ,«

ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰ÈÎ‰ ˙‡L‰ ÔÈÚL ,ÓBÏ CÈ CÁk»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¿»««¿ƒ»¿»¿À»
ÈÈ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ˙BkL ÏÎ c BÓk ÏLÓ Cc ÏÚ ‡e‰«∆∆»»¿¿«≈∆∆¿ƒ«¿≈

Ï‰ ˙BÚa‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÏÂ ,i‰ ˙BÚa‡מאיר השכל גילוי שהרי ∆¿¿«»¿…«¿≈∆¿¿»∆∆
הרגל למשל, ידי, על ולא דוקא היד ידי ÔÙB‡aעל ‰Ê ÔÈ‡L ,∆≈∆¿∆

ÔÈ‡ i‰ ˙BÚa‡ È‰L ÏÎ‰Ï ÌÈÏk Ì‰ i‰ ˙BÚa‡L∆∆¿¿«»≈≈ƒ¿«≈∆∆¬≈∆¿¿«»≈
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ואין הּׂשכל), והּׂשגת להבנת ּכלל ׁשּיכּות להן אין ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּיד
ׁשּיהיה ּבאֹופן לבֹוא צרי הּׂשכל ׁשּכאׁשר אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָזה
עֹובר זה הרי הּכתב, אֹותּיֹות ענין ׁשּזהּו ּבמקֹום, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתפיסה
הׁשראת ענין הּוא זה ּדר ועל הּידים. אצּבעֹות ידי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
ּבאֹופן זה ׁשאין ּבזה, וכּיֹוצא הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשכינה
הּמקּבל ׁשּמּצד ׁשּכיון אם, ּכי לזה, ּכלי נעׂשה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמקֹום
ּדר עֹובר זה הרי ּבמקֹום, ׁשּימׁש ּבאֹופן להיֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻצרי
אצּבעֹות ידי על ׁשעֹובר הּׂשכל ּבדגמת הּמקּדׁש, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבית

הרמּב"ן ּדעת אמנם וכן13הּיד. היא, ּכמֹותֹו) (והּסֹוברים ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
הׁשראת ּגּלּוי ׁשאֹופן להלכה, החסידּות ּתֹורת ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָקבעה
על עֹובר ׁשהּׂשכל ּדר על אינֹו הּמקּדׁש ּבבית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשכינה
על אּלא הרגל), אצּבעֹות (ולא הּיד ּבאצּבעֹות ּכתיבה ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹידי
ׁשאין ּבהּלב, ּגם ידֹו ועל ּבהּמֹוח, הּׂשכל התלּבׁשּות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּדר
ׁשחֹומר אם, ּכי הּמֹוח, ּדר עֹובר רק ׁשהּׂשכל ּבאֹופן ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַזה
ּדתלת ּבהחֹומר חּלּוקים יׁש ׁשּלכן להּׂשכל, ׁשּי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמֹוח

ידי14הּמֹוחין על מזּדּכ הּמֹוח ׁשחֹומר מּזה, ויתירה , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
יגיעה ידי על וכּמה ּכּמה אחת ועל ּבּׂשכל, לּמּוד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָרּבּוי
ּבֹו. ׁשּׁשֹורה הּׂשכל עם ּומתאחד ּכלי ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבּׂשכל,

הׁשר ענין הּוא כן הּׁשכינהּוכמֹו והתלּבׁשּות את ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּבאֹופן ׁשּזהּו הּמקּדׁש, ּבבית ּובמיחד מיחדים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּבמקֹומֹות
הרי ּובכללּות הּׁשכינה. עם ּומתאחד ּכלי הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּמקֹום

התלּבׁשּות. לדר מעביר ּדר ׁשּבין החּלּוק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַזה

C‡ּכּמה אחת ועל ׁשרּוחנּיּות ּדכיון להבין, צרי עדין «ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכן אם ּבמקֹום, לתפיסה ׁשּי אינֹו אלקּות ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֹוכּמה
ּבדר היא הּׁשכינה ׁשהׁשראת לֹומר אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאי
יכֹול, ּכל יתּבר ׁשהּוא ׁשּכיון ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהתלּבׁשּות.
הארֹון ּבּדי ׁשני ּבין עצמֹו את לצמצם ּביכלּתֹו ,15לכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכ ּגדֹולֹות ּבמראֹות לראֹותֹו ׁשּיכֹולים ׁשּכׁשם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָּבאֹופן
קטּנֹות ּבמראֹות לראֹותֹו ׁשּי16יכֹולים ׁשּלא והינּו, , ְְְְְְְִִֶַַַַָֹ
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געה"ת.13) בענין הגמול ולשער פקודי, ס"פ עה"ת לרמב"ן וש"נ שם. תר"ל וסה"מ ביאוה"ז אוה"ת א.14)ראה קמ, זח"ג ראה

א. ז.15)רסב, ויקהל ד.16)תנחומא פ"ד, ב"ר ראה

    
ÏÎO‰ ˙‚O‰Â ˙‰Ï ÏÏk ˙eÎiL Ô‰Ïידי על מתגלה שהשכל אף »∆«»¿»«¬»«¿«»««≈∆

מכל היד, כללכתיבת השכל משגת היד אין ‡l‡מקום ‰Ê ÔÈ‡Â ,(¿≈∆∆»
CÈˆ ÏÎO‰ L‡kLלהצטמצם‰ÈÙz ‰È‰iL ÔÙB‡a ‡BÏ ∆«¬∆«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»

È„È ÏÚ BÚ ‰Ê È‰ ,˙k‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈÚ e‰L ,ÌB˜Óa¿»∆∆ƒ¿»ƒ«¿»¬≈∆≈«¿≈
Cc ÏÚÂ ÌÈ„i‰ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«»»ƒ¿«∆∆
˙‡L‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ê∆ƒ¿»«¿»«
Lc˜n‰ ˙Èa ‰ÈÎ‰«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈∆
‰Ú ÌB˜n‰L ÔÙB‡a¿∆∆«»«¬∆
ÔÂÈkL ,Ì‡ Èk ,‰ÊÏ ÈÏk¿ƒ»∆ƒƒ∆≈»
CÈˆ Ïa˜n‰ „nL∆ƒ««¿«≈»ƒ

˙BÈ‰Ïאלוקות ÔÙB‡aגילוי ƒ¿¿∆
ÌB˜Óa CLÓiLהיו שלכן ∆À¿»¿»

מיוחדות הלכות קיימות

המקדש במקום ‰Èהקשורות ,¬≈
˙Èa Cc BÚ ‰Ê∆≈∆∆≈

Lc˜n‰היה המקדש בית «ƒ¿»
גילוי מקום לשמש מוכשר

בדרך ,ומקיףÚÓהשכינה
BÚL ÏÎO‰ ˙Ó‚„a¿À¿««≈∆∆≈

ומקיף מעבר È„Èבדרך ÏÚ«¿≈
˙Úc ÌÓ‡ „i‰ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«»»¿»««

ÔaÓ‰13ÌÈB‰Â) »«¿«¿«¿ƒ
‰Ú˜ ÔÎÂ ,‡È‰ (B˙BÓk¿ƒ¿≈»¿»
,‰ÎÏ‰Ï ˙e„ÈÁ‰ ˙Bz««¬ƒ«¬»»
˙‡L‰ Èel ÔÙB‡L∆∆ƒ«¿»«
Lc˜n‰ ˙Èa ‰ÈÎ‰«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»
ÏÎO‰L Cc ÏÚ BÈ‡≈«∆∆∆«≈∆
‰È˙k È„È ÏÚ BÚ≈«¿≈¿ƒ»
‡ÏÂ) „i‰ ˙BÚaˆ‡a¿∆¿¿«»¿…

(Ï‚‰ ˙BÚaˆ‡אין אכן כי ∆¿¿»∆∆
,- השכל משגת עצמה היד

˙eLaÏ˙‰ Cc ÏÚ ‡l‡∆»«∆∆ƒ¿«¿
B„È ÏÚÂ ,ÁBn‰a ÏÎO‰«≈∆¿««¿«»
‰Ê ÔÈ‡L ,l‰a Ì«¿«≈∆≈∆
BÚ ˜ ÏÎO‰L ÔÙB‡a¿∆∆«≈∆«≈
,Ì‡ Èk ,ÁBn‰ Cc∆∆««ƒƒ
CiL ÁBn‰ ÓBÁL∆∆«««»

ÏÎO‰Ïשייך הגשמי שהמוח ¿«≈∆
בו המלובש השכל כח להארת כלי ÓBÁ‰aלשמש ÌÈ˜elÁ LÈ ÔÎlL ,∆»≈≈ƒƒ¿«∆

ÔÈÁBn‰ ˙Ï˙c'וכו הבינה מוח לחומר החכמה מוח חומר דומה ,14שאין ƒ¿««ƒ
„enÏ Èea È„È ÏÚ CkcÊÓ ÁBn‰ ÓBÁL ,‰Ó ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆∆««ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ

ÈÙÏ ,ÏÎOa ‰ÚÈ‚È È„È ÏÚ ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,ÏÎOa«≈∆¿««««»¿«»«¿≈¿ƒ»«≈∆¿ƒ
BÓÎe Ba ‰BL ÏÎO‰ ÌÚ „Á‡˙Óe ÈÏk ‡e‰L‡e‰ ÔÎ ∆¿ƒƒ¿«≈ƒ«≈∆∆∆¿≈

,ÌÈ„ÁÈÓ ˙BÓB˜Óa ‰ÈÎ‰ ˙eLaÏ˙‰Â ˙‡L‰ ÔÈÚƒ¿»«¿»«¿ƒ¿«¿«¿ƒ»ƒ¿¿À»ƒ
ÈÏk ‡e‰ ÌB˜n‰L ÔÙB‡a e‰L ,Lc˜n‰ ˙Èa „ÁÈÓeƒ¿À»¿≈«ƒ¿»∆∆¿∆∆«»¿ƒ
‰ÈÎ‰ ÌÚ „Á‡˙Óeƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»
ונתפסת חודרת שהאלוקות היינו

על המקדש, בית בגשמיות ממש

במוח‰˙ÂÏ˙דרך השכל

Ê‰הגשמי È‰ ˙eÏÏÎe ƒ¿»¬≈∆
ÈÚÓ Cc ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈∆∆«¬ƒ

˙eLaÏ˙‰ C„Ï¿∆∆ƒ¿«¿
,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ˙eiÁeL ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ¿«
˙e˜Ï‡ ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡«««»¿«»¡…
‰ÈÙ˙Ï CiL BÈ‡≈«»ƒ¿ƒ»
CÈ‡ Ôk Ì‡ ,ÌB˜Óa¿»ƒ≈≈
˙‡L‰L ÓBÏ LÙ‡∆¿»«∆«¿»«
C„a ‡È‰ ‰ÈÎ‰«¿ƒ»ƒ¿∆∆

˙eLaÏ˙‰שהאלוקות ƒ¿«¿
ונתפסת ביתÂÈÓ‚˙מתלבשת

Êa‰,המקדש ÔÈÚ‰Â ¿»ƒ¿»»∆
Ïk Ca˙È ‡e‰L ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»≈…
BzÏÎÈa ÔÎÏ ,ÏBÎÈ»»≈ƒ»¿
ÔÈa BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÏ¿«¿≈∆«¿≈

ÔB‡‰ Èca ÈLבגודל שהיה ¿≈«≈»»
אמה על 15ÔÙB‡aאמה ,¿∆

B˙B‡Ï ÌÈÏBÎiL ÌLkL∆¿≈∆¿ƒƒ¿
Ck ˙BÏB„ ˙B‡Óa¿«¿¿»
˙B‡Óa B˙B‡Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿¿«¿

˙BpË˜16:במדרש חז"ל אמרו ¿«
איך מאיר: רבי את שאל אחד גוי

"הלא בו שכתוב שהקב"ה אפשר

אני הארץ ואת השמים את

מבין משה עם מדבר יהיה מלא",

רבי לו אמר הארון? בדי שני

גדולה מראה לי הבא מאיר:

בה, שלך ההשתקפות את וראה

הבא לו אמר גדולה. אותה ראה

את וראה קטנה מראה לי

משנה ודם בשר שאתה אם לו: אמר קטנה. אותה ראה בה, שלך ההשתקפות

העולם. את שברא הקב"ה וכמה כמה אחת על שתרצה, מה בכל עצמך את

מבין משה עם מדבר רוצה, וכשהוא מלא, אני השמים את הלא רוצה, כשהוא

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



ז   

ואין הּׂשכל), והּׂשגת להבנת ּכלל ׁשּיכּות להן אין ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּיד
ׁשּיהיה ּבאֹופן לבֹוא צרי הּׂשכל ׁשּכאׁשר אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָזה
עֹובר זה הרי הּכתב, אֹותּיֹות ענין ׁשּזהּו ּבמקֹום, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתפיסה
הׁשראת ענין הּוא זה ּדר ועל הּידים. אצּבעֹות ידי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
ּבאֹופן זה ׁשאין ּבזה, וכּיֹוצא הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשכינה
הּמקּבל ׁשּמּצד ׁשּכיון אם, ּכי לזה, ּכלי נעׂשה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמקֹום
ּדר עֹובר זה הרי ּבמקֹום, ׁשּימׁש ּבאֹופן להיֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻצרי
אצּבעֹות ידי על ׁשעֹובר הּׂשכל ּבדגמת הּמקּדׁש, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבית

הרמּב"ן ּדעת אמנם וכן13הּיד. היא, ּכמֹותֹו) (והּסֹוברים ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
הׁשראת ּגּלּוי ׁשאֹופן להלכה, החסידּות ּתֹורת ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָקבעה
על עֹובר ׁשהּׂשכל ּדר על אינֹו הּמקּדׁש ּבבית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשכינה
על אּלא הרגל), אצּבעֹות (ולא הּיד ּבאצּבעֹות ּכתיבה ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹידי
ׁשאין ּבהּלב, ּגם ידֹו ועל ּבהּמֹוח, הּׂשכל התלּבׁשּות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּדר
ׁשחֹומר אם, ּכי הּמֹוח, ּדר עֹובר רק ׁשהּׂשכל ּבאֹופן ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַזה
ּדתלת ּבהחֹומר חּלּוקים יׁש ׁשּלכן להּׂשכל, ׁשּי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמֹוח

ידי14הּמֹוחין על מזּדּכ הּמֹוח ׁשחֹומר מּזה, ויתירה , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
יגיעה ידי על וכּמה ּכּמה אחת ועל ּבּׂשכל, לּמּוד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָרּבּוי
ּבֹו. ׁשּׁשֹורה הּׂשכל עם ּומתאחד ּכלי ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבּׂשכל,

הׁשר ענין הּוא כן הּׁשכינהּוכמֹו והתלּבׁשּות את ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּבאֹופן ׁשּזהּו הּמקּדׁש, ּבבית ּובמיחד מיחדים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּבמקֹומֹות
הרי ּובכללּות הּׁשכינה. עם ּומתאחד ּכלי הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּמקֹום

התלּבׁשּות. לדר מעביר ּדר ׁשּבין החּלּוק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַזה

C‡ּכּמה אחת ועל ׁשרּוחנּיּות ּדכיון להבין, צרי עדין «ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכן אם ּבמקֹום, לתפיסה ׁשּי אינֹו אלקּות ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֹוכּמה
ּבדר היא הּׁשכינה ׁשהׁשראת לֹומר אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאי
יכֹול, ּכל יתּבר ׁשהּוא ׁשּכיון ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהתלּבׁשּות.
הארֹון ּבּדי ׁשני ּבין עצמֹו את לצמצם ּביכלּתֹו ,15לכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכ ּגדֹולֹות ּבמראֹות לראֹותֹו ׁשּיכֹולים ׁשּכׁשם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָּבאֹופן
קטּנֹות ּבמראֹות לראֹותֹו ׁשּי16יכֹולים ׁשּלא והינּו, , ְְְְְְְִִֶַַַַָֹ
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געה"ת.13) בענין הגמול ולשער פקודי, ס"פ עה"ת לרמב"ן וש"נ שם. תר"ל וסה"מ ביאוה"ז אוה"ת א.14)ראה קמ, זח"ג ראה

א. ז.15)רסב, ויקהל ד.16)תנחומא פ"ד, ב"ר ראה

    
ÏÎO‰ ˙‚O‰Â ˙‰Ï ÏÏk ˙eÎiL Ô‰Ïידי על מתגלה שהשכל אף »∆«»¿»«¬»«¿«»««≈∆

מכל היד, כללכתיבת השכל משגת היד אין ‡l‡מקום ‰Ê ÔÈ‡Â ,(¿≈∆∆»
CÈˆ ÏÎO‰ L‡kLלהצטמצם‰ÈÙz ‰È‰iL ÔÙB‡a ‡BÏ ∆«¬∆«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»

È„È ÏÚ BÚ ‰Ê È‰ ,˙k‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈÚ e‰L ,ÌB˜Óa¿»∆∆ƒ¿»ƒ«¿»¬≈∆≈«¿≈
Cc ÏÚÂ ÌÈ„i‰ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«»»ƒ¿«∆∆
˙‡L‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ê∆ƒ¿»«¿»«
Lc˜n‰ ˙Èa ‰ÈÎ‰«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈∆
‰Ú ÌB˜n‰L ÔÙB‡a¿∆∆«»«¬∆
ÔÂÈkL ,Ì‡ Èk ,‰ÊÏ ÈÏk¿ƒ»∆ƒƒ∆≈»
CÈˆ Ïa˜n‰ „nL∆ƒ««¿«≈»ƒ

˙BÈ‰Ïאלוקות ÔÙB‡aגילוי ƒ¿¿∆
ÌB˜Óa CLÓiLהיו שלכן ∆À¿»¿»

מיוחדות הלכות קיימות

המקדש במקום ‰Èהקשורות ,¬≈
˙Èa Cc BÚ ‰Ê∆≈∆∆≈

Lc˜n‰היה המקדש בית «ƒ¿»
גילוי מקום לשמש מוכשר

בדרך ,ומקיףÚÓהשכינה
BÚL ÏÎO‰ ˙Ó‚„a¿À¿««≈∆∆≈

ומקיף מעבר È„Èבדרך ÏÚ«¿≈
˙Úc ÌÓ‡ „i‰ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«»»¿»««

ÔaÓ‰13ÌÈB‰Â) »«¿«¿«¿ƒ
‰Ú˜ ÔÎÂ ,‡È‰ (B˙BÓk¿ƒ¿≈»¿»
,‰ÎÏ‰Ï ˙e„ÈÁ‰ ˙Bz««¬ƒ«¬»»
˙‡L‰ Èel ÔÙB‡L∆∆ƒ«¿»«
Lc˜n‰ ˙Èa ‰ÈÎ‰«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»
ÏÎO‰L Cc ÏÚ BÈ‡≈«∆∆∆«≈∆
‰È˙k È„È ÏÚ BÚ≈«¿≈¿ƒ»
‡ÏÂ) „i‰ ˙BÚaˆ‡a¿∆¿¿«»¿…

(Ï‚‰ ˙BÚaˆ‡אין אכן כי ∆¿¿»∆∆
,- השכל משגת עצמה היד

˙eLaÏ˙‰ Cc ÏÚ ‡l‡∆»«∆∆ƒ¿«¿
B„È ÏÚÂ ,ÁBn‰a ÏÎO‰«≈∆¿««¿«»
‰Ê ÔÈ‡L ,l‰a Ì«¿«≈∆≈∆
BÚ ˜ ÏÎO‰L ÔÙB‡a¿∆∆«≈∆«≈
,Ì‡ Èk ,ÁBn‰ Cc∆∆««ƒƒ
CiL ÁBn‰ ÓBÁL∆∆«««»

ÏÎO‰Ïשייך הגשמי שהמוח ¿«≈∆
בו המלובש השכל כח להארת כלי ÓBÁ‰aלשמש ÌÈ˜elÁ LÈ ÔÎlL ,∆»≈≈ƒƒ¿«∆

ÔÈÁBn‰ ˙Ï˙c'וכו הבינה מוח לחומר החכמה מוח חומר דומה ,14שאין ƒ¿««ƒ
„enÏ Èea È„È ÏÚ CkcÊÓ ÁBn‰ ÓBÁL ,‰Ó ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆∆««ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ

ÈÙÏ ,ÏÎOa ‰ÚÈ‚È È„È ÏÚ ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,ÏÎOa«≈∆¿««««»¿«»«¿≈¿ƒ»«≈∆¿ƒ
BÓÎe Ba ‰BL ÏÎO‰ ÌÚ „Á‡˙Óe ÈÏk ‡e‰L‡e‰ ÔÎ ∆¿ƒƒ¿«≈ƒ«≈∆∆∆¿≈

,ÌÈ„ÁÈÓ ˙BÓB˜Óa ‰ÈÎ‰ ˙eLaÏ˙‰Â ˙‡L‰ ÔÈÚƒ¿»«¿»«¿ƒ¿«¿«¿ƒ»ƒ¿¿À»ƒ
ÈÏk ‡e‰ ÌB˜n‰L ÔÙB‡a e‰L ,Lc˜n‰ ˙Èa „ÁÈÓeƒ¿À»¿≈«ƒ¿»∆∆¿∆∆«»¿ƒ
‰ÈÎ‰ ÌÚ „Á‡˙Óeƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»
ונתפסת חודרת שהאלוקות היינו

על המקדש, בית בגשמיות ממש

במוח‰˙ÂÏ˙דרך השכל

Ê‰הגשמי È‰ ˙eÏÏÎe ƒ¿»¬≈∆
ÈÚÓ Cc ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈∆∆«¬ƒ

˙eLaÏ˙‰ C„Ï¿∆∆ƒ¿«¿
,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ˙eiÁeL ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ¿«
˙e˜Ï‡ ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡«««»¿«»¡…
‰ÈÙ˙Ï CiL BÈ‡≈«»ƒ¿ƒ»
CÈ‡ Ôk Ì‡ ,ÌB˜Óa¿»ƒ≈≈
˙‡L‰L ÓBÏ LÙ‡∆¿»«∆«¿»«
C„a ‡È‰ ‰ÈÎ‰«¿ƒ»ƒ¿∆∆

˙eLaÏ˙‰שהאלוקות ƒ¿«¿
ונתפסת ביתÂÈÓ‚˙מתלבשת

Êa‰,המקדש ÔÈÚ‰Â ¿»ƒ¿»»∆
Ïk Ca˙È ‡e‰L ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»≈…
BzÏÎÈa ÔÎÏ ,ÏBÎÈ»»≈ƒ»¿
ÔÈa BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÏ¿«¿≈∆«¿≈

ÔB‡‰ Èca ÈLבגודל שהיה ¿≈«≈»»
אמה על 15ÔÙB‡aאמה ,¿∆

B˙B‡Ï ÌÈÏBÎiL ÌLkL∆¿≈∆¿ƒƒ¿
Ck ˙BÏB„ ˙B‡Óa¿«¿¿»
˙B‡Óa B˙B‡Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿¿«¿

˙BpË˜16:במדרש חז"ל אמרו ¿«
איך מאיר: רבי את שאל אחד גוי

"הלא בו שכתוב שהקב"ה אפשר

אני הארץ ואת השמים את

מבין משה עם מדבר יהיה מלא",

רבי לו אמר הארון? בדי שני

גדולה מראה לי הבא מאיר:

בה, שלך ההשתקפות את וראה

הבא לו אמר גדולה. אותה ראה

את וראה קטנה מראה לי

משנה ודם בשר שאתה אם לו: אמר קטנה. אותה ראה בה, שלך ההשתקפות

העולם. את שברא הקב"ה וכמה כמה אחת על שתרצה, מה בכל עצמך את

מבין משה עם מדבר רוצה, וכשהוא מלא, אני השמים את הלא רוצה, כשהוא
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ח     

יכֹול. ּכל ׁשהּוא ּכיון כו', הּדבר נעׂשה ּכיצד ְֲֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשאלֹות
ׁשכינתֹו ּדצמצם ׁשהענין מּובן, ּגּופא זה מהסּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָוהּנה,
ּבבית הּׁשכינה הׁשראת ענין ּוכללּות הארֹון, ּבּדי ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבין
מּצד זה הרי התלּבׁשּות, ּבדר ּבזה וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמקּדׁש
זה ׁשענין הינּו, כו', ּביֹותר ּגבֹוּה הּגבֹוּה ּדכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמעלה

ּבאלקּות יֹותר נעלית מּדרּגא אֹומרים17נמׁש זה ׁשעל , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
יכֹול. ּכל ֶָֹׁשהּוא

ÏÚÂ,הּמנּוחה לענין הּמקּדׁש ּדבית הּׁשּיכּות יּובן זה ּפי ¿«ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכדי ּדהּנה, הּנחלה. ואל הּמנּוחה אל גו' ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאתם
מנּוחה, ּבדר אּלא מלחמה, ּבדר ׁשאינֹו ּברּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָלפעֹול
ּכדי עד למרחק, אפּלּו יאיר האלקי האֹור ׁשּגּלּוי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהינּו,
ידי על ּדוקא זה הרי אליו, נמׁשכים יהיּו ׁשהּנּצֹוצֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכ
ׁשּמאירה ּביֹותר ּגדֹולה אבּוקה ּכמׁשל ּביֹותר, נעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּגּלּוי
אויר ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ּבמרּתף, אפּלּו ּומּגעת למרחק, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּגם
ואל הּמנּוחה אל גו' ּבאתם הּמנּוחה, ענין ולכן, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמעּפׁש.

עם קׁשּור זההּנחלה, ׁשּמקֹום ּכיון ּדוקא, המקדׁש ּבית ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּמאירה לפי והינּו התלּבׁשּות, ּבדר לאלקּות ּכלי ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָֹהּוא
יכֹול, ּדּכל ענין ׁשּזהּו ּדאלקּות, ּביֹותר נעלית ּדרגא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבֹו
ּומּצד מקֹום. ׁשל ּבענין ההתלּבׁשּות להיֹות יכֹולה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּלכן
(לא הּברּור נעׂשה זה, ׁשּבמקֹום והּמאֹור האֹור ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּגֹודל
נמצא ׁשהּמברר ּבאֹופן אם) ּכי מלחמה, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבאֹופן
נּצֹוצֹות אליו נמׁשכים מּמרחק ואפּלּו הּקדּׁשה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻּבמקֹום

מנּוחה. ׁשל ּובאֹופן ׁשלֹום ּבדר ְְְְֶֶֶֶַָָָֻהּקדּׁשה,

מנחֹותe‰ÊÂד) מי על זה: ּבּמזמֹור ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְִֵֶֶַַַָֻ
מנּוחה ּבדר הּברּור ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָינהלני,
(ּכדּלקּמן ּביֹותר נעלה מּמקֹום ההמׁשכה ידי על ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
לא רֹועי הוי' הּמזמֹור, ּבהתחלת ּומקּדים ו). ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹסעיף
ׁשּתהיה אחסר, ּדלא ּומּצב מעמד ׁשּיהיה ׁשּכדי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחסר,
על ּדוקא זה הרי הפסק, ללא ּבתמידּות הּמזֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהׁשּפעת
ּדהוי' הענין מסּפיק ׁשלא הינּו, רֹועי, ׁשהוי' זה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹידי
והענין ּדוקא. רֹועי ּדהוי' הענין להיֹות צרי אלא ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָָעּמדי,

נאמן, רֹועה רּבינּו, ּבמׁשה ׁשּמצינּו ּדר על הּוא רֹועי הוי' ּׁשּכתּוב מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבזה,
עׂשב ׁשּירעּו ּכדי לרעֹות הּקטנים מֹוציא ׁשהיה ּבּמדּבר, הּצאן את רֹועה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיה

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

קמב.17) ס"ע ח"ה מלוקט סה"מ גם ראה

    
הארון בדי ‰cשני ‰NÚ „ˆÈk ˙BÏ‡L CL ‡L ,eÈ‰Â ,¿«¿∆…«»¿≈≈««¬»«»»
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אֹוכלין ׁשּיהיּו הּבחּורים מֹוציא היה ּכ ואחר כו', ְְְִִִִֶַַַַַָָָָהר
הּקׁשה רֹועי,18עׂשב ּדהוי' הענין הּוא זה ּדר ועל , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נאמן רֹועה ּכמֹו להיֹות ההתלּבׁשּות ענין על 19ׁשּמֹורה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָ
אחד, ּכל ׁשל יכלּתֹו ּולפי צרכיו לפי עצמֹו את ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלצמצם
הוי' ּכן ּׁשאין (מה קטנֹו לפי והּקטן ּגדלֹו לפי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּגדֹול
ּבענינים התלּבׁשּות ללא ּגם להיֹות ׁשיכֹול ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹעּמדי,

ההתל ׁשענין וכיון (התלּבׁשּותהּגׁשמּיים). ּבׁשּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּמקֹום הּוא התאחדּות) ׁשל ענין ׁשּנעׂשה עד ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָּפנימית,
מּובן הרי (ּכּנ"ל), יכֹול ּדּכל ענין ׁשּזהּו ּביֹותר, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנעלה
הרי רֹועי, ּדהוי' ּבאֹופן היא הּמזֹונֹות המׁשכת ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּכאׁשר
ּדלא ּבאֹופן זה הרי ולכן נעלה, הּיֹותר מּמקֹום נמׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה

כּו'. והפסק חּסרֹון ּבזה ׁשּי ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹאחסר,

והעניןCÈLÓÓeה) ירּביצני. ּדׁשא ּבנאֹות ּבּכתּוב: «¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אּלין ּדׁשא נאֹות ּבּזהר ּכדאיתא ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבזה,

יעקב נאֹות אקרּון כו' עּלאין מקֹורין ּומבֹואר20אּנּון . ְְְְֲִִִִִַָָֹ
ּבקּבלה הּתפארת21ּבזה ספירת על קאי יעקב ׁשּנאֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּתפארת ספירת והרי קצוֹות, הּׁשּׁשה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמתּפאר
הּכתר ּפנימּיּות עד ׁשעֹולה האמצעי קו ּומסּים22היא . ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מדּבר נאֹות ּדאקרּון לבר נאֹות ּדאית ׁשם, ועל23ּבּזהר , ְְְְְְְְִִִַַַַָָֹ
ּבנאֹות ּגם הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה ּדׁשא. ּבנאֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָדא
שעל מצינּו לבר) (נאֹות לחּצֹונּיּות ּתחּלה ׁשּׁשּי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמדּבר
וגיל מדּבר נאֹות דירעפּו הענין נעׂשה האדם עבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָידי

ּתחגרנה הּצאן24ּגבעֹות כרים ׁשּלבׁשּו ועד הינּו,25, , ְְְְְְִֶַַַַָָָָֹֹ
לּמה ּכן ואם יׂשראל, לצאן ּגם ּומּגיע נמׁש זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשענין
ּדוקא. ּדׁשא נאֹות אם ּכי מדּבר, נאֹות זה ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמדּיק
ּבדר הּברּור ּבאֹופן ּכאן ׁשּמדּבר ּדכיון הּוא, הענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻא
,הּמל ׁשלמה אצל ׁשהיה דר על ּדוקא, ּומנּוחה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלֹום
אֹור ּביֹותר, ּגדֹול אֹור ידי ועל הּקדּׁשה, ּבמקֹום ְְְְְֵֵֶַַַָָָָֻׁשּיׁשב
זה ׁשאין מדּיק לכן הּנּצֹוצֹות, ּכל אליו נמׁשכּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאבּוקה,
וגיל מדּבר נאֹות ׁשּירעפּו ּכפי לא אפּלּו מדּבר, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶָָֹנאֹות
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ÌÈeÁa‰ ‡ÈˆBÓ ‰È‰ C Á‡Â ,'ÂÎ C‰יותר המבוגר הצאן - »«¿««»»»ƒ««ƒ

‰Lw‰ Ú ÔÈÏÎB‡ eÈ‰iL18'ÈÂ‰ ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰ C ÏÚÂ , ∆ƒ¿¿ƒ≈∆«»∆¿«∆∆∆»ƒ¿»«¬«»
ÔÓ‡ ‰ÚB BÓ ˙BÈ‰Ï ˙eLaÏ˙‰‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰BnL ,ÈÚB19 ƒ∆∆«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿¿∆∆¡»

,„Á‡ Ï ÏL BÏÎÈ ÈÙÏe ÂÈÎˆ ÈÙÏ BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÏ¿«¿≈∆«¿¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆»∆»
ÔËw‰Â BÏ„b ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»
Ô ÔÈ‡ ‰Ó) BË˜ ÈÙÏ¿ƒ»¿«∆≈≈
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈL ,È„nÚ 'ÈÂ‰¬«»ƒ»ƒ∆»ƒ¿
˙eLaÏ˙‰ ‡ÏÏ Ìb«¿…ƒ¿«¿

ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚaשזהו ¿ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
מתלבשת שאינה השפעה סוג

כל של צרכיו פי על ומתחלקת

כללית השפעה היא כי אחד,

ÔÈÚLומקיפה ÔÂÈÎÂ (¿≈»∆ƒ¿»
˙eLaÏ˙‰) ˙eLaÏ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿«¿
ÔÈÚ ‰ÚL „Ú ,˙ÈÓÈ¿ƒƒ«∆«¬»ƒ¿«

˙e„Á‡˙‰ ÏLדרך על ∆ƒ¿«¬
בבית השכינה התלבשות

ÌB˜nÓהמקדש ‡e‰ (ƒ»
ÔÈÚ e‰L ,˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆∆ƒ¿»
È‰ ,(Ï) ÏBÎÈ Ï∆…»««¬≈
˙ÎLÓ‰ L‡L ÔeÓ»∆«¬∆«¿»«
ÔÙB‡a ‡È‰ ˙BBn‰«¿ƒ¿∆
‰ È‰ ,ÈÚB 'ÈÂ‰«¬«»ƒ¬≈∆
˙Bi‰ ÌB˜nÓ CLÓƒ¿»ƒ»«≈
‰ È‰ ÔÎÏÂ ,‰ÏÚ«¬∆¿»≈¬≈∆
‡L ,Á‡ ‡Ï ÔÙB‡a¿∆¿…∆¿»∆…

iL˜Ù‰Â ÔBÁ ‰a C «»»∆ƒ»¿∆¿≈
'eÎהמפורטת ההשפעה

לפי ואחד אחד לכל ומותאמת

היותר ממדרגא שורשה צרכיו

שאומר וזה באלוקות, נעלית

היא רועי" ש"ה' מכיון הפסוק:

ביותר, נעלה ממקום המשכה

רועה כדוגמת היא ההשפעה לכן

צרכיו לפי השפעתו המתאים

כן ועל אחד, כל של המיוחדים

אחסר". "לא

e˙a CÈLÓÓe (‰«¿ƒ«»
ÈˆÈaÈ ‡L ˙B‡aƒ¿∆∆«¿ƒ≈ƒ
‡˙È‡„ ,‰a ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡Ú[=כמובא] ÔÈB˜Ó Ôe‡ ÔÈ‡ ‡L ˙B‡ ‰aהם [=אלו «…«¿∆∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»ƒ
עליונים] ˜ÚÈמקורות ˙B‡ Ôe˜‡ 'ÂÎנאות נקראים אשר =] ƒ¿¿«¬…

20‰Ïa˜aיעקב] ‰a ‡BÓe 21È‡˜ ˜ÚÈ ˙B‡L[מוסב=]ÏÚ ¿»»∆¿«»»∆¿«¬…»ƒ«
˙BÂˆ˜ ‰‰ ÏÎa ‡˙nL ˙‡Ù‰ ˙ÈÙהיא (שהתפארת ¿ƒ««ƒ¿∆∆∆ƒ¿»≈¿»«ƒ»¿»

גוונים) בריבוי היופי ‰‡ÈÚˆÓענין Â˜ ‡È‰ ˙‡Ù‰ ˙ÈÙ È‰Â ,«¬≈¿ƒ««ƒ¿∆∆ƒ«»∆¿»ƒ
˙‰ ˙eiÓÈ „Ú ‰ÏBÚL22˙B‡ ˙È‡ ,ÌL ‰a ÌiÓe  ∆∆«¿ƒƒ«∆∆¿«≈«…«»¿ƒ¿

a„Ó ˙B‡ Ôe˜‡ Ï¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»
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ט   

אֹוכלין ׁשּיהיּו הּבחּורים מֹוציא היה ּכ ואחר כו', ְְְִִִִֶַַַַַָָָָהר
הּקׁשה רֹועי,18עׂשב ּדהוי' הענין הּוא זה ּדר ועל , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נאמן רֹועה ּכמֹו להיֹות ההתלּבׁשּות ענין על 19ׁשּמֹורה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָ
אחד, ּכל ׁשל יכלּתֹו ּולפי צרכיו לפי עצמֹו את ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלצמצם
הוי' ּכן ּׁשאין (מה קטנֹו לפי והּקטן ּגדלֹו לפי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּגדֹול
ּבענינים התלּבׁשּות ללא ּגם להיֹות ׁשיכֹול ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹעּמדי,

ההתל ׁשענין וכיון (התלּבׁשּותהּגׁשמּיים). ּבׁשּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּמקֹום הּוא התאחדּות) ׁשל ענין ׁשּנעׂשה עד ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָּפנימית,
מּובן הרי (ּכּנ"ל), יכֹול ּדּכל ענין ׁשּזהּו ּביֹותר, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנעלה
הרי רֹועי, ּדהוי' ּבאֹופן היא הּמזֹונֹות המׁשכת ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּכאׁשר
ּדלא ּבאֹופן זה הרי ולכן נעלה, הּיֹותר מּמקֹום נמׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה

כּו'. והפסק חּסרֹון ּבזה ׁשּי ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹאחסר,

והעניןCÈLÓÓeה) ירּביצני. ּדׁשא ּבנאֹות ּבּכתּוב: «¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אּלין ּדׁשא נאֹות ּבּזהר ּכדאיתא ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבזה,

יעקב נאֹות אקרּון כו' עּלאין מקֹורין ּומבֹואר20אּנּון . ְְְְֲִִִִִַָָֹ
ּבקּבלה הּתפארת21ּבזה ספירת על קאי יעקב ׁשּנאֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּתפארת ספירת והרי קצוֹות, הּׁשּׁשה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמתּפאר
הּכתר ּפנימּיּות עד ׁשעֹולה האמצעי קו ּומסּים22היא . ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מדּבר נאֹות ּדאקרּון לבר נאֹות ּדאית ׁשם, ועל23ּבּזהר , ְְְְְְְְִִִַַַַָָֹ
ּבנאֹות ּגם הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה ּדׁשא. ּבנאֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָדא
שעל מצינּו לבר) (נאֹות לחּצֹונּיּות ּתחּלה ׁשּׁשּי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמדּבר
וגיל מדּבר נאֹות דירעפּו הענין נעׂשה האדם עבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָידי

ּתחגרנה הּצאן24ּגבעֹות כרים ׁשּלבׁשּו ועד הינּו,25, , ְְְְְְִֶַַַַָָָָֹֹ
לּמה ּכן ואם יׂשראל, לצאן ּגם ּומּגיע נמׁש זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשענין
ּדוקא. ּדׁשא נאֹות אם ּכי מדּבר, נאֹות זה ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמדּיק
ּבדר הּברּור ּבאֹופן ּכאן ׁשּמדּבר ּדכיון הּוא, הענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻא
,הּמל ׁשלמה אצל ׁשהיה דר על ּדוקא, ּומנּוחה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלֹום
אֹור ּביֹותר, ּגדֹול אֹור ידי ועל הּקדּׁשה, ּבמקֹום ְְְְְֵֵֶַַַָָָָֻׁשּיׁשב
זה ׁשאין מדּיק לכן הּנּצֹוצֹות, ּכל אליו נמׁשכּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאבּוקה,
וגיל מדּבר נאֹות ׁשּירעפּו ּכפי לא אפּלּו מדּבר, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶָָֹנאֹות
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י     

ּתחגֹו ּבדרּגבעֹות הּברּור אֹופן זה ׁשאין ּכיון רנה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּקדּׁשה, ּבמקֹום ּבמקֹומֹו ׁשּיֹוׁשב ּבאֹופן אלא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻמלחמה,
ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ירּביצני. (ּדוקא) ּדׁשא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבנאֹות

ּתהּלים מּטּובֹו26ּבמדרׁש הּטעימה על קאי ּדׁשא ׁשּנאֹות ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
ּתֹורה ּבלקּוטי ואיתא עֹולם, ׁשל ּבמלאּפּום) 27(טּוב ְְְִִִֵֶָָָֻ
על קאי ׁשּטּוב לטּוב, (ּבחֹולם) טֹוב ׁשּבין החּלּוק ְְְִִֵֵֶֶַַָָּבבאּור
ּגם הּנה זֹו ּבחינת ּומּצד מהעֹולם, ׁשּלמעלה הּטֹוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעצם
זה. לּלעּמת אחיזה ּבזה ׁשּי לא ּבעֹולם ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכׁשּנמצאים

ּבזה,ÌiÒÓeו) והענין ינהלני. מנחֹות מי על ּבּכתּוב: ¿«≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
נגדין ּדקא ּדניחא מין אּלין ּבזהר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּכדאיתא

ׁשּכתּוב (ּכמֹו מעדן ונפיק ּדנגיד אתר ונהר28מההּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מי אקרּון מין ואּנּון הּגן), את להׁשקֹות מעדן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיֹוצא

הרּמ"ק ּופרׁש מּפני29מנחֹות. מנחֹות מי נקרא ׁשּלא , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻ
מּבחינת כו', אתר מההּוא נגדין ׁשהרי לאט, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַׁשהֹולכים
מּפני מנחֹות מי נקראים אלא מרּבים, ׁשהּמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻהחכמה,
וניחא לנׁשמתא ניחא לּכל, (ניחא) הנחה ּפֹועלים ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהם

ענין30לגּופא ּובאיזה ׁשּנמצא מקֹום ׁשּבאיזה והינּו . ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּדניחא הענין והרי ּדניחא. הענין הם ּפֹועלים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיהיה,
הּכּונה ׁשּזֹוהי לתפקידֹו, מתאים יהיה ענין ׁשּכל ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ּבבריאה, אפּלּו ׁשּמתלּבׁשים ּכפי העליֹון ּורצֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָהעליֹונה
ּומנּוחה. ׁשלֹום ׁשל ּבדר ּדברּור הענין ּכללּות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזהּו

BÈÚÂּתֹורה ידי שעל הּברּור אֹופן הּוא ולא31ּבכללּות , ¿ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבדר היא הּתפּלה ׁשהרי ּתפלה, ידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָעל

קרבא ׁשעת צלֹותא ׁשעת ּכּמאמר ּובּתֹורה32מלחמה, . ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָ
החסידּות, ּתֹורת הּתֹורה, ּבפנימּיּות הּוא העּקר ְֲִִִִִַַַָָָָּגּופא

וכו' קׁשיא לא ּתּמן ּדלית ּדחּיי, הענינים33אילנא (ּכל ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻ
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יי   

ּדחּיי, אילנא נקראת ׁשּלכן זה), ּדּלעּמת מּסטרא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהם
אפּלּו ורע, ּדטֹוב ּדאילנא הענין לגמרי ׁשּי לא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹׁשּׁשם
ּדקא ּדניחא ּדמּיא הענין וזהּו כו'. ּברּור ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ּׁשּכתּוב מה ׁשהרי מעדן, ונפיק ּדנגיד אתר מההּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנגדין
ּגן על ּבפׁשטּות קאי הּגן את להׁשקֹות מעדן יֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָונהר
ׁשל ענינים לסּבֹול יכֹול היה לא זה ׁשּמקֹום ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹעדן,
ׁשּלכן חטא, ׁשל ענינים וכּמה ּכמה אחת ועל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחֹומריּות,
ׁשם. להיֹות יכֹול הראׁשֹון אדם היה החטא לפני ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָרק

ּכלp‰Â‰ז) ּבׁשביל מׁשיחא מלּכא ּדוד אמרֹו זה מזמֹור ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
הּפרנסה, לענין ּבנֹוגע מיׂשראל ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד

האריז"ל ּבכתבי איתא כן הּמזמֹור34ּוכמֹו זה לֹומר ׁשּנכֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּפרנסה ׁשּתהיה היא ׁשהּבקׁשה והינּו, הּפרנסה. ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבענין
ּבלּבּולים יׁשנם ׁשאז ּכיון מלחמה, ׁשל ענין ידי על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ(לא
ּבׂשמחה הוי' מעבֹודת הּמֹונעים ׁשעה) לפי הּפחֹות ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָ(לכל
הינּו, אחסר, לא רֹועי ּדהוי' ּבאֹופן אלא) לבב, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּובטּוב
עד ּדּלמּטה, ּבהענינים והתאחדּות התלּבׁשּות ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָּבאֹופן
ּבנאֹות ׁשל ּבאֹופן הּברּור נעׂשה זה ידי ועל מּטה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלמּטה
מנּוחה ּבדר הּברּור ׁשּזהּו מדּבר), נאֹות (ולא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדׁשא
ּכפׁשּוטּה, לפרנסה ּבנֹוגע הּוא זה וכל ׁשלֹום. ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּובדר
עם קׁשּורה ּבגׁשמּיּות ׁשּפרנסה וכיון ּבגׁשמּיּות. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּפרנסה

ּוכ ּברּוחנּיּות, זהּפרנסה הרי ּבגׁשמּיּות לפרנסה לבֹוא די ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
על ּגם הּנה ּברּוחנּיּות, ּבפרנסה ּגם ׁשעֹוסקים זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ׁשל ּבדר ּברּוחנּיּות הּפרנסה ׁשּתהיה הּבּקׁשה היא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזה
ּתֹורת הּתֹורה, ּפנימיּות לּמּוד ידי על וׁשלֹום, ְְְְִִִֵַַַָָָמנּוחה
מּסטרא וכו' קׁשיא לא ּתמן ּדלית ּדחּיי, אילנא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻהחסידּות,
עבֹודת וגם ּדתֹורה נגלה לּמּוד ּגם נעׂשה זה ידי ועל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּדרע,
הּברּור ׁשּיהיה ּפֹועלים ואז ׁשלֹום. ׁשל ּבאֹופן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּתפּלה
לכל ׁשּיהיה מלּכא, ּדוד ינהלני, מנחֹות מי ּדעל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאֹופן
ׁשּנמׁש ּכיון ּבגׁשמּיּות, והן ּברּוחנּיּות הן צרּכֹו ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאחד
(לא ּדׁשא ּבנאֹות ולכן אחסר, לא (ׁשּלכן) רֹועי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמהוי'
ּגם וזהּו וׁשלֹום. מנּוחה ּבדר ירּביצני, מדּבר) ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּבנאֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו המׁשיח, ּבימֹות לבֹוא, ּדּלעתיד ּומּצב להּמעמד אל35הכנה אהּפֹו אז ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
יחדו ּבׂשר כל וראּו אחד, ׁשכם לעבדֹו ה' ּבׁשם כּלם לקרֹוא ברּורה ׂשפה 36עּמים ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֻ

אחד ּוׁשמֹו אחד צדקנּו.37ׁשהוי' מׁשיח ּבביאת , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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ואילך).34) ב (קכח, פ"י שט"ז המלך עמק עה"פ. להאריז"ל הלקוטים וספר לקו"ת גם וראה שם. לזהר החמה באור הובא רח"ו

ט.35) ג, ה.36)צפני' מ, ט.37)ישעי' יד, זכרי'

    
ÈÓ‚Ï CiL ‡Ï ÌL ,ÈiÁc ‡ÏÈ‡ ˙‡˜ ÔÎL ,(‰Ê ˙nÚcƒ¿À«∆∆»≈ƒ¿≈ƒ»»¿«≈∆»…«»¿«¿≈
e‰ÊÂ .'ÂÎ ea ÏL ÔÙB‡a ‡Ï eÙ‡ ,ÚÂ BËc ‡ÏÈ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ»»¿»»¬ƒ…¿∆∆≈¿∆
Ô„ÚÓ ˜ÈÙÂ „È‚c ˙‡ ‡e‰‰Ó ÔÈ„‚ ‡˜c ‡ÁÈc ‡iÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»¿«¿»¿»«¿ƒ≈«¬«¿»ƒ¿»ƒ≈≈∆

מעדן] ויוצא שנמשך המקום מאותו שנמשכים המנוחה, Ó‰[=מי È‰L ,∆¬≈«
Ô„ÚÓ ‡BÈ ‰Â e˙k∆»¿»»≈≈≈∆
È‡˜ Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï¿«¿∆«»»ƒ
,Ô„Ú Ôb ÏÚ ˙eËLÙa¿«¿««≈∆
ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÌB˜nL∆»∆…»»»
ÏL ÌÈÈÚ ÏBaÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆
‰Ók ˙Á‡ ÏÚÂ ,˙eÈÓBÁ¿ƒ¿««««»
,‡ËÁ ÏL ÌÈÈÚ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿»ƒ∆≈¿
‰È‰ ‡ËÁ‰ ÈÙÏ ˜ ÔÎL∆»≈«ƒ¿≈«≈¿»»
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡‰ Ì„‡»»»ƒ»ƒ¿

ÌLמקום טוב, כולו הוא עדן גן »
רע, של מציאות שום סובל שאינו

אדם שחטא לאחר ובמילא

של מציאות לתוכו וקלט הראשון,

בגן להישאר היה יכול לא רע,

שבירור נתבאר זה בסעיף עדן.

תורה ידי על נפעל מנוחה בדרך

על בעיקר עצמה ובתורה דוקא,

בה שייך שאין הנסתר תורת ידי

רע. של ענין כל לגמרי

BÓ‡ ‰Ê BÓÊÓ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈ƒ¿∆¬»
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ „Âc»ƒ«¿»¿ƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÈLaƒ¿ƒ»∆»¿∆»
ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ï‡ÈÓƒƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿«
‡˙È‡ ÔÎ BÓÎe ,‰t‰««¿»»¿≈ƒ»

ÏÊÈ‡‰ È˙Îa34ÔBÎpL ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆»
ÔÈÚa BÓÊn‰ ‰Ê ÓBÏ«∆«ƒ¿¿ƒ¿«
,eÈ‰Â .‰t‰««¿»»¿«¿
‰È‰zL ‡È‰ ‰L˜a‰L∆««»»ƒ∆ƒ¿∆

‰t‰ÔÈÚ È„È ÏÚ ‡Ï ««¿»»…«¿≈ƒ¿»
Ê‡L ÔÂÈk ,‰ÓÁÏÓ ÏL∆ƒ¿»»≈»∆»
ÏÎÏ ÌÈÏeaÏa ÌLÈ∆¿»ƒ¿ƒ¿»
(‰ÚL ÈÙÏ ˙BÁt‰«»¿ƒ»»
'ÈÂ‰ ˙„BÚÓ ÌÈÚBn‰«¿ƒ≈¬«¬«»
,Ï eËe ‰ÁÓa¿ƒ¿»¿≈»
ÈÚB 'ÈÂ‰c ÔÙB‡a (‡Ï‡∆»¿∆«¬«»ƒ
ÔÙB‡a ,eÈ‰ ,Á‡ ‡Ï…∆¿»«¿¿∆
˙eLaÏ˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿

˙e„Á‡˙‰Âהאלוקי האור ¿ƒ¿«¬
„Ú ,‰hÓc ÌÈÈÚ‰a¿»ƒ¿»ƒƒ¿«»«
‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¿≈∆

,(a„Ó ˙B‡ ‡ÏÂ ‡Lc ˙B‡a ÏL ÔÙB‡a ea‰ ‰Ú«¬∆«≈¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿ƒ¿»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .ÌBÏL C„e ‰ÁeÓ C„a ea‰ e‰L∆∆«≈¿∆∆¿»¿∆∆»¿»∆¿≈«
‰tL ÔÂÈÎÂ .˙eiÓL‚a ‰t ,ËeLÙk ‰ÙÏ¿«¿»»ƒ¿»«¿»»¿«¿ƒ¿≈»∆«¿»»
‰ÙÏ ‡BÏ È„Îe ,˙eiÁea ‰t ÌÚ ‰eL˜ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»ƒ«¿»»¿»ƒ¿≈»¿«¿»»
È„È ÏÚ ‰Ê È‰ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¬≈∆«¿≈
‰Ùa Ìb ÌÈ˜BÚL ‰Ê∆∆¿ƒ«¿«¿»»
‰Ê ÏÚ Ìb ‰p‰ ,˙eiÁea¿»ƒƒ≈««∆
‰È‰zL ‰Lwa‰ ‡È‰ƒ««»»∆ƒ¿∆
C„a ˙eiÁea ‰t‰««¿»»¿»ƒ¿∆∆
ÏÚ ,ÌBÏLÂ ‰ÁeÓ ÏL∆¿»¿»«
˙eÈÓÈt „enÏ È„È¿≈ƒ¿ƒƒ
,˙e„ÈÁ‰ ˙Bz ,‰Bz‰«»««¬ƒ
ÔÓz ˙ÈÏc ,ÈiÁc ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«≈¿≈«»
‡ËÓ 'ÂÎÂ ‡ÈL˜ ‡Ï…À¿»ƒƒ¿»
‰Ú ‰Ê È„È ÏÚÂ ,Úc¿»¿«¿≈∆«¬»
‰B˙c ‰Ï‚ „enÏ Ìb«ƒƒ¿∆¿»
‰Ùz‰ ˙„BÚ Ì‚Â¿«¬««¿ƒ»
Ê‡Â .ÌBÏL ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»¿»
ea‰ ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆«≈
˙BÁÓ ÈÓ ÏÚc ÔÙB‡a¿∆¿«≈¿À
,‡kÏÓ „Âc ,ÈÏ‰È¿«¬≈ƒ»ƒ«¿»
Ïk „Á‡ ÏÎÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»∆»»
Ô‰Â ˙eiÁea Ô‰ Bk»¿≈¿»ƒ¿≈
CLÓpL ÔÂÈk ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ≈»∆ƒ¿»
‡Ï (ÔÎL ÈÚB 'ÈÂ‰Ó≈¬«»ƒ∆»≈…
‡Lc ˙B‡a ÔÎÏÂ ,Á‡∆¿»¿»≈ƒ¿∆∆
(a„Ó ˙B‡a ‡Ï…ƒ¿ƒ¿»
‰ÁeÓ C„a ,ÈÈaÈ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆¿»
‰Î‰ Ìb e‰ÊÂ .ÌBÏLÂ¿»¿∆«¬»»
„È˙Úc Óe „ÓÚn‰Ï¿««¬»«»ƒ∆»ƒ
ÁÈLÓ‰ ˙BÓÈa ,‡BÏ»ƒ«»ƒ«
אל הניצוצות כל יימשכו בהם

בשלימות מאליהן ,הקדושה
e˙kL BÓk35CBt‰‡ Ê‡ ¿∆»»∆¿

‰e ‰Ù ÌÈnÚ Ï‡∆«ƒ»»¿»
'‰ ÌLa ÌÎ ‡B˜Ïƒ¿À»¿≈
e‡Â ,„Á‡ ÌÎL B„ÚÏ¿»¿¿∆∆»¿»

Â„ÁÈ a ÏÎ36'ÈÂ‰L »»»«¿»∆¬«»
„Á‡ BÓLe „Á‡37, ∆»¿∆»
.e˜„ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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– ניוֿיארק* סוואןֿלייק, ישראל", "גן במחנהֿקיץ –ַ

מוגה בלתי

"סודה" לילדים לחלק וצוה "לחיים", אמר כך אחר לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"לחיים"]. אמירת עבור

בשני שיהיו הילדים עבור וגם זה, במחזור שנמצאים הילדים עבור מיועדים – עתה שאדבר הדברים .
ישראל, ילדי כל ישראל, בני כל בתוככי הבאים, המחזורים

– שהם מקום בכל ישראל לילדי הדברים את שימסרו לאלו תודה הכרת חייב ואהיה –

צעירים הן ילדה, והן ילד הן שם, הוא באשר יהודי ילד לכל המיועדים רבותינו, דברי הם אלו שדברים כיון
מבוגרים. והן

מבינים. שהם בשפה הדברים תוכן להם ימסרו מסתמא – אידיש מבינים שאינם אלו

***

אחד כל אשר, יהודים, של גן שפירושו, ישראל", "גן הנקרא ("קעמּפ") במחנהֿקיץ עתה אנו נמצאים .
ישראל. בשם נקרא מהם

"(גן) השם בגלל"1בחירת גם היא – בזה וכיוצא יעקב כמו נוספים, בשמות נקראים שיהודים אף –
של שמו הוא בעולם,ש"ישראל" להתנהג כיצד החסידית ההנהגה ואת החסידות תורת את שגילה ,

כזה. באופן שיתנהג מישראל, אחד לכל הדברים יגיעו קימעא שקימעא באופן בנ"י, לכל זאת ומסר

חיים תמיד הם שצדיקים הוראותיהם2וכיון פי על ומתנהגים תורתם שלומדים זה ידי על "גן3, השם הרי –
לעבע ("א חי "ישראל" שם על נאמען"), לעבעדיקער ("א חי שם הוא הבעש"ט.ישראל" שהוא ישראל"), דיקער ַַָ

מגופו, נפרדה הבעש"ט של שנשמתו מאז שנה מאתיים מלאו זו בשנה שהרי – לכך מתאים שהזמן ובפרט
תלמידיו בין שנשארה באופן – בישראל מנהיג של נשמה כל כמו – .4אבל

הבעש"ט נמצא אזי – הבעש"ט שהורה בדרכים והולכים הבעש"ט, שלימד "תורה" מזכירים כאשר ולכן,
ויוציא צדקנו משיח שיבוא עד בהם, שילכו ובירך כח ונתן שגילה, בדרכים ללכת לנו ועוזר מאתנו, אחד כל עם
הגאולה אל נלך יחד וכולנו בגופו, תתלבש ונשמתו לתחיה, יקום הבעש"ט של גופו גם הנה שאז מהגלות, אותנו

צדקנו. משיח לקראת האמיתית

הבעש"ט. של הוראותיו פי על להתנהג צריכים – לזה ולהגיע לזכות שכדי אלא,

הבעש"ט אודות המסופר יודעים הנכם בודאי דורנו,5. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ידי על
בהפצת שהתעסק בגלל שאסרוהו לאחרי שלו, להגאולה ימים שלשה בתוך עתה אנו שעומדים ולהעיר –
המאסר, מן ויצא הקב"ה הצילו בהקב"ה, אמונתו תוקף ידי על אך במיוחד, ישראל וילדי ישראל בני בין התורה
תמוז מי"ג השלישי יום שהוא זה יום (כולל אליהם הסמוכים והימים תמוז, י"בֿי"ג אלו, בימים הנה ומאז
שהם הרבי, שהורנו בדרכים שנלך היא הדברים שמשמעות הרבי, של גאולתו את חוגגים ששי), ביום שחל

– הבעש"ט של הדרכים

לומר ולימדם לחדר, הוליכם – ישראל ילדי עם תורה ללמוד התחיל הגדולים, עם תורה שלמד לפני שעוד
רבא", שמי' יהא ו"אמן "אמן" שמו", וברוך הוא "ברוך ולענות ישראל", ו"שמע אני" "מודה
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(קה"ת, דשא" "בנאות בארוכה ראה – הביקור לכללות בנוגע (*
ואילך). 82 (ע' פ"ג תשנ"ג)

ס"ג1) ישראל") "גן (במחנהֿקיץ תשי"ז תמוז ט"ו שיחת גם ראה
.162 ע' לעיל וש"נ. .(173 ע' ח"כ (תו"מ

סע"א.2) יח, ברכות ראה

ב.3) ה, תענית ראה
סז"ךֿוביאורו.4) אגה"ק תניא ראה
ואילך.5) סרפ"ח בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

       

הילדים עם לומד הי' שבהם השנים אותם היו ותענוג נחתֿרוח של ביותר הטובות שהשנים כך, אחר ואמר
לבתיהם. מהחדר ומחזירם החדר, אל אותם ומלווה מוליך הקטנים,

מספרים זה שלוכל כח אותם מלווה רבא", שמי' יהא "אמן שבעניית ויזכרו, ידעו הילדים שכל כדי –
בהיותם בלימודים ולהצליח וללמוד בריאות, מתוך מהחדר ולחזור לחדר לילך להם ומסייע מהקב"ה, קדושה

בחדר.

הבעש"ט של ההוראות אחת נ6. כזה באופן אשר, דורנו,, לנשיא עד נשיאינו ורבותינו תלמידיו, גם הגו
היא: אדמו"ר, מו"ח כ"ק

רז"ל הסגולות7אמרו את לו יש אדם כל וכי הוא, מלמד אדם כל האם וקשה, אדם". מכל הלומד חכם "איזהו
אדם", מכל "הלומד וזהו מרע". "סור לומדים ומהרשע טוב", "ועשה לומדים שמהצדיק הוא, הענין אך ללמד?

ללמוד. וצריכים אפשר ושלום, חס רשע ובין צדיק בין אדם, שמכל

לומד חכם ילד אזי כדבעי, שמתנהג צדיק, יהודי פוגשים כאשר הנה – יהודי שפוגשים פעם בכל כלומר:
שאינו מי פוגשים כאשר כן וכמו בו; שפגש הצדיק נוהג שבהם הטובות בדרכים להתנהג צריך הוא שגם ממנו
הבלתיֿרצויות וההנהגות הבלתיֿטובים הדברים את יעשה לא שלעולם לימוד זה הרי – רשע הפכו, אלא צדיק,
של כרצונו שמתנהג צדיק יהודי הן בו, שפוגשים יהודי מכל ללמוד אפשרות שיש כך, הרשע, מתנהג שבהם

טובים. דברים עושה אינו ולכן הטובות הדרכים אודות עדיין יודע אינו שלעתֿעתה יהודי והן הקב"ה,

הדברים כל את לעשות ולהשתדל מסביבכם להתבונן זו, בדרך תנהגו אתם שגם – עבורכם לימוד גם וזהו
שנעשים הלאֿטובים הדברים את לעשות שלא ולהשמר ולהזהר שבסביבתכם, האנשים ע"י שנעשים הטובים

לאֿטובים. אנשים ידי על

ירוו עמכם שמתעסקים ואלו שלכם שההורים כך, הבעש"ט, של רצונו כפי – "חכמים" להיות תגדלו ואז
אמיתי. נחת מכם

***

הרב שנקרא תלמידו, מקומו את מילא ס"ב), כנ"ל מגופו, נפרדה שנשמתו (לאחרי הבעש"ט לאחרי והנה, .
על רק לא שקאי – אדם מכל ללמוד שצריכים הנ"ל הוראה יותר בעומק לבאר שהוסיף ממעזריטש, המגיד

אדם: כל על גם אלא יהודי,
המגיד הרב תורת לשון :8וזה

לקש עשו בית רז"ל9"והיה אמרו הנה בית10, שיהיה זו ולכאורה, שמחה, לשון הוא והיה שנאמר מקום כל
ותשפוך אפר ונעשה כשתשרפנו ראוי, הקש לזה אך מאכל, בדבר כמו כלל ניצוצות בה אין והלוא לקש, עשו

בשד כו'".האפר מהם בודאי קדושה ניצוצות שיהיו צמחים, יגדיל אזי ה,

בזה: והענין

עשו אביהם, כמו ומצוות, תורה ויהדות, יהודים נגד שלוחמים אלו כל על שקאי אתם יודעים – עשו" "בית
יעקב. נגד שנלחם הראשון,

לקש". עשו בית שמחה) (לשון "והיה – המשמח דבר הנביא אומר זה ועל

ולכאורה:

ואפשר מקום, תפיסת לו יש במציאות, שישנו דבר זה הרי כן, פי על אף אבל חלש, דבר אמנם הוא "קש"
המגיד שמביא וכפי בהם, להשתמש יוכל שהאדם דברים כמה מקש לייצר יכולים שהרי תועלת, ממנו להפיק

טובים. פירות וגידול בצמיחת תועלת תהיה אזי בשדה, ושופכים אפר ממנו ועושים קש שורפים שכאשר
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הילדים עם לומד הי' שבהם השנים אותם היו ותענוג נחתֿרוח של ביותר הטובות שהשנים כך, אחר ואמר
לבתיהם. מהחדר ומחזירם החדר, אל אותם ומלווה מוליך הקטנים,

מספרים זה שלוכל כח אותם מלווה רבא", שמי' יהא "אמן שבעניית ויזכרו, ידעו הילדים שכל כדי –
בהיותם בלימודים ולהצליח וללמוד בריאות, מתוך מהחדר ולחזור לחדר לילך להם ומסייע מהקב"ה, קדושה

בחדר.

הבעש"ט של ההוראות אחת נ6. כזה באופן אשר, דורנו,, לנשיא עד נשיאינו ורבותינו תלמידיו, גם הגו
היא: אדמו"ר, מו"ח כ"ק

רז"ל הסגולות7אמרו את לו יש אדם כל וכי הוא, מלמד אדם כל האם וקשה, אדם". מכל הלומד חכם "איזהו
אדם", מכל "הלומד וזהו מרע". "סור לומדים ומהרשע טוב", "ועשה לומדים שמהצדיק הוא, הענין אך ללמד?

ללמוד. וצריכים אפשר ושלום, חס רשע ובין צדיק בין אדם, שמכל

לומד חכם ילד אזי כדבעי, שמתנהג צדיק, יהודי פוגשים כאשר הנה – יהודי שפוגשים פעם בכל כלומר:
שאינו מי פוגשים כאשר כן וכמו בו; שפגש הצדיק נוהג שבהם הטובות בדרכים להתנהג צריך הוא שגם ממנו
הבלתיֿרצויות וההנהגות הבלתיֿטובים הדברים את יעשה לא שלעולם לימוד זה הרי – רשע הפכו, אלא צדיק,
של כרצונו שמתנהג צדיק יהודי הן בו, שפוגשים יהודי מכל ללמוד אפשרות שיש כך, הרשע, מתנהג שבהם

טובים. דברים עושה אינו ולכן הטובות הדרכים אודות עדיין יודע אינו שלעתֿעתה יהודי והן הקב"ה,

הדברים כל את לעשות ולהשתדל מסביבכם להתבונן זו, בדרך תנהגו אתם שגם – עבורכם לימוד גם וזהו
שנעשים הלאֿטובים הדברים את לעשות שלא ולהשמר ולהזהר שבסביבתכם, האנשים ע"י שנעשים הטובים

לאֿטובים. אנשים ידי על

ירוו עמכם שמתעסקים ואלו שלכם שההורים כך, הבעש"ט, של רצונו כפי – "חכמים" להיות תגדלו ואז
אמיתי. נחת מכם

***

הרב שנקרא תלמידו, מקומו את מילא ס"ב), כנ"ל מגופו, נפרדה שנשמתו (לאחרי הבעש"ט לאחרי והנה, .
על רק לא שקאי – אדם מכל ללמוד שצריכים הנ"ל הוראה יותר בעומק לבאר שהוסיף ממעזריטש, המגיד

אדם: כל על גם אלא יהודי,
המגיד הרב תורת לשון :8וזה

לקש עשו בית רז"ל9"והיה אמרו הנה בית10, שיהיה זו ולכאורה, שמחה, לשון הוא והיה שנאמר מקום כל
ותשפוך אפר ונעשה כשתשרפנו ראוי, הקש לזה אך מאכל, בדבר כמו כלל ניצוצות בה אין והלוא לקש, עשו

בשד כו'".האפר מהם בודאי קדושה ניצוצות שיהיו צמחים, יגדיל אזי ה,

בזה: והענין

עשו אביהם, כמו ומצוות, תורה ויהדות, יהודים נגד שלוחמים אלו כל על שקאי אתם יודעים – עשו" "בית
יעקב. נגד שנלחם הראשון,

לקש". עשו בית שמחה) (לשון "והיה – המשמח דבר הנביא אומר זה ועל

ולכאורה:

ואפשר מקום, תפיסת לו יש במציאות, שישנו דבר זה הרי כן, פי על אף אבל חלש, דבר אמנם הוא "קש"
המגיד שמביא וכפי בהם, להשתמש יוכל שהאדם דברים כמה מקש לייצר יכולים שהרי תועלת, ממנו להפיק

טובים. פירות וגידול בצמיחת תועלת תהיה אזי בשדה, ושופכים אפר ממנו ועושים קש שורפים שכאשר
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"קש" כמו טוב, דבר מהם יהיה ישראל בני נגד שלוחמים שאלו בכך המשמחת הבשורה מהי מובן: ואינו
כלל?! מציאותם היתה לא אילו יותר גדולה שמחה להיות יכולה היתה הרי –

ללמוד אפשר לפעמים הנה ויהדות, יהודים נגד שלוחם מי ואפילו אינוֿיהודי, שאפילו – הוא הענין אך
וזוהי טובים), פירות צומחים אזי בשדה ושופכים אותו שורפים שכאשר ה"קש" (בדוגמת טוב דבר ממנו
להליכה בנוגע קדושה הוראה ממנו שלמדים תועלת, מביא יהדות, נגד שלוחם דבר שאפילו – שבדבר השמחה

השם. בדרכי

הסיפור תוכן גם וזהו מגוי,11. למד בדורו, וקדוש גדול היותר כאדם התגלותו לאחרי בעצמו, שהבעש"ט ,
השם: בעבודת הוראה להבדיל,

הסמוך וברחוב בתפלה, או בתורה ועסקו ובביתֿהמדרש בביתֿהכנסת תלמידיו עם הבעש"ט ישב אחת פעם
הגוי נגש בבוץ. ושקעה לנסוע, להמשיך יכולה העגלה היתה לא רב, בוץ היה שברחוב וכיון עגלה, עם גוי עבר
את להוציא לו שיעזרו וביקש לחלון, מבעד ראשו את הכניס ותלמידיו, הבעש"ט ישבו שבו ביתֿהכנסת לחלון
את להוציא בכחם שאין התלמידים השיבו – גדול היה והבוץ כבדה, היתה שהעגלה כיון הבוץ. מן העגלה
הנך שפירושו: חאטשעש", ניע דא "מאזשעש – האוקריינית בשפה – הגוי להם וענה העמוק. מהבוץ ַָָהעגלה

אך , .יכול שאינך לך נדמה אזי רוצה, שאינך וכיון ,

הוראה מזה ללמוד יש אלא במקרה, אינם מהגוי ששמעו שהדברים לתלמידיו, הבעש"ט הסביר כך ואחר
השם: בעבודת

מבוגרים, אצל זה דרך ועל ("עברי"), קריאה או דינים משניות, חומש, יותר ללמוד יהודי ילד מצווים כאשר
חסידות") טיפע ("גאר בחסידות עמוקים וענינים חסידות ערוך, שולחן רמב"ם, תוספות, עם גמרא ללימוד ָבנוגע

לו נדמה לפעמים הנה –  .עייף שהוא כיון ,

היינו, חאטשעש", ניע דא "מאזשעש להבדיל, הגוי, של מדבריו ללמוד שצריכים הבעש"ט, אומר זה על ַָָהנה
נותן ליצרשהקב"ה שמקשיבים בגלל לעשות, רוצים שלא כיון אלא, הטובים, הדברים כל את לעשות

לעשות. יכולים שאין נדמה אזי הרע,

לימוד – טוב פרי לצמוח יכול להבדיל, מגוי עשו", מ"בית שאפילו לעיל, להאמור דוגמא איפוא זוהי
השם. בדרכי ההנהגה את להטיב והוראה

,מתלמידיו אחד ישראל דבני והנשיא המנהיג נעשה אזי מגופו, נפרדה המגיד של שנשמתו לאחרי והנה, .
אותם לבאר והוסיף הבעש"ט, של והוראותיו תורותיו את יותר להפיץ שהמשיך הזקן, רבינו – התלמידים ראש

היוםֿיום. בחיי ההנהגה באופן הדברים את וליישם לתרגם כיצד גם כולל הביאור, בהרחבת
לא ורחימו דחילו "בלא כי, ויראה, אהבה מתוך להיות צריכה השם שעבודת – בזה העיקריים ומהענינים

לעילא" .12פרחא

לעיל: להאמור ובהמשך

של רגש מתוך להעשות צריך זה הרי – מסויים באופן להתנהג ומחליטים הוראה ולמדים שרואים מה כל
 שלמדים מרע" ד"סור להלימוד בנוגע זה דרך ועל ומצוות; התורה בדרכי הטובה ההנהגה כלפי

של רגש מתוך להיות שצריך – ס"ד) (כנ"ל הבלתיֿרצויים.מהרשע הדברים מפני

פועל זה אין ויראה, אהבה של רגש ללא זאת עושים כאשר ולהשפיע,אבל לפעול יכול שהיה כפי ומשפיע
וטהרה. זיכוך ללא למטה, נשאר אלא לעילא", פרחא ו"לא

של רגש מתוך מסויים דבר עושים כאשר זאת, ולעומת במעט שנעשה קטן דבר גם אזי להקב"ה,
דחילו ("בלא ויראה אהבה ללא שנעשה גדול הכי מהדבר יותר תוקף לו ויש וקדוש טהור הוא הרי הבנה,

ורחימו").
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הבעש"ט אצל שאירע הסיפור את נשיאינו רבותינו מבארים זה פי על .13:
לכל בנוגע העולם וכל ישראל בני על דין והפסק המשפט למעלה נערך שאז – הכפורים ביום אחת פעם
ולא ביותר, קשה והדין שהמשפט הבעש"ט ראה – להיפך ושלום חס או מבורכת שנה תהיה אם כולה, השנה
הבעש"ט התאמץ ולכן השנה, במשך שצריכים הטובים הדברים וכל הברכות כל את ישראל לבני ליתן רוצים
הבעש"ט של והבכיות המרירות גודל את בראותם התלמידים, וכן יתירה, בדביקות ובכיות במרירות בתפלתו

הועיל. לא זה כל אך בתפלה, דביקותם את הם גם הגבירו בתפלתו,

כל על פסקֿהדין ויקבע יגמר ("אטֿאט") מה זמן בעוד כאשר נעילה, תפלת היום, לסיום הזמן התקרב ָָוכך
כולה. השנה

או לחדר אותו שלחו לא שהוריו יהודי, ילד שעה באותה נוכח היה הבעש"ט, התפלל שבו בביתֿהכנסת
והיה יהודי, ילד להיותו כן, פי על אף אבל ומצוות, תורה יהדות, מעניני מאומה לידע מבלי גדל ולכן ישיבה,
גם רצה ומתגברת, הולכת ובכייתם בתפלתם, ובוכים יהודים עומדים שמסביבו בראותו הנה חם, יהודי לב לו
– וישיבה בתלמודֿתורה ללמוד באושר לזכות מבלי הארץ", "עם להיותו אבל, מהקב"ה, ולבקש להתפלל הוא
בדרכו זאת להביע אלא ברירה לו היתה שלא כך, האותיות, את לקרוא אפילו ידע שלא כיון להתפלל, ידע לא

שלו. הרגש לפי הוא,

בראותו ולכן, "קוקוריקו". בוקר: בכל התרנגול של קריאתו ביותר בעיניו חן מצא בןֿכפר, בהיותו ובכן:
אהבה של אש ברשפי היהודי לבו גם נדלק – ובכי רב רגש מתוך והמחזור הסידור מתוך מתפללים שכולם

"קוקוריקו"... הכחות: בכל וזעק להקב"ה,

לא ולכן כך, כל הלב מעומק היו שלא כיון התפלות, כל לפעול יכלו שלא שמה הבעש"ט, סיפר כך ואחר
ל כך כל האותיותהגיעו קריאת לא אפילו מאומה, ידע שלא הילד של "קוקוריקו" הפשוטה הצעקה הנה – מעלה

– והמשפט הדין מפני יראה ומתוך להקב"ה, אהבה של אש ברשפי ורחימו", "בדחילו צעק אבל ("עברי"),
ישראל. בני לכל מבורכת שנה שתהיה למעלה שפסקו ופעל הדין, גזר רוע את קרע זה הרי

:ישראל בני ולכל מאתנו אחד לכל הלימוד וזהו .
מכל יראה של ורגש הטובים, הדברים לכל אהבה של רגש מתוך ורחימו", "בדחילו דבר כל לעשות צריך

הבלתיֿרצויים, הדברים

קטנה, פעולה אפילו ביותר גדול תענוג מתוך הקב"ה מקבל ואז

עניניו. בכל להתברך לו, המצטרך בכל בדרכיו, וההולך אליו המתפלל של הבקשות כל את ממלא וגם

***

ביאור בתוספת הנ"ל כל ולימד הפיץ הוא שגם האמצעי, אדמו"ר שנקרא בנו היה – הזקן אדמו"ר לאחרי .
שלו. בענינים זו תורה פי על להתנהג אחד כל יכול כיצד – והעיקר והסברה,

לעניננו: ובנוגע

דברים מפני ויראה טובים לדברים אהבה של בתנועה תמיד לעמוד יכולים כיצד לשאלה: מקום יש לכאורה
מאורע? ומכל אדם מכל ללמוד שיוכלו כך, היום, כל ובמשך רגיל, חול ביום אפילו בלתיֿרצויים,

האמצעי אדמו"ר של בתורתו זה על הוא:14והמענה ממנו להזהר שיש העיקרי שהענין – ,היינו ,
העיקרי שהענין ועמוקים, ארוכים בביאורים שהסביר וכפי הקב"ה, של העול את לשאת שעליו שוכח שהאדם

וגם בן שהוא לזכור – הוא יהודי ולעבודאצל הקב"ה של העול את עצמו על לשאת צריך ולכן להקב"ה,
אותו.

לזכור ביכלתו אזי – עולו את ונושא הקב"ה עם תמיד שנמצא בזכרו הנה תמיד, בדעתו הוא זה ענין וכאשר
הבלתיֿרצויים. הדברים מפני והיראה להקב"ה, אהבתו את תמיד
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טו        

הבעש"ט אצל שאירע הסיפור את נשיאינו רבותינו מבארים זה פי על .13:
לכל בנוגע העולם וכל ישראל בני על דין והפסק המשפט למעלה נערך שאז – הכפורים ביום אחת פעם
ולא ביותר, קשה והדין שהמשפט הבעש"ט ראה – להיפך ושלום חס או מבורכת שנה תהיה אם כולה, השנה
הבעש"ט התאמץ ולכן השנה, במשך שצריכים הטובים הדברים וכל הברכות כל את ישראל לבני ליתן רוצים
הבעש"ט של והבכיות המרירות גודל את בראותם התלמידים, וכן יתירה, בדביקות ובכיות במרירות בתפלתו

הועיל. לא זה כל אך בתפלה, דביקותם את הם גם הגבירו בתפלתו,

כל על פסקֿהדין ויקבע יגמר ("אטֿאט") מה זמן בעוד כאשר נעילה, תפלת היום, לסיום הזמן התקרב ָָוכך
כולה. השנה

או לחדר אותו שלחו לא שהוריו יהודי, ילד שעה באותה נוכח היה הבעש"ט, התפלל שבו בביתֿהכנסת
והיה יהודי, ילד להיותו כן, פי על אף אבל ומצוות, תורה יהדות, מעניני מאומה לידע מבלי גדל ולכן ישיבה,
גם רצה ומתגברת, הולכת ובכייתם בתפלתם, ובוכים יהודים עומדים שמסביבו בראותו הנה חם, יהודי לב לו
– וישיבה בתלמודֿתורה ללמוד באושר לזכות מבלי הארץ", "עם להיותו אבל, מהקב"ה, ולבקש להתפלל הוא
בדרכו זאת להביע אלא ברירה לו היתה שלא כך, האותיות, את לקרוא אפילו ידע שלא כיון להתפלל, ידע לא

שלו. הרגש לפי הוא,

בראותו ולכן, "קוקוריקו". בוקר: בכל התרנגול של קריאתו ביותר בעיניו חן מצא בןֿכפר, בהיותו ובכן:
אהבה של אש ברשפי היהודי לבו גם נדלק – ובכי רב רגש מתוך והמחזור הסידור מתוך מתפללים שכולם

"קוקוריקו"... הכחות: בכל וזעק להקב"ה,

לא ולכן כך, כל הלב מעומק היו שלא כיון התפלות, כל לפעול יכלו שלא שמה הבעש"ט, סיפר כך ואחר
ל כך כל האותיותהגיעו קריאת לא אפילו מאומה, ידע שלא הילד של "קוקוריקו" הפשוטה הצעקה הנה – מעלה

– והמשפט הדין מפני יראה ומתוך להקב"ה, אהבה של אש ברשפי ורחימו", "בדחילו צעק אבל ("עברי"),
ישראל. בני לכל מבורכת שנה שתהיה למעלה שפסקו ופעל הדין, גזר רוע את קרע זה הרי

:ישראל בני ולכל מאתנו אחד לכל הלימוד וזהו .
מכל יראה של ורגש הטובים, הדברים לכל אהבה של רגש מתוך ורחימו", "בדחילו דבר כל לעשות צריך

הבלתיֿרצויים, הדברים

קטנה, פעולה אפילו ביותר גדול תענוג מתוך הקב"ה מקבל ואז

עניניו. בכל להתברך לו, המצטרך בכל בדרכיו, וההולך אליו המתפלל של הבקשות כל את ממלא וגם

***

ביאור בתוספת הנ"ל כל ולימד הפיץ הוא שגם האמצעי, אדמו"ר שנקרא בנו היה – הזקן אדמו"ר לאחרי .
שלו. בענינים זו תורה פי על להתנהג אחד כל יכול כיצד – והעיקר והסברה,

לעניננו: ובנוגע

דברים מפני ויראה טובים לדברים אהבה של בתנועה תמיד לעמוד יכולים כיצד לשאלה: מקום יש לכאורה
מאורע? ומכל אדם מכל ללמוד שיוכלו כך, היום, כל ובמשך רגיל, חול ביום אפילו בלתיֿרצויים,

האמצעי אדמו"ר של בתורתו זה על הוא:14והמענה ממנו להזהר שיש העיקרי שהענין – ,היינו ,
העיקרי שהענין ועמוקים, ארוכים בביאורים שהסביר וכפי הקב"ה, של העול את לשאת שעליו שוכח שהאדם

וגם בן שהוא לזכור – הוא יהודי ולעבודאצל הקב"ה של העול את עצמו על לשאת צריך ולכן להקב"ה,
אותו.

לזכור ביכלתו אזי – עולו את ונושא הקב"ה עם תמיד שנמצא בזכרו הנה תמיד, בדעתו הוא זה ענין וכאשר
הבלתיֿרצויים. הדברים מפני והיראה להקב"ה, אהבתו את תמיד
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טז       

שמ אדם", מכל "הלומד – "חכם" להיות ההוראה את לקיים יכול כזה הריובאופן מאורע ומכל אדם כל
מה. דבר לומד הוא

חייו ימי אודות הבעש"ט שסיפר מה גם יובן זה פי על .15:
לשדה לילך נוהג היה יפריעוהו, שלא וכדי ב"חדר", שלמד מה ולשנן לחזור רגיל היה קטן, ילד בהיותו עוד
לבדו להיות מפחד לא קטן שילד היתכן שאלוהו: וכאשר בחדר. שלמד התורה עניני חוזר היה ושם וליער,
לבדו. מהקב"ה רק אלא דבר, משום לפחד לו שאין אביו, עליו שצוה מה תמיד שזוכר השיב, – ובשדה? ביער

וביער. בשדה לבד נמצאים כאשר גם דבר, משום מתייראים אין – הקב"ה עם תמיד שנמצאים זוכרים כאשר

מוצאיםֿחן שאינם הדברים מכל והפחד היראה ואת להקב"ה, האהבה את תמיד לזכור גם מאפשר זה וענין
הקב"ה. בעיני

:וענין פרט עוד ניתוסף ובזה .
צריכים אינם יותר, טובים ולב במוח אותם חנן שהקב"ה שאלו כך, שלומדים, במה שמסתפקים כאלה יש

בכיתה. חבריהם שיודעים מה כל לידע יכולים יגיעה ללא גם כי כך, כל להתייגע

בהיותו שעוד – צדק הצמח – האמצעי אדמו"ר לאחרי שהיה הנשיא אודות מהסיפור ההוראה באה זה ועל
והשיב להתייגע, יצטרך שלא כך, בתורה, הבנה במתנה לו שיעניק רצונו אם הזקן, אדמו"ר זקנו, אותו שאל ילד,

וחריצותו כשרונותיו בכל יגיעה מתוך תורה ללמוד שרצונו צדק, .16הצמח

הציפיות את ממלא ואינו חובתו ידי יוצא אינו טובים, יותר וכשרונות הבנה לו שיש שמי למדים, ומזה
אחת ועל אותו, שאוהבים אדם עבור להתייגע שראוי כפי כשרונותיו, בכל מתייגע שאינו זמן כל – בו שתולים

מישראל. אחד כל של אביו שבשמים, אבינו הקב"ה, עבור – כביכול להבדיל – וכמה כמה

מכתה ועולה מצליח ואז ממנו, שנדרש מה ממלא אזי – המדה במלוא כחותיו לפי מתייגע אחד כל כאשר
ממנו. שנדרש מה כל שמילא כיון הקב"ה, אצל חשיבותו במדת – גם כולל יותר, גבוהה לכתה אחת

הבעש"ט אודות נוסף סיפור יובן זה פי על .17:
מוחין בעל כבר היה אז שגם תלמידיו, מגדולי שנעשה לפני עוד – הבעש"ט אל בא המגיד ובעלכאשר

הבעש"ט אותו שאל – הבעש"ט שלימד וההנהגה העבודה דרכי אודות ידע לא שעדיין אלא ביותר, גדול מדות
את אמר גדול, וגאון למדן כבר ובהיותו שבתורה), העמוקים הספרים (אחד חיים" ב"עץ מוקשה בענין קושיא
ואמר, הפעם, עוד ועיין התלמיד חזר לאשורו. הדברים פירוש זה אין שעדיין הבעש"ט, ואמר הדברים. פירוש

הדברים. פירוש את לומר הבעש"ט נא יואיל – לאו ואם הדברים, פירוש זאת בכל הוא שכך

והתלהבות, חיות יגיעה, ברוב שלמד אלא, חיים", ה"עץ דברי את המגיד עם ללמוד הבעש"ט התחיל ואז
את והמגיד הבעש"ט ראו "מלאכים", אודות נזכר שכאשר כך, כדי ועד הבעש"ט, אצל הלימוד דרך שהיה כפי

אורה. נתמלא והבית החדר וכל הלימוד, ידי על שנתהוו המלאכים

במלוא היה לא שלימודו כיון אבל הדברים, פירוש את ידע אמנם שהוא לתלמידו, הבעש"ט הסביר כך ואחר
ורק המתאים. הלימוד זה היה לא לכן הדרושה, ההתלהבות במלוא היה ולא נשמתו, כחות כל של המאמץ
הוא התורה לימוד אזי הלב, וכל המוח כל עם הכשרונות, כל ניצול כדי ותוך ההתלהבות במלוא לומדים כאשר

למהוי. כדבעי

,במשנה בחומש, שלומדים מה שמבינים לאחרי שגם כזה, באופן התורה ללימוד לבוא יכולים כיצד אך .
וחום? חיות וביתר יותר, ולהבין להתאמץ ישתדלו ספרים, ובשאר בגמרא

מהר"ש אדמו"ר של הביאור ישנו זה על שעבודת18הנה – לאחריו הנשיא שהיה צדק הצמח של בנו –
זה לאחרי שיקבלו השכר ולא התורה, ולימוד המצוה עשיית הוא שהעיקר ידיעה מתוך להיות צריכה השם
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תמוז15) ט"ו שיחת גם וראה ואילך. 165 ס"ע תש"ג סה"ש ראה
וש"נ. .1 שבהערה

וש"נ.16) .15 ע' חט"ו תו"מ רסט. ע' חי"א אג"ק גם ראה

מונדשיין,17) (הוצאת הבעש"ט שבחי וראה סתכ"ד. כש"ט
וש"נ. ואילך. 264 ע' תשמ"ב) ירושלים

פי"ב.18) תרל"ז וככה המשך

       

של התענוג הוא הבא ובעולם עדן שבגן שהתענוג – שביניהם החילוק את בהסבירו ובעולםֿהבא, בגןֿעדן
של התענוג הוא מבוגר) או ילד ידי (על המצוה וקיום התורה דלימוד הפעולה עצם ואילו ,והרי ,

הוא הקב"ה של שהתענוג מובן  .(מבוגר או (ילד האדם אצל להיות שיכול התענוג מאשר

הבעש"ט עם שאירע הסיפור גם יובן שהלה19ובזה ואף יהודי, לברך ממנו ודרש להקב"ה התפלל שפעם ,
כך אחר אבל לבקשתו, נעתרו נשמתו, ומעומק בתוקף, זאת דרש שהבעש"ט כיון הרי זו, לברכה ראוי היה לא
העולם, סדר נגד שזהו כך על הבט מבלי זאת, דרש כן פי על ואף לכך, ראוי אינו שהלה שידע שכיון לו, אמרו

שהוא הבעש"ט, והשיב עולםֿהבא. לו יהי' שלא אותו מענישים לולכן יהיה שלא בידעו כי, כך, על
הקב"ה את לעבוד מעתה יוכל יותרעולםֿהבא, הרבה נעלה ענין שזהו להקב"ה, תענוג לגרום כדי בלבד,

(כנ"ל). האדם של התענוג מאשר

נמצא שהקב"ה כיון הרי, – להקב"ה תענוג לגרום כדי היא ההנהגה שכללות זו, בדרך הולכים וכאשר .
לגרום האפשרות תמיד ישנה וביער, בשדה או ב"קעמּפ", או בישיבה שנמצאים, מקום בכל הנה מקום, בכל
דבר איזה לעשות אפשרות שם למצוא יכולים בודאי הרי הקב"ה, נמצא שבו מקום שזהו דכיון להקב"ה, תענוג

להקב"ה. תענוג יגרמו ידו שעל
נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אודות הסיפור תוכן גם –20וזהו מהר"ש אדמו"ר לאחרי הנשיא שהיה –

ידי על רפואתו לצורך היתה לשם נסיעתו שסיבת אף הרי מגוריו, ממקום רב בריחוק בוינה, פעם שבהיותו
בגדים וקנה לחנות הלך נסיעתו וקודם מוינה, רחוקה לעיירה לנסוע שרצונו אמר זה לאחרי הנה הרופאים,
הבגדים כל את שם והשאיר בנותיה, שתי עם אלמנה דרה שבו לבית ונכנס נדחת, לעיירה ונסע נוספים, ומצרכים
אשר, חתונה, לערוך יוכלו והכסף הבגדים ידי שעל כלה", "הכנסת עבור שזהו ואמר, כסף, סכום וגם שקנה,

החתונה. צרכי עבור לאלמנה כסף היה שלא כיון הדבר, נמנע אז עד

תענוג לגרום כיצד אפשרות אדנ"ע מצא מגוריו, ממקום קילומטרים אלפי בריחוק נדחת, בעיירה כלומר:
לערוך תוכל עניה, כלה עניה, שנערה כדי רחוקה, דרך ונסע קניות, לערוך בעצמו הלך זה ובשביל להקב"ה,

חתונתה.

הסיפור תוכן גם הרבנים21וזהו מגדולי לאחד הבעש"ט שמסר השליחות הכהןאודות חיים ר' והגאונים,
בדברו", נהיה "שהכל עליהם ויברך המעיין מן מים ויקח מים, למעיין ויגש רחוק, ליער שיסע ַָראּפּפארט,
הבעש"ט, הסביר השליחות, את שמילא לבעש"ט ואמר חזר וכאשר אחרונה. ברכה גם יברך שתייתם ולאחרי
המעיין והיה מימיו, על יהודי בירך לא שנה, מאות וחמש אלפים מחמשת יותר העולם, בריאת מאז זה, שמעיין
גדול, וגאון רב הבעש"ט שלח זה ובשביל מימיו?!... על להקב"ה שיברכו זכה לא למה ובוכה: להקב"ה טוען
נאמרה לא שנה מאות וחמש אלפים מחמשת שיותר כזה במקום ברכה אמירת ידי על להקב"ה תענוג לגרום כדי

יהודי. של מפיו ברכה שם

:מאתנו אחד כל עבור הלימוד גם וזהו .
תענוג יגרמו ידו שעל טוב דבר לעשות כיצד – ימצאו ואז – לחפש תמיד צריכים שנמצאים, מקום בכל

להקב"ה.

"חייל" נקרא מהם אחד שכל – להיות צריכים ישראל שילדי כפי ותהיו להיות תגדלו כזו הנהגה ידי ועל
הקב"ה. של ו"צבא" בה"חיל"

השמחה, בעל והרבי,

וילכו מצוות, ויקיימו תורה ילמדו ישראל שילדי כדי וישיבות, חדרים בהקמת עבודתו על ממאסרו שנגאל –
– לעיל כמוזכר נשיאינו, רבותינו של הוראותיהם לפי השם, בדרכי

אלו, בדרכים ללכת שיצליחו שהם, מקום בכל ישראל בני וכל ישראל, ילדי וכל מכם, אחד כל את מברך
צדקנו. משיח לקראת כולם ילכו שבקרוב הקב"ה, של ה"צבא" את ויעמידו
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של התענוג הוא הבא ובעולם עדן שבגן שהתענוג – שביניהם החילוק את בהסבירו ובעולםֿהבא, בגןֿעדן
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שהוא הבעש"ט, והשיב עולםֿהבא. לו יהי' שלא אותו מענישים לולכן יהיה שלא בידעו כי, כך, על
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דבר איזה לעשות אפשרות שם למצוא יכולים בודאי הרי הקב"ה, נמצא שבו מקום שזהו דכיון להקב"ה, תענוג

להקב"ה. תענוג יגרמו ידו שעל
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אשר, חתונה, לערוך יוכלו והכסף הבגדים ידי שעל כלה", "הכנסת עבור שזהו ואמר, כסף, סכום וגם שקנה,
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חתונתה.
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"חייל" נקרא מהם אחד שכל – להיות צריכים ישראל שילדי כפי ותהיו להיות תגדלו כזו הנהגה ידי ועל
הקב"ה. של ו"צבא" בה"חיל"

השמחה, בעל והרבי,

וילכו מצוות, ויקיימו תורה ילמדו ישראל שילדי כדי וישיבות, חדרים בהקמת עבודתו על ממאסרו שנגאל –
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אותם. לשחרר יש כך ואחר ניגון, הילדים ינגנו שעכשיו הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

על ורקד קומתו מלוא עמד וגם הקדושות, ידיו בשתי שליט"א אדמו"ר כ"ק עודדם ניגנו, הילדים כאשר
רבה. בשמחה מקומו

בלבד]. המבוגרים בנוכחות ההתוועדות את המשיך שליט"א אדמו"ר וכ"ק הילדים, יצאו כך אחר

***

נאמר אזלינן דמינה בהפרשה ו"אשורנו"22. מרחוק, "אראנו" אשורנו", ומגבעות אראנו צורים מראש "כי
נזכרו23מקרוב כן וכמו הסדרה. בהמשך אלו לשונות מיעקב24ב' כוכב דרך קרוב ולא אשורנו עתה ולא "אראנו :

מישראל". שבט וקם
בזה: והענין

הוא כוכב" "דרך כלומר: התרגום). (כפירוש "משיחא" על קאי – ו"שבט" "מלכא", על קאי – "כוכב"
בא זה ולאחרי כו'; נגדו שילחמו מצב להיות יכול ועדיין סתם, מלך רק זהו אבל, המלוכה, ענין התחלת אמנם
ונצח", . . ה' מלחמות ש"ילחם הוא אודותיו הסימן אשר, המשיח, מלך על דקאי שבט", ד"קם ומצב במעמד

הרמב"ם בודאי".25כדברי משיח זה "הרי אלא כשר, מלך רק לא שהוא יודעים שאז

"ישראל" השם נאמר "שבט" וגבי "יעקב", השם נאמר "כוכב" שגבי הכתוב, לשון מדיוק גם מובן זה וענין
"יעקב"; השם מאשר יותר נעלית דרגא על מורה "ישראל" השם שהרי –

נקראים שיהיו ומצב במעמד ישראל בני כל את להעמיד – "משיחא") ("שבט", משיח של ענינו זהו והרי
ותוכל" אנשים ועם אלקים עם שרית "כי שם על "ישראל", רק26בשם אם כרצונם, בעולם שפועלים היינו, ,

ומצוות. התורה כפי הוא שלהם הרצון

ענינו כי, – דוקא "ישראל" בשם נקרא ישראל בני של השמות שמכל לבעש"ט, בנוגע מובן זה דרך ועל
המשיח אור גילוי התחלת הוא הבעש"ט את27של פועל חוצה" (דהבעש"ט) מעינותיך ד"יפוצו הענין שלכן, ,

טפחים מעשרה למטה המשיח שבט28ביאת ד"קם הענין נעשה ידו שעל כיון "ישראל", בשם נקרא ולכן ,
"משיחא". על דקאי מישראל",

"ש"שבט כשם הרי – "שבט" כך ואחר "כוכב" "אשורנו", כך ואחר "אראנו" הכתובים, לסדר ובהתאם .
כוכב ל"דרך באים ד"אראנו" שמהענין והיינו, מ"אראנו", למעלה הוא "אשורנו" כן כמו מ"כוכב", למעלה הוא

מישראל". שבט ל"קם באים ד"אשורנו" ומהענין מיעקב",
בזה: והענין

"אשורנו" ואילו ראיה; בשם שנקראת החכמה בחינת שמצד העבודה על בכללות קאי – (מרחוק) "אראנו"
בלבושים שבאים פנימיים כחות מצד להיותה והגבלה, במדידה שהיא המסודרת העבודה על קאי – (מקרוב)

בהמאמר לעיל (כמדובר מסודר.),כו' באופן המצוות וקיום התורה דלימוד הענין כללות שזהו

מישראל": שבט ד"קם להענין באים ד"אשורנו" העבודה ידי על דוקא אמנם,

הקיום ידי העליון.על הרצון את ממלאים – "אשורנו" – ומצוות התורה של

שבהם, "יעקב" בחינת מצד ד"אשורנו", העבודה אצלם להיות צריכה "ישראל", בדרגת שהם אלו גם ולכן,

ד"קם ומצב למעמד – ה' מלחמות שלוחם סתם, "מלכא" ד"כוכב", ומצב מהמעמד באים זה ידי על ודוקא
עם ד"שרית ומצב מעמד שיהיה ופעל שניצח כיון משיחא", "(מלכא) שהוא ההוכחה שישנה מישראל", שבט

מכסים" לים ד"כמים באופן אותו ומעמיד כולו העולם את שמנהיג אנשים", ועם .29אלקים
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ע'23) (לעיל פ"ג תמוז די"ב אראנו צורים מראש כי ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). 175
יז.24) כד, שם
ספי"א.25) מלכים הל'

כט.26) לב, וישלח
וש"נ.27) ואילך. כא אות בהקדמה עה"ת בעש"ט ס' ראה
ובכ"מ).28) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
ספי"ב.29) שם רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

       

***

.נסים שעשה ברוך המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

התחיל כך ואחר הזקן). ואדמו"ר המגיד הרב (דהבעש"ט, התנועות ג' ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אריבער". "לכתחילה הניגון לנגן

"אני וניגנו – מאמין" "אני לנגן יודעים הילדים אם שליט"א אדמו"ר כ"ק שאל חזרו, שהילדים לאחרי
מאמין".

הכוס. על המזון ברכת וברך לסעודה, ידיהם שנטלו עשרה ישנם אם לוודא ביקש שליט"א אדמו"ר כ"ק

הילדים. יעברו שתחילה וביקש ברכה", של מ"כוס מהמסובים אחד לכל הקדושה בידו נתן כך אחר

קונטרס – שיחיו והמדריכים מהילדים אחד לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן ברכה", של "כוס חלוקת לאחרי
ערבית". ותפלת מנחה "תפלת

הצוות]. בין לחלקם מנת על כסף, של שטרות למארגנים שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן מנחה, תפלת לאחרי

•
        

– ניוֿיארק ּפארק, גרינפילד "אמונה", במחנהֿקיץ –ַ

מוגה בלתי

עטר. בן חיים רבי הקדוש, ה"אורֿהחיים" של ההילולא" "יום הוא זה יום

כידוע – ישראל לבנות במיוחד עם1ושייך בחומש שיעורים לומד היה בנות, רק לו שהיו שהאורֿהחיים
פירוש את ערך ומהם אלו, בשיעורים לפניהן שאמר הפירושים את רושם היה כך ואחר שבת, ליל בכל בנותיו

התורה. על החיים" ה"אור

בחינוך גם אלא המתאים, באופן עצמכן בחינוך רק לא להשתדל שעליכן – מכן אחת לכל ההוראה ומכאן
הזולת על .2והשפעה

הצוות]. לראשי אותם לחלק מנת על דולר, של שטרות חבילת המחנהֿקיץ למנהל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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***

.נסים שעשה ברוך המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

התחיל כך ואחר הזקן). ואדמו"ר המגיד הרב (דהבעש"ט, התנועות ג' ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אריבער". "לכתחילה הניגון לנגן

"אני וניגנו – מאמין" "אני לנגן יודעים הילדים אם שליט"א אדמו"ר כ"ק שאל חזרו, שהילדים לאחרי
מאמין".

הכוס. על המזון ברכת וברך לסעודה, ידיהם שנטלו עשרה ישנם אם לוודא ביקש שליט"א אדמו"ר כ"ק

הילדים. יעברו שתחילה וביקש ברכה", של מ"כוס מהמסובים אחד לכל הקדושה בידו נתן כך אחר

קונטרס – שיחיו והמדריכים מהילדים אחד לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן ברכה", של "כוס חלוקת לאחרי
ערבית". ותפלת מנחה "תפלת

הצוות]. בין לחלקם מנת על כסף, של שטרות למארגנים שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן מנחה, תפלת לאחרי

•
        

– ניוֿיארק ּפארק, גרינפילד "אמונה", במחנהֿקיץ –ַ

מוגה בלתי

עטר. בן חיים רבי הקדוש, ה"אורֿהחיים" של ההילולא" "יום הוא זה יום

כידוע – ישראל לבנות במיוחד עם1ושייך בחומש שיעורים לומד היה בנות, רק לו שהיו שהאורֿהחיים
פירוש את ערך ומהם אלו, בשיעורים לפניהן שאמר הפירושים את רושם היה כך ואחר שבת, ליל בכל בנותיו

התורה. על החיים" ה"אור

בחינוך גם אלא המתאים, באופן עצמכן בחינוך רק לא להשתדל שעליכן – מכן אחת לכל ההוראה ומכאן
הזולת על .2והשפעה

הצוות]. לראשי אותם לחלק מנת על דולר, של שטרות חבילת המחנהֿקיץ למנהל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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ע'1) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק עח. ע' ח"ב "התמים" ראה
תסט.

ס"אֿב2) "אמונה") (במחנהֿקיץ תשי"ז תמוז ט"ו שיחת גם ראה
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- מנחה תפלת לאחרי הכנסת, בבית -

הנביא כדברי לה'", רצון "יום - הוא התענית ענין הנביאים"כללות עבדיו אל סודו "גלה אשר -.
התשובה באגרת הזקן אדמו"ר שמבאר רצון"וכפי "עת שזהו - ובכללות התענית, דענין העילוי גודל -

למעלה.

שהאתערותא - הידוע ובלשון למטה, רצון" "עת גם פועל זה הרי למעלה, רצון" "עת ישנו שכאשר ומובן,
נעלה עילוי נפעל - דלתתא אתערותא - האדם עבודת ידי ועל דלתתא, אתערותא ופועלת למטה נמשכת דלעילא

מקומות בכמה ומבואר כידוע הראשונה, דלעילא האתערותא מאשר .יותר

,התענית ענין עם הקשור רצון" "עת בכל משותף ענין הוא לעיל האמור והנה,
"עת שהם זמנים וכמה כמה ישנם התענית ימי מלבד שהרי - רצון" ד"עת הענין לכללות ביחס פרט [שזהו

שמחה], ימי ומועדים, טובים ימים עם קשורים רצון" ד"עת הזמנים רוב ואדרבה: רצון",

בתמוז. עשר שבעה - ובעניננו עצמו, בפני תענית כל עם הקשור פרטי ענין ישנו - לזה ונוסף

עשר דשבעה הקביעות עם הקשור הפרטי הענין וישנו בתמוז, עשר דשבעה הכללי הענין ישנו - גופא ובזה
הידועה הבעש"ט כתורת - לשנה) משנה שינויים ישנם (שבזה השבוע בימי בהשגחהבתמוז הוא דבר שכל

קוני" את לשמש נבראתי "אני - יהודי של ענינו לכללות בנוגע והוראה לימוד בזה ויש בעניניפרטית, הוראה ,
ומצוותי'. תורה ה', ויראת ה' אהבת ה', עבודת

ש חל שבו בשבוע שקורין בתורה מהפרשה הנלמדת הוראה ישנה כן אדמו"רוכמו כפתגם - בתמוז עשר בעה
-הזקן גופא ובזה זה, בזמן שקורין השבוע דפרשת ההוראות עם לחיות היינו, הזמן, עם "לחיות" שצריכים

זה. פרטי ליום השייך הפרשה מחלק הוראה

השבוע ופרשת טוב, כי בו שהוכפל השלישי ביום - היא זו בשנה בתמוז עשר דשבעה הקביעות ובעניננו:
פינחס. בפרשת רביעי עד משלישי - הוא זה ליום השייך הפרשה וחלק פינחס, פרשת - היא

זה ידי ועל זכאין", "יומין נעשו כי רצון", ד"עת הענין בכללות מיוחד עילוי מוסיפות אלו שהוראות ומובן,
עבידתי'" עביד ויומא יומא ["כל זה דיום ה"עבידתי'" נפעל -.ויתירה רבה בהצלחה [

:ובהקדמה
הענינים בכל מוסיף השם) (הזכרת זה הרי - הזקן אדמו"ר ותורת הבעש"ט תורת בשם ונקרא לעיל המוזכר
דידן ובנדון אבות, זכות (- זה ידי ועל (שמות, דהזכרת העילוי גודל כמובן רצון", ד"עת העילוי עם הקשורים
רבותינו כל של זכותם את גם מעוררים זה ידי שעל הזקן, ואדמו"ר מהבעש"ט החל נשיאינו, רבותינו אבותינו -

מקומם. ממלאי נשיאינו

במשנה להזכירוכמבואר "כדי בחברון", שהוא עד המזרח כל פני "האיר אומרים היו התמיד הקרבת שלפני
היום עבודת ובהתחלת , המקדש בבית , הקודש עיר בירושלים ישראל, בארץ שאפילו כלומר, אבות", זכות

אבות". "זכות ולעורר להזכיר משתדלים היו - התמיד) הקרבת (לפני
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לשון" ב"מענה (ואומרים הידוע פי על ענינםובפרט גודל אודות צדיקים) קברי על ההשתטחות בעת -
כו'. לזכותם שזקוקים וכמה חברון", "דמיכי של

וממלאי הזקן, ואדמו"ר (הבעש"ט נשיאינו רבותינו של זכותם הזכרת - לעניננו בנוגע מובן זה דרך ועל
מעט" "מקדש - קדוש במקום נמצאים כאשר תפלהמקומם) בו ומגדלין תורה בו שמגדלין - גדול" "בית ,,

זה. רצון" ד"עת לפעולה הקשור בכל והוספה עילוי פועלים זה ידי שעל רצון", וב"עת

:"'לה רצון "יום - רצון" ד"עת הענין כללות ביאור
שם על "אדם" שנקרא למטה, האדם אצל הרצון מענין משל פי על מובן, - למעלה הרצון ענין כללות

לעליון" שכתוב"אדמה וכמו .חז"ל לשון דרך ועל אלקה". אחזה אדם."מבשרי בני כלשון תורה דיברה :

כח עם גם וקשור האדם, של והעצמיות התוקף מתבטא שבו הכח הוא הרצון כח - הנפש בכחות והנה,
מקומות בכמה כמבואר הרצון), (פנימיות .התענוג

התענוג ענין גילוי עם גם הקשור הוא, ברוך העליון רצון התגלות - לה'" רצון ד"יום העילוי גודל מובן ומזה
הידוע ובלשון רצוני.דלמעלה, ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת :

הקב"ה של להוראותיו (בהתאם התענית לענין הקשור בכל הקב"ה של רצונו קיום עם קשור זה [וענין
ערוך" ב"שולחן - רצוני].בתורתו ונעשה שאמרתי לפני רוח דנחת הענין נפעל זה ידי שעל ,(

בטובו "המחדש כמאמר כו', ומקורו משרשו העולם כללות חידוש נפעל רגע ובכל עת שבכל אף כלומר:
בראשית" מעשה תמיד יום העולםבכל נברא בהם מאמרות דעשרה הענין שנתחדש כלומר, ,זה וחידוש ,

שמבארו הענין (ומעין כו' והתענוג הרצון המשכת מזו: ויתירה שלמעלה, החכמה מבחינת ההמשכה ידי על הוא
שבסידור ר"ה בדרושי האמצעי הרצוןאדמו"ר מפנימיות וגילוי המשכה ידי על נעשה הבריאה שחידוש ,

לא השנה כל שבמשך בפשטות מובן כן, פי על אף – ומהות) מעצמות להמשכה עד כו', התענוג ופנימיות
רצון", ב"עת כן שאין מה מאמרות; לעשרה ביחס רק הוא והגילוי בגלוי, כו') ותענוג (רצון אלו ענינים מאירים

ול מאמרות, מהעשרה וביותר נעלה גילוי שזהו דלמעלה, והתענוג הרצון בחינת מתגלה העשרשאז מכל מעלה
אדמו"ר כ"ק בדרושי כמבואר שבזה, הפירושים ג' ככל - "כתר" בשם נקראת (רצון) זו שבחינת ועד ספירות,

נ"ע .מהורש"ב

ובדוגמת דרך על – גשמיים לענינים ובשייכות הגשמית, הלזו בארץ מטה, למטה נמשך - זה נעלה וגילוי
גשמיים. ושתיה מאכילה עינוי התענית, ענין

הידוע ושםובלשון הארץ", "בקרב - מטה למטה נמשך זה שגילוי היינו, הארץ", בקרב ישועות "פועל :
ישועות". ד"פועל באופן - גופא

"עת אודות מדובר כאשר ובפרט לכך, בהתאם האדם עבודת להיות צריכה - רצון" ד"עת העילוי גודל ומצד
תעניות, הלכות בריש הרמב"ם שכתב כמו הוא", התשובה "מדרכי אשר התענית, דיום רצון"

עתידים האלו הצומות "כל - תעניות הלכות וחותם הרמב"ם מסיים שבו היעוד לקיום באים זה ידי ועל
שנאמר ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות אמרליבטל כה

אהבו". והשלום והאמת - טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' הרביעי צום צבאות ה'
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לשון" ב"מענה (ואומרים הידוע פי על ענינםובפרט גודל אודות צדיקים) קברי על ההשתטחות בעת -
כו'. לזכותם שזקוקים וכמה חברון", "דמיכי של

וממלאי הזקן, ואדמו"ר (הבעש"ט נשיאינו רבותינו של זכותם הזכרת - לעניננו בנוגע מובן זה דרך ועל
מעט" "מקדש - קדוש במקום נמצאים כאשר תפלהמקומם) בו ומגדלין תורה בו שמגדלין - גדול" "בית ,,

זה. רצון" ד"עת לפעולה הקשור בכל והוספה עילוי פועלים זה ידי שעל רצון", וב"עת

:"'לה רצון "יום - רצון" ד"עת הענין כללות ביאור
שם על "אדם" שנקרא למטה, האדם אצל הרצון מענין משל פי על מובן, - למעלה הרצון ענין כללות

לעליון" שכתוב"אדמה וכמו .חז"ל לשון דרך ועל אלקה". אחזה אדם."מבשרי בני כלשון תורה דיברה :

כח עם גם וקשור האדם, של והעצמיות התוקף מתבטא שבו הכח הוא הרצון כח - הנפש בכחות והנה,
מקומות בכמה כמבואר הרצון), (פנימיות .התענוג

התענוג ענין גילוי עם גם הקשור הוא, ברוך העליון רצון התגלות - לה'" רצון ד"יום העילוי גודל מובן ומזה
הידוע ובלשון רצוני.דלמעלה, ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת :

הקב"ה של להוראותיו (בהתאם התענית לענין הקשור בכל הקב"ה של רצונו קיום עם קשור זה [וענין
ערוך" ב"שולחן - רצוני].בתורתו ונעשה שאמרתי לפני רוח דנחת הענין נפעל זה ידי שעל ,(

בטובו "המחדש כמאמר כו', ומקורו משרשו העולם כללות חידוש נפעל רגע ובכל עת שבכל אף כלומר:
בראשית" מעשה תמיד יום העולםבכל נברא בהם מאמרות דעשרה הענין שנתחדש כלומר, ,זה וחידוש ,

שמבארו הענין (ומעין כו' והתענוג הרצון המשכת מזו: ויתירה שלמעלה, החכמה מבחינת ההמשכה ידי על הוא
שבסידור ר"ה בדרושי האמצעי הרצוןאדמו"ר מפנימיות וגילוי המשכה ידי על נעשה הבריאה שחידוש ,

לא השנה כל שבמשך בפשטות מובן כן, פי על אף – ומהות) מעצמות להמשכה עד כו', התענוג ופנימיות
רצון", ב"עת כן שאין מה מאמרות; לעשרה ביחס רק הוא והגילוי בגלוי, כו') ותענוג (רצון אלו ענינים מאירים

ול מאמרות, מהעשרה וביותר נעלה גילוי שזהו דלמעלה, והתענוג הרצון בחינת מתגלה העשרשאז מכל מעלה
אדמו"ר כ"ק בדרושי כמבואר שבזה, הפירושים ג' ככל - "כתר" בשם נקראת (רצון) זו שבחינת ועד ספירות,

נ"ע .מהורש"ב

ובדוגמת דרך על – גשמיים לענינים ובשייכות הגשמית, הלזו בארץ מטה, למטה נמשך - זה נעלה וגילוי
גשמיים. ושתיה מאכילה עינוי התענית, ענין

הידוע ושםובלשון הארץ", "בקרב - מטה למטה נמשך זה שגילוי היינו, הארץ", בקרב ישועות "פועל :
ישועות". ד"פועל באופן - גופא

"עת אודות מדובר כאשר ובפרט לכך, בהתאם האדם עבודת להיות צריכה - רצון" ד"עת העילוי גודל ומצד
תעניות, הלכות בריש הרמב"ם שכתב כמו הוא", התשובה "מדרכי אשר התענית, דיום רצון"

עתידים האלו הצומות "כל - תעניות הלכות וחותם הרמב"ם מסיים שבו היעוד לקיום באים זה ידי ועל
שנאמר ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות אמרליבטל כה

אהבו". והשלום והאמת - טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' הרביעי צום צבאות ה'
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א.10) עא, ח"ג - הזהר מאמר
א11) כט, מגילה
א.12) כז, שם
סל"ג.13) ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ ועוד. ב. כ, ב. ג, של"ה
כו.14) יט, איוב - הכתוב לשון
וש"נ.15) ב. לא, ברכות
ד"ה16) ח"א תער"ב המשך ואילך. עא ע' תרס"ו המשך ראה

פר"אֿב. שם ישראל. ועתה
ועוד.17) ח. כח, פינחס ופרש"י ספרי

באורייתא,18) רמיזא - ברמז הרצון שבה בתושב"כ משא"כ
סכ"ט). אגה"ק (ראה בשו"ע משא"כ בכלל, ובתושבע"פ

יוצר.19) ברכת נוסח
רפ"ה.20) אבות
ואילך).21) ג (רמד, תק"ש ענין להבין ד"ה
פקכ"ו.22) שם בתחלתו. תער"ב המשך
סכ"ח.23) אגה"ק ראה
יט.24) ח, זכרי'



כב            

:בתמוז עשר לשבעה המיוחד הענין ביאור
במשנה ד"חמשהאיתא הענין את לקשר ויש כו'". בתמוז עשר בשבעה אבותינו את אירעו דברים "חמשה :

כמבואר החמישית, הדרגא היא הרצון בחינת כי - לה'" רצון ד"יום העילוי אודות לעיל המדובר עם דברים"
מקומות .בכמה

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגאולה ויום ההולדת יום - זו) (דשנה תמוז י"ב עם גם קשור זה וענין
ישראל" זמירות "נעים משיחא, מלכא דוד של [ספרו התהלים פרקי תמוזכי די"ב ההולדת ליום הקשורים [

את נפשי "ברכי נאמר יחד שבשניהם ידי על יחד וקשורים לזה זה השייכים וק"ד, ק"ג הפרקים - הם זו, בשנה
בחז"ל כמודגש פעמים, חמשה - .ה'"

הדברים חמשת בין (תשעהוהנה, תעניות שאר עם גם הקשור כללי דבר ישנו בתמוז, עשר בשבעה שאירעו
ראשון בית בחורבן וכן שני, בית [בחורבן העיר" ד"הובקעה המאורע - והוא בטבת), עשרה - זה ולפני באב,

זה בענין והירושלמי הבבלי בדברי וטריא השקלא כידוע -המצור (לאחרי ירושלים חומת בקיעת היינו, ,[
באב בתשעה המקדש בית חורבן - מזה וכתוצאה בטבת), בעשרה .שהתחיל

האדם: בעבודת מזה וההוראה

שלם" שם ועל יראה שם "על - בשלימותה"ירושלים" יראה היינו, ,בעניני העבודה שלימות על מורה -
ומצוותי' .התורה

שזהו "חומה", של ענין דרוש - (ובשלימות) כדבעי תהיה ומצוותי' התורה בעניני האדם שעבודת כדי והנה,
לתורה" סייג ד"עשו הענין הידועכללות ובלשון ,הרי תורה פי שעל למרות היינו, לך, במותר עצמך קדש :

התורה מן להיות צריך כן, פי על אף – בפרט לך גם ומותר המותר, דבר שמבארזה (כפי כו'" עצמך "קדש
בערכים הליקוטים בספר כמובא - לתורה" סייג ו"עשו כו'" עצמך ד"קדש הענינים את צדק הצמח אדמו"ר

לזה ).השייכים

וחשוב נוגע כמה עד - ירושלים חומת הובקעה שבו בתמוז עשר דשבעה מהמאורע הנלמדת ההוראה וזוהי
ובית – בשלימות יראה - כולה ירושלים של קיומה תלוי היה שבזה ועד לתורה"), ("סייג ה"חומה" ענין כללות

המקדש.

ובזקנינו "בנערינו העם, שלימות - יחדיו ישראל בני כל לשלימות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי ...
ובבנותינו" נדח"בבנינו ממנו ידה "לא סוף כל שסוף עליהם לומר צורך היה הקודם שברגע אלו שגם היינו, ,

חדא וברגעא חדא בשעתא הנה -הענין נפעל זה ידי ועל המתאים, באופן ויתנהגו בתשובה הם גם יחזרו
ממעל אלקה "חלק היא [שנשמתו מישראל ואחד אחד כל של האמיתית צורתו מתגלית כאשר - העם דשלימות

בתניא הזקן אדמו"ר וביאור שמבאר(וכהוספת כפי שבשמים, אבינו הקב"ה, אצל חקוקה שהיא כפי ממש"],
ספריו בהתחלת כו'.המגיד במחשבתו חקוקה הבן שצורת מאב המשל
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ואילך.25) סע"א כו, תענית
ועוד.26) פינחס. ס"פ לקו"ת ראה
א.27) כג, ב' שמואל - הכותב לשון
בתחלתו.28) ק"ג מזמור (שוח"ט) תהלים מדרש א. י, ברכות ראה

שם. לתהלים אור) (יהל להצ"צ אוה"ת וראה
בהנסמן29) וראה ובנו"כ. ח"ח, פ"ד שם ירושלמי ב. כח, תענית

הבבלי בין התיווך - שם 10 ובהערה .9 הערה 308 ע' חי"ח בלקו"ש
לירושלמי.

(ראה30) החורבן לאחרי שהייתה אלא גדלי'", צום סיבת וגם
מֿמא). פרקים ירמי'

א.31) טז, תענית - הר תוד"ה
ב.32) ס, ר"ה לקו"ת ראה
החוקים33) כל את לעשות ה' "ויצוונו כד) ו, (ואתחנן וכמש"נ

ספכ"ג. תניא וראה וגו'". ה' את ליראה האלה
בתחלתה.34) אבות
כא.35) יד, ראה ספרי א. כ, יבמות
(להר"י36) טוב לקח וראה מדאורייתא". "שהוא פ"ל: תניא ראה

השדה פאת קכא. כלל אל"ף מערכת כללים (שד"ח ח' כלל ענגל)
לז) כלל שם התורה.כללים מן סייגים כמה -

"נדרים".37) ערך גם וראה יא. ע' "קדושה" ערך
ט.89) י, בא
סע"א.90) קכט, זח"א ראה
ב.91) לא, איוב - הכתוב לשון
רפ"ב.92)
תורה.93) ואור אמרים לקוטי

            

אליהו דבי בתנא שכתוב [כמו התורה עם קשורה ישראל בני של שמציאותם אליהו",ומכיון זה "פינחס -
בני את צו אומר כשהוא קודם, מהם איזה יודע ואיני וישראל, תורה לעולם, קדמו דברים "שני הגאולה: מבשר
ישראל בני של ששלימותם מובן, - קדמו"] ישראל הנביא) (אליהו אני אומר ישראל, בני אל דבר ישראל

התורה. שלימות עם קשורה העם) (שלימות

ישראל ובשביל התורה בשביל היא כולו העולם שמציאות התורהומכיון ושלימות העם ששלימות מובן, -
הארץ, לשלימות גם זוכים זה ידי שעל היינו העולם, במציאות גם פועלת

בבחינת יהיה זה שמקום הוא עושה יהודי נמצא שבו מקום שבכל היינו, - הרוחנית ישראל לארץ בנוגע הן
ישראל רז"לארץ כמאמר רצון"], ד"עת הענין כללות עם קשור זה [שענין רצון מלשון - "ארץ" ,למה"

קונה", רצון לעשות שרצתה - ארץ שמה נקרא

את אלקיך ה' ירחיב "כי היעוד קיום - כולל כפשוטה, הארץ שלימות - כפשוטה ישראל לארץ בנוגע והן
וקדמוניגבולך" קניזי קני ארץ ,אלקים "ה' - הקב"ה שהבטיח (הנצחית) העולמית להבטחה בהתאם ,
לעולם"אמת" ה' אברהם"ו"אמת היה ["אחד אבינו לאברהם -הבתרים בין בברית [שנכתב כפי ,

שכתוב כמו ירושה, של באופן מישראל ואחד אחד לכל שנמסרה משה" מורשהב"תורת משה לנו צוה "תורה
העולם לאויר יוצא כאשר ומיד תיכף - יעקב" שלקהילת ומצב במעמד נמצא כאשר וכמה כמה אחת ועל ,

העם. שלימות - שלימות

הארץ תחלק "לאלה פינחס: דפרשת רביעי עד משלישי היומי, חומש בשיעור מודגש - הארץ שלימות - זה וענין
את יחלק בגורל אך . וגו'". כו'הארץ ותומים אורים - הקודש רוח פי ועל הגורל ידי על הארץ חלוקת -.

חסידות בדרושי כמבואר - ישראל בני של הרוחנית העבודה שלימות גם מרומז ה"גורל"ובזה שענין
"בקרב - בגלוי אצלו שמאיר היינו, הנפש, ועצם פנימיות עם הקשורה העבודה על מורה הרוחנית בעבודה

כו'. אותו מוליכין דרך באיזה שיודע עד הנפש, ועצם פנימיות - הארץ"

הרמב"ם ובלשון ומיד, תיכף נפעל זה אודותוכל שמדובר מכיון - ד"אחישנה" באופן נגאלין", הן "מיד :
כהנים ברכת המשולשת", ה"ברכה בדוגמת שהיא המשולשת, ד"עדהשלימות באופן המשכה - שענינה ,

דברו" ירוץ לעשותו"מהרה דברי על אני "שוקד "שקדים", של באופן ,טובים שקדים -.

ד"אחישנה" באופן נגאלין", הן "מיד - שמיא"וכאמור ענני עם "וארו ,באים ומיד שתיכף - ובפשטות ,
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארך הקודש, לארץ ישראל בני ושםכל ,

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש לבית – גופא ושם הקודש, עיר לירושלים - .גופא

מעליא" ונהורא גופא "בריות עם ביחד לבב, וטוב שמחה מתוך - זה אמיתיתוכל ישראל אהבת ומתוך ,
בשעתא מזו: ויתירה ממש, בקרוב והשלימה האמיתית לגאולה זוכים זה ידי שעל ישראל, אחדות של באופן -

חדא. וברגעא חדא
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ד.94) פ"א, ב"ר וראה ופל"א. פי"ד תדבא"ר ראה
בראשית.פר95) ר"פ ש"י
קודש96) (אגרות ישראל" ארץ דא "מאך הצ"צ: מפתגם להעיר

תפה). ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר -
ועוד.97) ח. פ"ה, ב"ר
כ.98) יג ראה
ח.99) יט, שופטים עה"פ פרש"י עה"פ. ספרי

י.100) י, ירמי'
ב.101) קיז, תהלים
כד.102) לג, יחזקאל
יט.103) טו, לך לך
ד.104) לג, ברכה
רע"א.105) מד, נדה ראה - יורש כדין
נגֿנה.106) כו, פרשתנו

נד.107) שם, עה"פ בפרש"י הובא - א קכב, ב"ב
בגורל108) אך ד"ה גם וראה ואילך. א'נט ע' פרשתנו אוה"ת ראה

וש"נ. פ"ב. תשל"ה בגורל אך ד"ה וראה תרכ"ו.
ה"ה.109) פ"ז תשובה הל'
בתפלת110) גם - הש"ץ בחזרת - אותה אומרים התענית שביום

מנחה.
טו.111) קמז, תהלים - הכתוב לשון
יב.112) א, ירמי' - הכתוב לשון
קורח.113) ס"פ לקו"ת ראה
א.114) צח, סנהדרין
שם.115) סנהדרין יג. ז, דניאל
יב.116) יא, עקב
יז.117) טו, בשלח
פורקן".118) "יקום נוסח



כג             

אליהו דבי בתנא שכתוב [כמו התורה עם קשורה ישראל בני של שמציאותם אליהו",ומכיון זה "פינחס -
בני את צו אומר כשהוא קודם, מהם איזה יודע ואיני וישראל, תורה לעולם, קדמו דברים "שני הגאולה: מבשר
ישראל בני של ששלימותם מובן, - קדמו"] ישראל הנביא) (אליהו אני אומר ישראל, בני אל דבר ישראל

התורה. שלימות עם קשורה העם) (שלימות

ישראל ובשביל התורה בשביל היא כולו העולם שמציאות התורהומכיון ושלימות העם ששלימות מובן, -
הארץ, לשלימות גם זוכים זה ידי שעל היינו העולם, במציאות גם פועלת

בבחינת יהיה זה שמקום הוא עושה יהודי נמצא שבו מקום שבכל היינו, - הרוחנית ישראל לארץ בנוגע הן
ישראל רז"לארץ כמאמר רצון"], ד"עת הענין כללות עם קשור זה [שענין רצון מלשון - "ארץ" ,למה"

קונה", רצון לעשות שרצתה - ארץ שמה נקרא

את אלקיך ה' ירחיב "כי היעוד קיום - כולל כפשוטה, הארץ שלימות - כפשוטה ישראל לארץ בנוגע והן
וקדמוניגבולך" קניזי קני ארץ ,אלקים "ה' - הקב"ה שהבטיח (הנצחית) העולמית להבטחה בהתאם ,
לעולם"אמת" ה' אברהם"ו"אמת היה ["אחד אבינו לאברהם -הבתרים בין בברית [שנכתב כפי ,

שכתוב כמו ירושה, של באופן מישראל ואחד אחד לכל שנמסרה משה" מורשהב"תורת משה לנו צוה "תורה
העולם לאויר יוצא כאשר ומיד תיכף - יעקב" שלקהילת ומצב במעמד נמצא כאשר וכמה כמה אחת ועל ,

העם. שלימות - שלימות

הארץ תחלק "לאלה פינחס: דפרשת רביעי עד משלישי היומי, חומש בשיעור מודגש - הארץ שלימות - זה וענין
את יחלק בגורל אך . וגו'". כו'הארץ ותומים אורים - הקודש רוח פי ועל הגורל ידי על הארץ חלוקת -.

חסידות בדרושי כמבואר - ישראל בני של הרוחנית העבודה שלימות גם מרומז ה"גורל"ובזה שענין
"בקרב - בגלוי אצלו שמאיר היינו, הנפש, ועצם פנימיות עם הקשורה העבודה על מורה הרוחנית בעבודה

כו'. אותו מוליכין דרך באיזה שיודע עד הנפש, ועצם פנימיות - הארץ"

הרמב"ם ובלשון ומיד, תיכף נפעל זה אודותוכל שמדובר מכיון - ד"אחישנה" באופן נגאלין", הן "מיד :
כהנים ברכת המשולשת", ה"ברכה בדוגמת שהיא המשולשת, ד"עדהשלימות באופן המשכה - שענינה ,

דברו" ירוץ לעשותו"מהרה דברי על אני "שוקד "שקדים", של באופן ,טובים שקדים -.

ד"אחישנה" באופן נגאלין", הן "מיד - שמיא"וכאמור ענני עם "וארו ,באים ומיד שתיכף - ובפשטות ,
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארך הקודש, לארץ ישראל בני ושםכל ,

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש לבית – גופא ושם הקודש, עיר לירושלים - .גופא

מעליא" ונהורא גופא "בריות עם ביחד לבב, וטוב שמחה מתוך - זה אמיתיתוכל ישראל אהבת ומתוך ,
בשעתא מזו: ויתירה ממש, בקרוב והשלימה האמיתית לגאולה זוכים זה ידי שעל ישראל, אחדות של באופן -

חדא. וברגעא חדא
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ד.94) פ"א, ב"ר וראה ופל"א. פי"ד תדבא"ר ראה
בראשית.פר95) ר"פ ש"י
קודש96) (אגרות ישראל" ארץ דא "מאך הצ"צ: מפתגם להעיר

תפה). ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר -
ועוד.97) ח. פ"ה, ב"ר
כ.98) יג ראה
ח.99) יט, שופטים עה"פ פרש"י עה"פ. ספרי

י.100) י, ירמי'
ב.101) קיז, תהלים
כד.102) לג, יחזקאל
יט.103) טו, לך לך
ד.104) לג, ברכה
רע"א.105) מד, נדה ראה - יורש כדין
נגֿנה.106) כו, פרשתנו

נד.107) שם, עה"פ בפרש"י הובא - א קכב, ב"ב
בגורל108) אך ד"ה גם וראה ואילך. א'נט ע' פרשתנו אוה"ת ראה

וש"נ. פ"ב. תשל"ה בגורל אך ד"ה וראה תרכ"ו.
ה"ה.109) פ"ז תשובה הל'
בתפלת110) גם - הש"ץ בחזרת - אותה אומרים התענית שביום

מנחה.
טו.111) קמז, תהלים - הכתוב לשון
יב.112) א, ירמי' - הכתוב לשון
קורח.113) ס"פ לקו"ת ראה
א.114) צח, סנהדרין
שם.115) סנהדרין יג. ז, דניאל
יב.116) יא, עקב
יז.117) טו, בשלח
פורקן".118) "יקום נוסח



כד            

"קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו ה' "דרשו [שהתחלתה: התענית דיום בהפטרה שנאמר למה ,בהתאם
שמרו ה' אמר "כה - קרוב"] ו"בהיותו "בהמצאו" הוא הקב"ה שאז רצון", ד"עת הענין כללות מודגש שבזה

צדקה" ועשו ("משפט"משפט התורה דלימוד הענין שזהו ,,הצדקה וענין (
בברכה (מפטיר), בנביאים קריאה וכן בתורה, קריאה - התורה בענין התענית ביום להוסיף ישראל וכמנהג

הצדקה, ובענין וכו'), (עננו התפלה בענין להוסיף וכן כו'), המשכה של ענין על (המורה ולאחריה לפניה

חסדים וגמילות (תפלה) עבודה תורה, עומד, העולם שעליהם הקוין ג' בכל הוספה - -ובכללות

התכלית שזוהי ובפרט ישראל, אחדות של באופן ישראל אהבת - הוא ענינו [שכללות זה "כנס" שגם מובן,
מפני אלא נאמרו ולא המה, בלתיֿרצויים שלכאורה הדברים - כולל לעיל, האמורים הדברים כל של והמטרה

צדקה. של בענין להסתיים צריך כנ"ל] ההכרח,

רק [לא כולה השנה כל במשך אשר ה"טנקיסטים", ידי על דולר של שטרות אחלק - הדברים בסיום ולכן,
והן אנשים בעזרת הן כאן, הנאספים כל בין אלו שטרות יחלקו והם היהדות, בהפצת הם עוסקים רצון"] ב"עת
ואחת, אחד לכל אחד שטר - אחדות על המורה ובאופן ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו נשים, בעזרת

לצדקה. חילופו) - (או לתתו מנת על שבקטנים, לקטן עד שבגדולים מהגדול

וקיום עמידת את יפעלו - חסדים וגמילות (תפלה) עבודה דתורה הקוין בג' ההוספה ידי שעל רצון ויהי
עומד" ("העולם קיים"העולם כולו,ו"העולם בעולם שלום נפעל צדקנו משיח ביאת לפני שעוד היינו, ,(

בארץ" שלום "ונתתי היעוד מקיום "גויהחל - ישראל בני נמצאים שבו מקום בכל והן הקודש, בארץ הן -
גםקדוש" - כל לעין גלוי באופן מראים ישראל שבני זה ידי על העולם, לאומות ישראל בין שלום - כולל ,

תורה יהדות, לעניני הנוגע בכל יעקב", "גאון של באופן המתאים, בתוקף עומדים שהם - העולם לאומות
ומצוותי',

תמוז די"בֿי"ג הגאולה בעל שלכדברי בבריתו הכנסו ליום הולדתו יום שבין מהימים הוא זה יום [אשר
שנוגע מה שבכל כל, לעין גלוי להכריז אנו "חייבים נ"ע: מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו בשם אבינו] אברהם

כו'", דעתו עלינו שיכפה מישהו אין ומנהגיו, ומצוותיו ישראל לתורת לדתנו,

התורה עניני כל על - יעקב" "גאון - המתאים בתוקף עומדים ישראל שבני רואים העולם אומות וכאשר
ד"מלכים הענין כבר נפעל דמשיחא, דעקבתא ומכופל כפול בחושך האחרונים, הגלות בימי גם הנה ומצוותי',

מניקותיך" ושרותיהם בשולחןאומניך הזקן אדמו"ר דין כפסק לבוא, דלעתיד ומצב המעמד ובדוגמת מעין -
שבסמיכותערוך היינו, ותבשיל", תבשיל מכל לטעום וטוב שבת, בערב שבת) (של התבשילים לטעום "יש

מלכים "והיו - ובעניננו העתידה, בגאולה שיהיו הענינים מכל כבר טועמים שבת) בערב - ) העתידה לגאולה
מניקותיך". ושרותיהם אומניך

משיח ביאת את ולזרז למהר בהם התלוי כל את לעשות ישראל לבני מסייעים העולם שאומות – כך כדי ועד
ויקויים רצון", ב"עת וכמה כמה אחת ועל היום", כל קוינו לישועתך "כי בתפלה: שמבקשים כפי היום, - צדקנו
בית טהור בכלי המנחה את ישראל בני יביאו כאשר . . לה' מנחה הגויים מכל אחיכם כל את "והביאו היעוד

ידיך".ה'" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בבית –

אמרו [שעליו להרמב"ם תעניות הלכות וחותם בסיום המובא היעוד לקיום זוכים ממש "ממשהובקרוב :
להיות עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל כמשה"]: קם לא משה עד
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ו.119) נה, ישעי'
א.120) נו, שם
תפדה121) במשפט "ציון הפסוק בפי' דברים ר"פ לקו"ת ראה

גו'".
מ"ב.122) פ"א אבות
ספ"א.123) שם
ו.124) כו, בחוקותי

ו.125) יט, יתרו
תרצב.126) ע' ח"ד לקו"ד
כג.127) מט, ישעי'
רע"א.128) יט, זבחים ראה
רנ.129) סו"ס או"ח
כ.130) סו, ישעי'
גאון.131) משה ר' ערך להחיד"א הגדולים שם

            

ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' הרביעי צום צבאות ה' אמר כה שנאמר ושמחה, ששון וימי טובים ימים
"יהפך תמוז: די"ז ה"סליחות" ובנוסח אהבו", והשלום והאמת טובים ולשמחה",ולמועדים לששון לנו

נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק נגאלין". הן "מיד הרמב"ם: דין וכפסק חדא, וברגעא חדא בשעתא - זה וכל
לצדקה]. לתת מנת על - שי' הנאספים בין לחלקם כדי שיחיו, ל"טנקיסטים" דולר של שטרות
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וראה132) לששון. אבלם והפכתי יב): לא, (ירמי' הכתוב לשון ואילך.ע"פ א'שפד ע' מסעי אוה"ת זה. ע"פ כו) (ע' לאיכה הצ"צ רשימות

•



כה             

ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' הרביעי צום צבאות ה' אמר כה שנאמר ושמחה, ששון וימי טובים ימים
"יהפך תמוז: די"ז ה"סליחות" ובנוסח אהבו", והשלום והאמת טובים ולשמחה",ולמועדים לששון לנו

נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק נגאלין". הן "מיד הרמב"ם: דין וכפסק חדא, וברגעא חדא בשעתא - זה וכל
לצדקה]. לתת מנת על - שי' הנאספים בין לחלקם כדי שיחיו, ל"טנקיסטים" דולר של שטרות
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וראה132) לששון. אבלם והפכתי יב): לא, (ירמי' הכתוב לשון ואילך.ע"פ א'שפד ע' מסעי אוה"ת זה. ע"פ כו) (ע' לאיכה הצ"צ רשימות

•

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת בית ספר למלאכה בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מג' תמוז. ומ"ש אודות הלימודי חול, הנה הנקודה בזה שאין מתפקיד 

חב"ד לייסד בתי ספר ללימודי חול ואפי' לא בדרך טפל, ויוצא מן הכלל בזה )וזהו רק בדרך אונס( הוא ע"ד 

הנעשה גם בארצוה"ב בידיעתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שעד הגיל שחל ע"ז לימוד 

חובה מצד הממשלה לומדים המינימום דלימודי חול שדורש החוק כיון שבלתי זה אי אפשר להחדרים 

והכתות הנמוכות שיתקיימו ובנין אב מזה לחדרי הרשת הת"ת דהכפר הבית רבקה כו'. משא"כ בהנוגע 

לבית ספר למלאכה ובכלל להכתות שכבר עברו הגיל דחנוך חובה אלא שישנם הורים או שישנה תנועה 

באיזה אנשים מהקרובים לחב"ד שילמדו ג"כ לימודי חול, הרי זה שינוי שאין להסכים עליו.

בבי"ס  הנלמדת  המלאכה  ללימוד  טפל  המשמש  אבל  בכלל  חול  בלימודי  אמור  זה  שדבר  מובן 

למלאכה הרי אינו לימוד בפ"ע אלא סניף ללימוד המלאכה,

וה"ה בנוגע לתכנית בי"ס למלאכה הרי אינו נוגע מה שנקרא זה אצל מי שהוא בשם בי"ס תיכוני, 

כי מה שדברתי כאן עם הרב יאנג שי' הוא ע"ד יסוד בי"ס למלאכה ולא בי"ס תיכוני ללימודי חול או אפי' 

ללימודי חול וקדש ביחד, ומזה מובן אשר יש מקום ללמוד הענינים השייכים להעבודה וכמו שכותבים 

במכתבם, אבל אין כל מקום בבי"ס זה לימוד ענינים כדי שהתלמידים יוכלו לקבל תעודת גמר בי"ס תיכוני 

וכה"ג.

ובודאי גם בזה יש להתחיל מפתיחה לשלום ובדרכי נועם אף שאי אפשר לוותר על הענין.

יותר זמן מאשר לימוד העבודה והשייך אלי'  נהניתי ממ"ש שלימודי קדש ותפלה הם הרבה  ב( 

ובודאי ישמרו על זה...

יהי' מקום בריחה מישיבת תו"ת  בודאי למותר לעורר עוה"פ לשמור שבית הספר למלאכה לא 

דלוד וכן שבכלל הכניסה לשם תהי' אחרי לימוד משך זמן בישיבת תו"ת דלוד ורק באופן יוצא מן הכלל 

יש לקבל תלמידים אחרים...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.



כו

   יג כרך

בפרשתנו הקרבנות פרשת רש"יבתחלת מעתיק
אמור מה ומפרש: ישראל" בני את "צו התיבות את

מצונילמעלה שאתה עד הקב"ה לו אמר ה'. יפקוד
ב). סעיף (כדלקמן כו' משל עלי. בני את צוה בני על
בני את "צו בתיבות לרש"י קשה מה להבין: וצריך
הרי - צו תיבת משום ואי לפרשם? שהוצרך ישראל"
צו אין ובהדגשה: צו פרשת בריש רש"י פירשה כבר

היינו - ולדורות מיד זירוז לשון אלא אין
ל"צו" אחר ?פירוש

מפרשים זויש דפרשה הסמיכות לבאר בא דרש"י
במה רש"י כוונת וזוהי ה'". "יפקוד הקודמת לפרשה
מהו כלומר: ה'", יפקוד למעלה אמור "מה שכתוב
ה'"? "יפקוד למעלה להאמור פרשתנו בין הקשר

כו'". הקב"ה לו "אמר ומתרץ

כי: רש"י, בפירוש כן לפרש קשה אבל

סמיכות לפרש כשבא - בזה בכיוצא רש"י סגנון א)
זו בפרשה וכלשונו כו'", נסמכה "למה הוא - פרשיות

הפסוק על "למהעצמה - העברים" הר אל "עלה
נסמכה "למה שלח: פרשת בריש כו'"; לכאן נסמכה
פרשת בריש כו'": מרים לפרשת מרגלים פרשת
לפרשת המנורה פרשת נסמכה "למה בהעלותך:

ועוד. כו'". הנשיאים

היא מובנת - דידן בנדון הפרשיות סמיכות ב)
לא במדבר) שנה מ' (סוף עכשיו שעד כיון :

הקרבנות, פרשת עדיין לצוותםנאמרה הקב"ה
התחלת קודם עתה, זה דברעל ("אשר תורה

אימתי עכשיו לא דאם ,("?

גו' "צו הלשון כפל לרש"י דקשה לפרש אין גם
כי: מיותר, לכאורה מהם אחד אשר - אליהם" ואמרת

קודם מהכתוב להעתיק לרש"י ליה הוה אז א)
בפירושו - (או (כילפירושו (אליהם)" "ואמרת גם (

הקושיא). נתעוררה זה ידי על

מסעי בפרשת לקמן הארץ)ב) לגבולות (בשייכות
ולא אליהם" ואמרת ישראל בני את "צו כן גם נאמר

מידי רש"י .פירש

רבות פעמים עוד בתורה נאמר בכלל אלג) "דבר
כפל רש"י פירש ולא אליהם" ואמרת ישראל בני

הלשון.

קושיא, זה אין הפשט דרך על כי לומר ומוכרח
בזה. וכיוצא הציווי לחיזוק הוא הלשון וכפל

שהיתה מלך לבת משל בפירושו: ממשיך רש"י
וכו' בני' על לבעלה מפקדת והיתה העולם מן נפטרת

בספרי .כדאיתא
מובן: ואינו

שאתה "עד (והנמשל הכתוב בהבנת ניתוסף מה
זה? משל ידי על כו'") בני על מצוני

מהמשל:ולכאורה יותר מובן הנמשל ,

איש גו' ה' "יפקוד הקב"ה מאת משה בקשת א)
במינוי מדובר שהרי היא, ומוכרחת מובנת העדה", על

סובלמנהיג "שיהא ישראל עם  לפי
הואדעתו" המדובר בהמשל ואילו ;בת של '

שהם (ב) מספר מתי שהם (א) ואינומלך, -
זקוק האב שיהיה פנים) כל על – כך (כל מוכרח

בניו. על לו שיפקדו

מובן, עלי" בני את "צוה למשה הקב"ה מאמר ב)
כמה אותו וניסו ה' ציווי על ישראל בני עברו שהרי

אבלפעמים כך; על להזהירם צורך ויש במדבר,
על ישכחו שהבנים אדעתא תיסק למה בהמשל,

זה? על לצוותם ומוכרח אביהם,

בהביאו רש"י בפירוש הדיוקים להבין יש גם
המשל:
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ב.1) כח,
טז.2) כז,
דבור3) בל' ולא ציווי בל' כתיבה אמאי "ק"ל כתב: לדוד במשכיל

שהציווי ללמד כאן "צו" נאמר בפשטות דהא מובן, אינו אבל – כו'"
"מיד צוההוא וכאן ד): (פסוק לאח"ז בפרש"י וכמפורש ,"

לדורות.
פ'4) נסמכה למה כאן: בפס"ז וכ"ה טוב. דבק רע"ב, רא"ם,

כו'. הקרבנות לפ' ה' יפקוד
יב.5) כז,
אמור6) דפ' קרבנות בפ' לעיל נאמרה לא למה יקשה שעדיין ואף

ציוום לא שהקב"ה לומר גדול (דדוחק מתורץ אינו לפרש"י גם הרי –
"יפקוד משה בקשת על לענות בכדי אמור בפ' לעיל זו קרבנות פ' על

כו'"!). מצוני שאתה "עד – ה'"

אמור.7) ר"פ רש"י ראה
ב.8) לד,
כאן.9) כפרש"י לפרש שייך אין שם והרי

ב.10) כג, ב. יח, ב. א, ויקרא: בחומש – בקונקורדנציא כמצויין
נא. לג, לח. יח. ב. טו, ב. ו, יב. ה, במדבר: בחומש ב. כז, ב. כה, י.

י. לה,
עה"פ.11)
טז).12) (כז, עה"פ פרש"י

    

מלך לבת "משל הספרי מדברי מעתיק רש"י א)
על לבעלה מפקדת והיתה העולם מן נפטרת שהיתה
אם נפשך: וממה בסיפרי". "כדאיתא ומוסיף כו'" בני'
בפנים לעיין הלומד ועל המשל מקור לציין כוונתו
כו' מלך לבת משל ולומר: לקצר ליה הוה המקור,
המשל של תוכנו להודיע ברצונו ואם בספרי; כדאיתא
פרטים רק להביא ולא בשלימותו, להעתיקו ליה הוה –

מהמשל. אחדים

שרש"י אלה פרטים כי לומר צריך כרחך ועל
כן שאין מה – פירושו בהבנת עיקר הם מעתיקם

שבזה? העיקר מהו להבין: וצריך השאר.

בספרי רש"י) (כדברי הוא המשל של מקורו ב)
כו' משל (א) איתא: שם שהיתהאבל (ב)

(א) וכותב: משנה רש"י ואילו כו': מלך'') "בת (ולא
משל מפקדת שהיתה לא(ב) - (סתם

".("

בספרי כזו גירסא רש''י מצא שבודאי אף והנה,
אינו מקום מכל בספרי"), "כדאיתא כותב (שהרי
הרווחת גירסא נקט ולא זו, בגירסא בחר למה מובן:

שלנו)? בספרים באה שהיא מזה (כנראה

דוקאובפרט מתאים (הקב"ה) להנמשל -
דמלך. משל

מתאימה זו גירסא שדוקא לומר צריך כרחך ועל
  .זה להבין וצריך רש"י. פירוש דרך -

מציין דכשרש"י פעמים, כמה דובר מקורג)
"רבותינו"לפ דבריו סותם כשאינו (ובפרט ירושו

"סיפרי"), דידן כבנדון – מפרטו אם כי בזה, וכיוצא
אחר במקום הנמצא דומה מאמר לשלול בכדי זה הרי
(או מקרא של בפשוטו לפירושו מתאים אינו אבל
תלמיד אצל שתתעורר קושיא יתרץ בהמקור שהעיון

ממולח).

ידי על ו)לבאר (לרמז רש"י בא מה דידן: ובנדון
בספרי"? "כדאיתא המקור ציון הוספת

בתנחומא בנדוןוהנה דומה משל כן גם מביא
שנשא למלך דומה הדבר למה משל לשונו: וזה דידן.
על כועס שהמלך זמן כל שושבין, לה והיה אשה
התחיל למות השושבין בא כו', מפייס השושבין אשתו
על דעתך תן ממך בבקשה לו אמר המלך מן מבקש

את צו אשתי על מצוני אתה מה המלך לו אמר אשתך,
כו'. עלי אשתי

בא - שבתנחומא זה דמשל לומר, מקום זה לפי
"כדאיתא בכתבו לשלול הא"רש"י אמנם -

רש"י שבפירוש המשל מתאים במה ביאור: בעי גופא
שבתנחומא? ה"שושבין" ממשל יותר

:בכ"ז והביאור
צו ד"אין כנ"ל, רש"י, פירשה כבר "צו" תיבת

אלאלשון ייתכן לא "צו" דהלשון מובן, ומזה ."
המתעסקים הצריכיםלאלה שהם - הציווי בקיום

כו'. זירוז

הוא הפרשה תוכן דידן: בפסוק קשה זה ולפי
דבר שהוא במועדם, ה' קרבנות להקריב הציווי

ידי על אתהנעשה "צו נאמר וכאן -
שנאמר (וכמו בניו" ואת אהרן את "צו ולא ,"

צו) פרשת בהקרבתבריש המתעסקים שהם ,
הקרבנות?

ישראל" בני את "צו רש"י מעתיק זו קושיא ולתרץ
הקב"ה לו אמר ה'. יפקוד למעלה אמור "מה ומפרש:
והיינו, עלי". בני את צוה בני על מצוני שאתה עד
(לאו הוא דידן בנדון ישראל" בני את "צו דפירוש
זירוז אלא) ולדורות", "מיד הקרבנות הקרבת על דוקא

,(משה של מיתתו (קודם הקב"ה על ישראל
ה'". "יפקוד משה לדברי (בסמיכות) כמענה

" שמשה כשם - "צו" לשון א) נאמר: ולכן
למשה הקב"ה ענה כך ה'"), ("יפקוד בציווי בני" על

"רק (ולא ישראל" בני "את ב) עלי". בני את
על ה'" "יפקוד משה שביקש כשם - ובניו") "אהרן

שבזה הקב"ה"בני", ענה כך שווין, ישראל בני
ציווי - עלי" בני את "צוה כךלמשה אחר ג) .

שימת" רק אינו זה עלשציווי (זכירה) "
הציווי - גו'" קרבני את אליהם "ואמרת אם כי הקב"ה,

לידי להביא צ"לצריך המעשה שגם ומובן .
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שם,13) וכן יב. (כז, לעיל – בפרשתנו ראה כלל. מוכרח שאינו
כאן. בספרי" "איתא ששניהם אף – המקור ציון בלי – כו' משל יג):

ה'".14) "יפקוד עה"פ

של15) לאשתו "(למה"ד) המשל גם בזה נשלל ש(בדא"ג) וי"ל
– (בסופו) בחרוזים" "צוארך י) (א, עה"פ שבשהש"ר כו'" מלך

שבספרי כהמשל לפנישתוכנו הי' שם שגם את"ל ואפילו .
דמציין זה מובן – כבספרי ו"בעלה") מלך" ("בת אחרת גירסא רש"י
לשהש"ר קודם ב) אתר. על הוא הספרי (1 כי: לשהש"ר, ולא להספרי
כדלקמן "צו" מפירוש הוא לפירושו ההכרח (3 האמוראים). (בזמן
– "צו" דתיבת הפי' תוכן מובא דשם להספרי מציין ולכן בפנים,

בשהש"ר. משא"כ ולדורות", כו' מיד "ציווי
שיהיו16) כפרש"י: ד)"תשמרו" (הפרט על רק שקאי לומר ודוחק

וישראל לויים ללמוד הו"ל דא"כ ועוד כו'. וישראל לוים כהנים
" זה לפני ממש"נ ."



כז     

מלך לבת "משל הספרי מדברי מעתיק רש"י א)
על לבעלה מפקדת והיתה העולם מן נפטרת שהיתה
אם נפשך: וממה בסיפרי". "כדאיתא ומוסיף כו'" בני'
בפנים לעיין הלומד ועל המשל מקור לציין כוונתו
כו' מלך לבת משל ולומר: לקצר ליה הוה המקור,
המשל של תוכנו להודיע ברצונו ואם בספרי; כדאיתא
פרטים רק להביא ולא בשלימותו, להעתיקו ליה הוה –

מהמשל. אחדים

שרש"י אלה פרטים כי לומר צריך כרחך ועל
כן שאין מה – פירושו בהבנת עיקר הם מעתיקם

שבזה? העיקר מהו להבין: וצריך השאר.

בספרי רש"י) (כדברי הוא המשל של מקורו ב)
כו' משל (א) איתא: שם שהיתהאבל (ב)

(א) וכותב: משנה רש"י ואילו כו': מלך'') "בת (ולא
משל מפקדת שהיתה לא(ב) - (סתם

".("

בספרי כזו גירסא רש''י מצא שבודאי אף והנה,
אינו מקום מכל בספרי"), "כדאיתא כותב (שהרי
הרווחת גירסא נקט ולא זו, בגירסא בחר למה מובן:

שלנו)? בספרים באה שהיא מזה (כנראה

דוקאובפרט מתאים (הקב"ה) להנמשל -
דמלך. משל

מתאימה זו גירסא שדוקא לומר צריך כרחך ועל
  .זה להבין וצריך רש"י. פירוש דרך -

מציין דכשרש"י פעמים, כמה דובר מקורג)
"רבותינו"לפ דבריו סותם כשאינו (ובפרט ירושו

"סיפרי"), דידן כבנדון – מפרטו אם כי בזה, וכיוצא
אחר במקום הנמצא דומה מאמר לשלול בכדי זה הרי
(או מקרא של בפשוטו לפירושו מתאים אינו אבל
תלמיד אצל שתתעורר קושיא יתרץ בהמקור שהעיון

ממולח).

ידי על ו)לבאר (לרמז רש"י בא מה דידן: ובנדון
בספרי"? "כדאיתא המקור ציון הוספת

בתנחומא בנדוןוהנה דומה משל כן גם מביא
שנשא למלך דומה הדבר למה משל לשונו: וזה דידן.
על כועס שהמלך זמן כל שושבין, לה והיה אשה
התחיל למות השושבין בא כו', מפייס השושבין אשתו
על דעתך תן ממך בבקשה לו אמר המלך מן מבקש

את צו אשתי על מצוני אתה מה המלך לו אמר אשתך,
כו'. עלי אשתי

בא - שבתנחומא זה דמשל לומר, מקום זה לפי
"כדאיתא בכתבו לשלול הא"רש"י אמנם -

רש"י שבפירוש המשל מתאים במה ביאור: בעי גופא
שבתנחומא? ה"שושבין" ממשל יותר

:בכ"ז והביאור
צו ד"אין כנ"ל, רש"י, פירשה כבר "צו" תיבת

אלאלשון ייתכן לא "צו" דהלשון מובן, ומזה ."
המתעסקים הצריכיםלאלה שהם - הציווי בקיום

כו'. זירוז

הוא הפרשה תוכן דידן: בפסוק קשה זה ולפי
דבר שהוא במועדם, ה' קרבנות להקריב הציווי

ידי על אתהנעשה "צו נאמר וכאן -
שנאמר (וכמו בניו" ואת אהרן את "צו ולא ,"

צו) פרשת בהקרבתבריש המתעסקים שהם ,
הקרבנות?

ישראל" בני את "צו רש"י מעתיק זו קושיא ולתרץ
הקב"ה לו אמר ה'. יפקוד למעלה אמור "מה ומפרש:
והיינו, עלי". בני את צוה בני על מצוני שאתה עד
(לאו הוא דידן בנדון ישראל" בני את "צו דפירוש
זירוז אלא) ולדורות", "מיד הקרבנות הקרבת על דוקא

,(משה של מיתתו (קודם הקב"ה על ישראל
ה'". "יפקוד משה לדברי (בסמיכות) כמענה

" שמשה כשם - "צו" לשון א) נאמר: ולכן
למשה הקב"ה ענה כך ה'"), ("יפקוד בציווי בני" על

"רק (ולא ישראל" בני "את ב) עלי". בני את
על ה'" "יפקוד משה שביקש כשם - ובניו") "אהרן

שבזה הקב"ה"בני", ענה כך שווין, ישראל בני
ציווי - עלי" בני את "צוה כךלמשה אחר ג) .

שימת" רק אינו זה עלשציווי (זכירה) "
הציווי - גו'" קרבני את אליהם "ואמרת אם כי הקב"ה,

לידי להביא צ"לצריך המעשה שגם ומובן .
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שם,13) וכן יב. (כז, לעיל – בפרשתנו ראה כלל. מוכרח שאינו
כאן. בספרי" "איתא ששניהם אף – המקור ציון בלי – כו' משל יג):

ה'".14) "יפקוד עה"פ

של15) לאשתו "(למה"ד) המשל גם בזה נשלל ש(בדא"ג) וי"ל
– (בסופו) בחרוזים" "צוארך י) (א, עה"פ שבשהש"ר כו'" מלך

שבספרי כהמשל לפנישתוכנו הי' שם שגם את"ל ואפילו .
דמציין זה מובן – כבספרי ו"בעלה") מלך" ("בת אחרת גירסא רש"י
לשהש"ר קודם ב) אתר. על הוא הספרי (1 כי: לשהש"ר, ולא להספרי
כדלקמן "צו" מפירוש הוא לפירושו ההכרח (3 האמוראים). (בזמן
– "צו" דתיבת הפי' תוכן מובא דשם להספרי מציין ולכן בפנים,

בשהש"ר. משא"כ ולדורות", כו' מיד "ציווי
שיהיו16) כפרש"י: ד)"תשמרו" (הפרט על רק שקאי לומר ודוחק

וישראל לויים ללמוד הו"ל דא"כ ועוד כו'. וישראל לוים כהנים
" זה לפני ממש"נ ."



כח    

ריח" נעשה ידם שעל הקרבנות, (פעולת ישראל
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת - ).ניחוח"

:קשה - זה לפירוש אמנם
בציווי להקב''ה נאמרו ה'") ("יפקוד משה דברי א)

" -" הקב"ה אותו ענה (ולכן בני" בניעל את
להקב"ה ידבר שמשה יתכן איך - כנ"ל) ישראל",

כזו? בלשון

המוכרח דבר היא ה'" "יפקוד משה בקשת ב)
ה' עדת תהיה "ולא וכמפורש ישראל, בני עם לקיום

רועה" להם אין אשר הקב"הכצאן מענה ואילו ;
קרב להקריב בני" את שיהיה"צוה תכליתו כו', נות

" - ניחוח" "ריח - כו'" לפני

(שעל כו'" לפני רוח ה"נחת האם ביותר: ותמוה
גו' ה' מ"יפקוד יותר מוכרחת הקרבנות) הקרבת ידי

" למשה בטענה בא שהקב''ה עד העדה", על איש
עלי"?! בני את צוה - בני על מצוני שאתה

מלך מבת "משל ידי על זה כל רש"י ומתרץ
על לבעלה מפקדת והיתה העולם מן נפטרת שהיתה
ל"בת נמשל [דמשה זה משל ידי על – וכו'" בני'
ש"מפקדת ובענין העולם" מן ש"נפטרת (בעת מלך"
הנ"ל כל מובן (סתם)] "בעלה" - והקב"ה בני'"), על
המשל לשלול בספרי" "כדאיתא רש"י מסיים [ולכן

ס"ג]. כנ"ל שבתנחומא,

:בהמשל - והביאור
היא תובעת מלך", "בת בהיותה האשה, א)

(סתם) מ"בעלה" (א)בתקיפות רק אבל מלך,
על כש"מפקדת (ב) העולם", מן כלכש"נפטרת :"'

הרי - נישואיה נאמרימי בך""והואאשה
ל" ובטלה כפופה (1שהיא הזמן: כשבא אבל ."

ש"נפטרת לבעלה" לפקד שמוכרחת (2 ,"
על שהם(סתם) ועוד "חוזר אז הרי ,

מלך". "בת של התוקף וניעור

מבקש הבעל עליוב) בניו את תצוה
ולא סתם "בעלה" שהוא כיון וזירוז: "צו" של ובלשון
בי "ינהגו מלך נכדי שהבנים לחשש מקום יש מלך,

כו'" בזיון "בתמנהג (שהיא שאשתו נחוץ ולכן .
כך. על ותזהירם תזרזם המלך")

" היא הטענה בניג) פקדי כו' מפקדתני שאת
לא בניו אם גם הנה מלך, היה אם בשלמא כו'": עלי

הוא מלך כי להם, כך) (כל זקוק אינו - כבוד בו ינהגו
" שהוא מאחר אבל וכו'; ועבדים שרים לו "ויש

כבוד בו ינהגו לא הם ואם לבד, בניו אלא לו אין סתם,
כו'. הרי כו'

בהנמשל: הוא זה דרך ועל

העדה על איש גו' ה' "יפקוד משה בקשת בענין א)
גו' יוציאם גו' לפניהם יבא גו' לפניהם יצא אשר

אשר כצאן גו' תהי' ולא יביאם  בדבר - "
- משה בתוקףהוי אמר ואשר - ישראל

מחני לך אומר איני טוב הרי חטאתם תשא אם "ועתה
דוגמת גדול בתוקף - בזה כיוצא ועוד מחני" אין ואם
כביכול. הקב"ה - סתם ל"בעל" שנישאה מלך" "בת

למסור צריך שהיה בשעה פטירתו, עת וכשבאה
ישראל בני בהנהגת מקומו שימלא לרועה מרעיתו צאן

" - "ישראל"(שרים) כהנים -ו"ממלכת
מלך". "בת של בתוקף הקב"ה מאת (מ"בעלה") תבע

ציווי על עברו מהם) ש(חלק ישראל בני לגבי ב)
בדוגמת אצלם הקב"ה הרי פעמים, כמה הקב"ה
מלך" ה"בת - רבינו שמשה צריך ולכן סתם, "בעלה"

-זירוז של ("(בדיבור זה על (בני את
ישראל").

מלך) ולא - ("בעלה" כמו כביכול, הוא הקב"ה ג)
לבניו הזקוק את"אב", "צו כי מובן, ובמילא .

-בני יתברך לו כביכול המוכרח, דבר זה הרי עלי"
קרבני "את הכתוב: גו'",בהמשך

הקב"ה של הכרחי, דבר ומזונו, לחמו הם שהקרבנות
.כביכול

:'ה בעבודת נפלאה הוראה ומזה
הוא,הקשר ישראל לנשמות הקב"ה שבין

שנאמר וכמו לבן אב שבין הקשר דרך על :כביכול,
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ובפרש"י.17) ח פסוק
יז.18) כז,
טז.19) ג, בראשית
כאן.20) הספרי לשון

ובפרש"י.21) לב) (לב, תשא
כב.22) ד, שמות
ובפרש"י.23) ו יט, יתרו
"לא24) שמתחלה המרגלים לענין (ספכ"ט) בתניא המבואר ע"ד

ה' שקצף איך (משרע"ה) להם "שאמר וע"י ה'", ביכולת האמינו
דברים וכששמעו . . וישראלעליהם . . לבם ונשבר נכנע אלו

עיי"ש. כו'", מאמינים הם עצמן
"אלו25) – פרש"י ד"לחמי" מזה כדמוכח בפשש"מ, גם כ"ה

לה' אשה "לחם יא) ג, (ויקרא פירש שכבר ואף לא. ותו כו'" אימורין
של לחמו –" שנאמר בנדו"ד שאני הרי – גבוה" –לשם "

אלקיו "מאכל ופרש"י אלקיו" "לחם יז) כא, (אמור מש"נ ע"ד והוא
של (ולא ).כו'"

שם. 43 בהערה ובהנסמן 18 ע' חי"ב לקו"ש ראה החסידות: ע"ד
כו'.26) קשרין תלת א): (עג, זח"ג ראה
א.27) יד, ראה

    

מבחינת (למעלה אתם רק - אלקיכם לה' אתם בנים
בלבד,מלך ישראל ונשמות הקב"ה אלא שם אין ;(

אתך" לזרים ואין לבדך לך ."יהיו

ענין הוא ישראל לנשמות הקב"ה בין זה וקשר
הקרבן גם ולכן שינויים; בו שאין ונצחי תמידי

קרבן - לזה ופועלשבשייכות ביומו, יום מדי ,
" כביכול, וזהו, כו'", (הקב"ה) לפני רוח "ה"נחת

הקב"ה. של

תקנום" תמידין במקום יעלהו"תפלות דאם .
כל הגדולה החשיבות מהי המתפלל: אדם של בלבו
ומהו ביומו, יום ומדי שלי, התפלה עבודת של כך
ביום מהתפלות אחד ושלום, חס יחסר, אם הרעש

החול? דימות פשוט

דילן: רש"י מפירוש וההוראה המענה באה זה על
להקריב שישמרו עלי בני את צווה ביקש הקב"ה
במקומן) באות - (ותפלות תמיד ליום שנים במועדו
מיפקוד יותר עוד חשוב ושזהו "לחמי" זה על ואומר
תמיד יום בכל הוא שכן ומובן ישראל. בני לכל רועה
החול בימות פשוט וביום שבשנה המיוחדים בימים -
ואחד אחד כל תפלת ידי על נעשה ויום יום ובכל -

רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת
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21 הי'28) אפי' . . ורחוקים וזרים נפרדים . . עם בלא מלך "דאין
רפ"ז). (שעהיוה"א עליהם" מלוכה שם שייך לא במאד רבים בנים לו

אשתכחי29) לא א): לב, (ח"ג בזהר מש"כ וע"ד יז. ה, משלי
– (הא' השמע"צ ביום סד"ה וראה בלחודוהי. ישראל אלא במלכא

ועוד. ה'שי"ת. השמע"צ ביום ד"ה תרס"ו). ב.30)המשך כו, ברכות



כט     

מבחינת (למעלה אתם רק - אלקיכם לה' אתם בנים
בלבד,מלך ישראל ונשמות הקב"ה אלא שם אין ;(

אתך" לזרים ואין לבדך לך ."יהיו

ענין הוא ישראל לנשמות הקב"ה בין זה וקשר
הקרבן גם ולכן שינויים; בו שאין ונצחי תמידי

קרבן - לזה ופועלשבשייכות ביומו, יום מדי ,
" כביכול, וזהו, כו'", (הקב"ה) לפני רוח "ה"נחת

הקב"ה. של

תקנום" תמידין במקום יעלהו"תפלות דאם .
כל הגדולה החשיבות מהי המתפלל: אדם של בלבו
ומהו ביומו, יום ומדי שלי, התפלה עבודת של כך
ביום מהתפלות אחד ושלום, חס יחסר, אם הרעש

החול? דימות פשוט

דילן: רש"י מפירוש וההוראה המענה באה זה על
להקריב שישמרו עלי בני את צווה ביקש הקב"ה
במקומן) באות - (ותפלות תמיד ליום שנים במועדו
מיפקוד יותר עוד חשוב ושזהו "לחמי" זה על ואומר
תמיד יום בכל הוא שכן ומובן ישראל. בני לכל רועה
החול בימות פשוט וביום שבשנה המיוחדים בימים -
ואחד אחד כל תפלת ידי על נעשה ויום יום ובכל -

רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת
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21 הי'28) אפי' . . ורחוקים וזרים נפרדים . . עם בלא מלך "דאין
רפ"ז). (שעהיוה"א עליהם" מלוכה שם שייך לא במאד רבים בנים לו

אשתכחי29) לא א): לב, (ח"ג בזהר מש"כ וע"ד יז. ה, משלי
– (הא' השמע"צ ביום סד"ה וראה בלחודוהי. ישראל אלא במלכא

ועוד. ה'שי"ת. השמע"צ ביום ד"ה תרס"ו). ב.30)המשך כו, ברכות

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' תמוז, בו כותב אשר בקרוב ימלאו לו תשע עשרה שנה ותיכף אחר זה ממשיך 

מויכוחו עם הנהלת הישיבה שאינו יכול לקיים דרישתם ללמוד מתאים לסדרי הישיבה וכו'. הנה בטח גם 

הוא מבין שזהו סתירה מרישא לסיפא כי אם בקרוב ימלאו לו תשע עשרה שנה בודאי אי אפשר שיהי' לו 

הנסיון בחינוך ובאופני הנהג]ה[, כאדם של כמה עשיריות שנים ובמילא מובן אשר החלטותיו בזה שזה אי 

אפשר וזה מוכרח וכו' הרי עלולים לטעות ובפרט כשאלו העוסקים במשך כמה שנים בחנוך ואינם נוגעים 

כיון שהמסובב מהחלטתו הוא שהזניח את  זה ההנה  על  ובנוסף  בדבר אומרים ההיפך מהחלטתו הוא, 

הלימוד יצא מהישיבה ומהמשמעת שם וכו' הרי בטח קרוב לודאי גם בעיניו שזהו מתעלולי ופתויי היצר 

הרע המתנכל בכל הדרכים האפשרים לנתק את האדם מעבודת הבורא, ובא אליו בטענות של יראת שמים 

כבוד אם, מוצא כמה אשמות בהנהלת הישיבה כו'.

בהנוגע  וגם  יצליח  ואז  ונתינה  במסירה  שם  ללמוד  מנת  על  להישיבה  יחזור  ישמע  לדעתי  ואם 

הגוף  וגם  בריאה  הנשמה  לימודו שתהי'  לו  יסדר  בודאי  זה  רופא דמקצוע  עם  כשיתייעץ  הנה  לבריאות 

בריא, ואין הדבר תלוי אלא בו שיחליט באמת לעסוק בתורת ד' עכ"פ עוד משך איזה זמן וללכת בדרכיו 

ואז יצליח.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



ל

ויתן לך

ָך1 י ְיָבֵרך אֹוְתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרּבֶ ַדּ ְוֵאל ׁשַ

פריה ורביה היא משם שדי.
שד"י — גימטריא בני"ם הרב"ה.

)תורת לוי יצחק עמ' יז(

לֹום2 ר ְלָך ׁשָ לֹום, ְוֹכל ֲאׁשֶ לֹום, ּוֵביְתָך ׁשָ ה ׁשָ ְוַאּתָ

אתה — חסד, כמו שכתוב3 אתה כהן לעולם. ואתה 
 — ואת"ה  גילוי.  בחינת  הוא  חסד  כי  גילוי,  פירושו 
גימטריא נצ"ר חס"ד. ואתה שלום – באברהם, חסד, 

כתיב4 ואתה תבוא אל אבותיך בשלום.
ביתך — גבורה, כי בי"ת היא האות השניה, וגבורה 
היא המדה השניה. והוא בחינת בית אלקים5, השם של 
ב'  עם  אלקי"ם  פעמים  ב'  גימטריא   — בי"ת  גבורה. 
פעמים ק"כ צירופיהם6. וביתך שלום – ביצחק, גבורה, 

כתיב7 וילכו מאתו בשלום.
חסד  ומחבר  שכולל  תפארת,   — לך  אשר  וכל 
וכל  ובארץ8.  בשמים  כל  כי  כל,  נקרא  ולכן  וגבורה, 
אשר לך שלום – ביעקב, תפארת, כתיב9 ושבתי בשלום 

אל בית אבי.
המשכת  והוא  שלום.  שנקרא  יסוד,  היינו   – שלום 

חג"ת במלכות על ידי יסוד המחבר אותן. 
אברה"ם יצח"ק יעק"ב, עם מספר שנותיהם, קע"ה 
ק"פ קמ"ז10 — הוא מספר שלש פעמים שלו"ם עם י"ב 

אותיותיהם.
)הערות לזהר ב עמ' נד(

1( תולדות כח, ג.
2( שמואל א כה, ו.

3( תהלים קי, ד.
4( לך לך טו, טו.
5( ויצא כח, כב.

6( קהלת יעקב מערכת בית.
7( תולדות כו, לא.

8 דברי הימים א כט, יא.
9( ויצא כח, כא.

10( אברהם - חיי שרה כה, ח. יצחק - וישלח לה, כח. יעקב - ויחי 
מז, כח.

הלל

יַע11 ַדּלִֹתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ

דוד המלך, בחינת מלכות, אמר זאת על מדתו.
ד' רומזת על מלכות, שהיא בחינת  אות   — דלותי 
דלת, מלשון דלת ושער, כמו שכתוב12 זה השער לה', 

שקאי על מלכות13.
למלכות,  החסדים  המשכת  היינו   — יהושיע  ולי 

שבנינה מן הגבורות.
)הערות לזהר ב עמ' קצו(

ָאָדם14 טֹוַח ּבָ ה' ִמּבְ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

— החסיון והצל הם מרחוק, בחינת  לחסות בהוי' 
רק  להיות  יכול  מקיף,  בחינת  הוי',  בשם  מקיף.  אור 

חסיון בלבד, שאי אפשר להשיגו15.
וקירוב,  דביקות  הוא  בטחון   — באדם  מבטוח 
בחינת אור פנימי. באדם העליון, המילוי דמ"ה של שם 
הוי' )אד"ם מספרו מ"ה(, שהוא אור פנימי, המשכה מן 

ההעלם אל הגילוי, יכול להיות גם בטחון.
בט"ח — עולה י"ט, להורות שבטחון יכול להיות 
רק במילוי )במילוי מ"ה של שם הוי', הפשוט הוא כ"ו 

והמילוי י"ט(.
)ליקוטים ואגרות עמ' רכג(

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה16 י ֲעִניָתִני, ַוּתְ אֹוְדָך ּכִ

דוד המלך אמר זאת על מדתו, מלכות.
ובנין  הגבורות,  מצד  הם  ועינוי  עניות   — עניתני 

המלכות הוא מן הגבורות.
ותהי לי לישועה — היא הישועה שבאה מן החסדים. 

וכמו ניסוך המים, חסד, שהם ממעיני הישועה17.
)הערות לזהר ב עמ' קצה(

11( תהלים קטז, ו.
12( שם קיח, כ. 

13 שער ההקדמות עמ' קנג.
14( תהלים שם, ח.

15( לקוטי תורה דרושים לשמיני עצרת צ, ד.
16( תהלים שם, כא.

17( ישעיה יב, ג.

ליקוטים מתורת לוי יצחק          
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הה אהר אלזר חי••••(מב וה ב. הדרי) ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

 זה י  הראית תא ימב יבה הי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלי
ראלמ ב יא והר אלילי לבדת לי א ְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאבי

אהר אחר ויח התב א יכאתי....לקאת אק••••קמ ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹ
אהק ל ל .לק לי היה ה את ק קמתי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאת

לז מרא בר קמת קל התחרה ....הא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

    

Ï ÌÈÏ ‡ È‡ ÌÈ  È  ÌÈ‡«ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈¬ƒƒ¬»ƒ«¬«
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ראּו ּומה ּפנחס, ׁשל זקנֹו היה אהרן גם הרי הׁשאלה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנׁשאלת

יתרֹו? הׁשני, זקנֹו ׁשל מעׂשיו את להדגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהׁשבטים

מזרעת אׁשה ׁשּכן אמֹו, אבי היה ׁשיתרֹו רׁש"י מדייק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלכן

נקבה יֹולדת ּתחלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת מו,ּתחילה ויגׁש (רׁש"י ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

מאׁשרטו) לאמֹו יֹותר נֹוטה ּפנחס ׁשל ׁשטבעֹו ּכן, אם מּובן .ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

אביה ּתכּונֹות יֹותר גדֹולה ּבמדה מתּבטאת אמֹו אצל וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלאביו,

אמּה. ּתכּונֹות מאׁשר ְְִִֵֶַָ(יתרֹו)
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ל ב)••••אתריתי הדרי)ל לברית ל דהא ְְְִִִִִֵֶָָ
א א בה  ה למי וחת בה החזיק אדְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ

למתיו הדרהא ל יר.... ְִֵַָָָ
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 זאת••••והיתה ל....ריתי הת ל••••רית א ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻ

לאהר אא ה לא אהר ל לזר הה ה בר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻי
אבל חתהמ אחר לד תיהלדלת  חמ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלביו
.א ד הה לכלל א לא חמ ולא לכ קד לד חיְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻ

לזמרי הר ד חי הת לא זבחי י לאלהיו....וכ•••• ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

מ אלהיו יא)ביל לי(במדבר אה המקא (א וקאתי(זכריה  ְְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹ
 ביל  ל.... ְְִִִִ
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ו יראל אי בח••••ול היק את ח מק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לאי הר את י....יחמל ביתאב מחמת••••יא לאחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ל בח דילה אחר בר .מ בל הי אבת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי
מקא מ את מ לא יא היה ה אלי חיְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הה הא מי התב דיה לכ ה ....לחל ְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

  §¥̧¨«¦¨©ª¨²
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ו הה האה ו••••ימדי ל את דילה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻ
יראל את להחיא די תלז מל ת קירה....רא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מדי••••את מלכי מחמת לא)אחד ואתרק(במדבר אתאוי  ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ
תא רא אמר מ חב היה והא ו ְְְֱִֶֶֶַָָָָֹֻֻואתר

ליי אמ  להקיר מ י ה ••••יתאב....לי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
למדי הי אבת י כה)חמה וח(בראשית ור יה  ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

מה לאחד מל היה וזה הואל ואביד.... ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
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רר••••תא לאיב ליכ הה ל רמ רזכ מ.... ְְֱֲֵֶֶֶָָָָֹ
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רברל ו לכ ה ררי הקיר••••י ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
ה לא מאב ואת ר. אחר תכלה די לזת תיהְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מ דאמרילהמיד מה לאת תידה היתה רת (בבבאי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לח) ....קמא

   ©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤
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מׁשהי עם יי ְִִֶַָֹּומּליל

ְֵָלמימר:

ּבריא אלעזר ּבר ְְִֶַַָָָּפינחס

ית אתב ּכהנא ֲֲֲֵַַָָֹאהרן

יׂשראל ּבני מעל ְְְִִֵֵֵֵַָחימתי

ּביניהֹון קנאתי ית ְְִִִֵֵֵַָָּבדקּני

יׂשראל ּבני ית ׁשיצית ְְְִִֵֵֵָָָולא

ְְִִָּבקנאתי:

גזריב אנא הא אמר ְְֱֲֵַַָָּבכן

ׁשלם: קימי ית ְְִֵָָָלּה

ולבנֹוהייג לּה ְְְִִֵֵּותהי

עלם ּכהּנת קים ְְְֳִַַַָֻבתרֹוהי

אלהּה קדם קּני ּדי ֱֲֳִֵֵַַָָחלף

יׂשראל: ּבני על ְְְִֵֵַַַָוכּפר

יׂשראליד בר ּגברא ְְְִֵַַָָוׁשּום

עם אתקטל ּדי ְְְִִִִֵָקטילא

רב סלּוא ּבר זמרי ְְִִִֵַַָָָמדינתא

ׁשמעֹון: לבית אּבא ְְִֵֵַָּבית

דאתקטילתטו אּתתא ְְְְְִִִַָוׁשּום

ריׁש צּור בת ּכזּבי ְְִִֵֵַָָָמדינתא

הּוא: ּבמדין אּבא ּבית ְְִֵֵַָָֻאּמי

מׁשהטז עם יי ְִִֶַָֹּומּליל

ְֵָלמימר:

ותקטליז מדינאי ית ְְְִִֵֵֵָָָָאעק

ְָיתהֹון:

לכֹוןיח אּנּון מעיקין ְְֲִִִֵארי

על לכֹון נכילּו ּדי ְְְְִִִֵַּבנכליהֹון

ּכזּבי עסק ועל ּפעֹור ְְְִֵֵַַַָעסק

אחתהֹון דמדין רּבא ְְְֲִַַַָָבת

ּביֹומא ְְְְִִַָּדאתקטילת

ּפעֹור: עסק על ְְֵַַָָדמֹותנא

ואמרא מֹותנא ּבתר ֲֲַַַַָָָָוהוה

ּבר ּולאלעזר למׁשה ְְְְֶֶַָָָֹיי

למימר: ּכהנא ְֲֲֵַַָָֹאהרן



לי           
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הה אהר אלזר חי••••(מב וה ב. הדרי) ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

 זה י  הראית תא ימב יבה הי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלי
ראלמ ב יא והר אלילי לבדת לי א ְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאבי

אהר אחר ויח התב א יכאתי....לקאת אק••••קמ ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹ
אהק ל ל .לק לי היה ה את ק קמתי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאת

לז מרא בר קמת קל התחרה ....הא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ
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ראּו ּומה ּפנחס, ׁשל זקנֹו היה אהרן גם הרי הׁשאלה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנׁשאלת

יתרֹו? הׁשני, זקנֹו ׁשל מעׂשיו את להדגיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהׁשבטים

מזרעת אׁשה ׁשּכן אמֹו, אבי היה ׁשיתרֹו רׁש"י מדייק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלכן

נקבה יֹולדת ּתחלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת מו,ּתחילה ויגׁש (רׁש"י ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

מאׁשרטו) לאמֹו יֹותר נֹוטה ּפנחס ׁשל ׁשטבעֹו ּכן, אם מּובן .ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

אביה ּתכּונֹות יֹותר גדֹולה ּבמדה מתּבטאת אמֹו אצל וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלאביו,

אמּה. ּתכּונֹות מאׁשר ְְִִֵֶַָ(יתרֹו)
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ל ב)••••אתריתי הדרי)ל לברית ל דהא ְְְִִִִִֵֶָָ
א א בה  ה למי וחת בה החזיק אדְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ

למתיו הדרהא ל יר.... ְִֵַָָָ
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 זאת••••והיתה ל....ריתי הת ל••••רית א ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻ

לאהר אא ה לא אהר ל לזר הה ה בר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻי
אבל חתהמ אחר לד תיהלדלת  חמ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלביו
.א ד הה לכלל א לא חמ ולא לכ קד לד חיְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻ

לזמרי הר ד חי הת לא זבחי י לאלהיו....וכ•••• ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

מ אלהיו יא)ביל לי(במדבר אה המקא (א וקאתי(זכריה  ְְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹ
 ביל  ל.... ְְִִִִ
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ו יראל אי בח••••ול היק את ח מק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
לאי הר את י....יחמל ביתאב מחמת••••יא לאחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ל בח דילה אחר בר .מ בל הי אבת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי
מקא מ את מ לא יא היה ה אלי חיְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הה הא מי התב דיה לכ ה ....לחל ְְֲִִִֵֶַַַָָֻ
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ו הה האה ו••••ימדי ל את דילה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻ
יראל את להחיא די תלז מל ת קירה....רא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מדי••••את מלכי מחמת לא)אחד ואתרק(במדבר אתאוי  ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ
תא רא אמר מ חב היה והא ו ְְְֱִֶֶֶַָָָָֹֻֻואתר

ליי אמ  להקיר מ י ה ••••יתאב....לי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
למדי הי אבת י כה)חמה וח(בראשית ור יה  ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

מה לאחד מל היה וזה הואל ואביד.... ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
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רר••••תא לאיב ליכ הה ל רמ רזכ מ.... ְְֱֲֵֶֶֶָָָָֹ
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רברל ו לכ ה ררי הקיר••••י ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
ה לא מאב ואת ר. אחר תכלה די לזת תיהְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מ דאמרילהמיד מה לאת תידה היתה רת (בבבאי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לח) ....קמא

   ©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤
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מׁשהי עם יי ְִִֶַָֹּומּליל

ְֵָלמימר:

ּבריא אלעזר ּבר ְְִֶַַָָָּפינחס

ית אתב ּכהנא ֲֲֲֵַַָָֹאהרן

יׂשראל ּבני מעל ְְְִִֵֵֵֵַָחימתי

ּביניהֹון קנאתי ית ְְִִִֵֵֵַָָּבדקּני

יׂשראל ּבני ית ׁשיצית ְְְִִֵֵֵָָָולא

ְְִִָּבקנאתי:

גזריב אנא הא אמר ְְֱֲֵַַָָּבכן

ׁשלם: קימי ית ְְִֵָָָלּה

ולבנֹוהייג לּה ְְְִִֵֵּותהי

עלם ּכהּנת קים ְְְֳִַַַָֻבתרֹוהי

אלהּה קדם קּני ּדי ֱֲֳִֵֵַַָָחלף

יׂשראל: ּבני על ְְְִֵֵַַַָוכּפר

יׂשראליד בר ּגברא ְְְִֵַַָָוׁשּום

עם אתקטל ּדי ְְְִִִִֵָקטילא

רב סלּוא ּבר זמרי ְְִִִֵַַָָָמדינתא

ׁשמעֹון: לבית אּבא ְְִֵֵַָּבית

דאתקטילתטו אּתתא ְְְְְִִִַָוׁשּום

ריׁש צּור בת ּכזּבי ְְִִֵֵַָָָמדינתא

הּוא: ּבמדין אּבא ּבית ְְִֵֵַָָֻאּמי

מׁשהטז עם יי ְִִֶַָֹּומּליל

ְֵָלמימר:

ותקטליז מדינאי ית ְְְִִֵֵֵָָָָאעק

ְָיתהֹון:

לכֹוןיח אּנּון מעיקין ְְֲִִִֵארי

על לכֹון נכילּו ּדי ְְְְִִִֵַּבנכליהֹון

ּכזּבי עסק ועל ּפעֹור ְְְִֵֵַַַָעסק

אחתהֹון דמדין רּבא ְְְֲִַַַָָבת

ּביֹומא ְְְְִִַָּדאתקטילת

ּפעֹור: עסק על ְְֵַַָָדמֹותנא

ואמרא מֹותנא ּבתר ֲֲַַַַָָָָוהוה

ּבר ּולאלעזר למׁשה ְְְְֶֶַָָָֹיי

למימר: ּכהנא ְֲֲֵַַָָֹאהרן



לב          
ו  אחרי זאבי••••ויי  לר מל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

תרת. ימ ליד תא מ וא  רו דר ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָלת
ימ ל רמ למ רמו רימ א אחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹבר

ימ מחזיר א לחזיר למת רב ....ו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹ
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אבת א••••לבית אחר ולא יתיח אב ב ....ל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
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את  ואלזר מ זאת••••וידר ל  ר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ
תלמ  ....לאמר••••ירי ל אמרא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ומללת  רי מ.... ְְְִִִֶֶָָָָָָ
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ו  ומל••••אר  רי מ ימ א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ל)אמר ו(שמות דיל בר ל .... ְְֱִֵֶֶַַַָֹֹֻ
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יח את••••מחת ימב את י לי ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֻ
ל א  ריב יב ל ימתיח א מ מריְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוא
וחמר ל  לימ י  א תיא ריְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
א לי מ דרא יל יל תיְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
.תיאב י  לי אי מיד מרל ז מד ויד ז ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַמד

 א ודוז לידי ב)ר ילית(תד ייב  ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
 יל יבל לי מיד    .ראלְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלי
מחת למר ר לא ימ אבל אי יח תיבְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָֹֹֻֻ

 וא רא יד  ב  לי  ימ.... ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

    

        ¿ƒ∆»»¿«ƒ»¿¿ƒ«≈ƒ¿««ƒ
             «ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒƒ«»»¿¬≈∆¿∆

        (ה .(כו, ∆¿»«¿≈»ƒƒ¿≈»≈¿ƒ¿»≈
מצינּו דוד ב)לגּבי עו, אסּור(יבמֹות ׁשהּוא טען האדֹומי ׁשדֹואג ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּוכתיב המֹואביה, מרּות קאתי ׁשהרי ּבקהל, ד)לבֹוא כג, לא(ּתצא ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

לעמֹוני ׁשהּכונה לֹו, ענה (ואבנר ה' ּבקהל ּומֹואבי עמֹוני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָיבֹוא

ּבמיּוחד נֹוגע דוד ׁשאצל הרי ּולמֹואבית). לעמֹונית ולא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּולמֹואבי

דוד מדגיׁש ולכן יּוחסין, ׁשל ּבענין לערעּור מקֹום נתינת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשלילת

יׂשראל. לכל ּבנֹוגע גם זה ְְְְִִֵֵֶַַָָָענין

(117 עמ' ד תשמ"ז התוועדּויֹות – תשמ"ז ּפנחס ש"פ ְְִִִַַַָ(ׂשיחת
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 מ••••אר ל יראל ••••ת....את את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
 יל....••••ל ל מ ל לריב יראל את יא.... ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹ
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ל יו••••רלז יז)לאת ירב(במדבר לא אר למ ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹ
 ל ד לחל זר אי.... ְֲִַַַָָֹֻ

 §¥−Ÿ©Ÿ¥«

מתלא רח י)••••בי דרי ח(במר  י  ְְְִֵֵֵֵַָָָֹֹ
יל ל ב רר חלת י)בת דרי)רת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

 בוי י ב מ ל.... ְְִֵֶַַָָָָָֹֹ
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א••••לזרח(ו אד(שמות מחת אבל ר ל חר ְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכלב חׁשּבן ית ְִַַָָֻקּבילּו

מּבר יׂשראל דבני ְְְְִִִִֵֵַָָּכנׁשּתא

לבית ּולעּלא ׁשנין ְְְְִִֵֵַָעׂשרין

חילא נפק ּכל ְֲֵֵַָָָָאבהתהֹון

ְְִֵָּביׂשראל:

ואלעזרג מׁשה ְְִֶֶַָָֹּומּליל

יתהֹון לממני אמרּו ְְְֲֲִֵַָָָּכהנא

על דמֹואב ְְְֵַַָָּבמיׁשרּיא

למימר: דירחֹו ְְִֵֵֵַָָירּדנא

ּולעּלאד ׁשנין עׂשרין ְְְִִִֵַַָמּבר

מׁשה ית יי פּקיד די ְְִִֶַָָָֹּכמא

נפקּו ּדי יׂשראל ְְְִִֵֵָָּובני

דמצרים: ְְְִִֵַָָמארעא

דיׂשראלה ּבּוכרא ְְְְִֵֵָָראּובן

זרעית חנֹו ראּובן ְְְֲִֵֵַּבני

ּפּלּוא: זרעית לפּלּוא ְְֲִַַַחנֹו

חצרֹוןו זרעית ְְְְִֶֶַלחצרֹון

ּכרמי: זרעית ְְְְִִִַַַלכרמי

והוֹוז ראּובן זרעית ְְֲֲִֵֵַַַאּלין

ּותלתא ארּבעין ְְְְִִֵַָָָמניניהֹון

מאה ּוׁשבע ְְְִַַָאלפין

ְִָּותלתין:

אליאב:ח פּלּוא ְֱִֵַָּובני

ודתןט נמּואל אליאב ְְְֱִֵֵָָָּובני

ואבירם דתן הּוא ֲֲִִַַָָָָואבירם

ּדאתּכנׁשּו כנׁשּתא ְְְְְְְִִֵַָָמערעי

אהרן ועל מׁשה ְֲֶַַַֹֹעל

דקרח ְְְִִַָֹּבכנׁשּתא

יי: על ְְְִֵַַָּבאתּכּנֹוׁשיהֹון

ּפּומּהי ית ארעא ְְַַַָָָּופתחת

קרח וית יתהֹון ְְְַַָָָֹּובלעת

ּכד דכנׁשּתא ְְְִִַָָּבמֹותא

מאתן ית אּׁשתא ֲֶַָָָָָָאכלת

לאת: והוֹו ּגברא ְְְְֲִַַַָָוחמׁשין

מיתּו:יא לא קרח ְִֵַָֹּובני

לזרעיתהֹוןיב ׁשמעֹון ְְְְְֲִֵַַּבני

נמּואל זרעית ְְְִִֵֵַלנמּואל

ליכין ימין זרעית ְְְִִִִַָָָלימין

יכין: ְִִַָזרעית

זרחיג זרעית ְְִֶַַַָלזרח

ׁשאּול: זרעית ְְִַָָלׁשאּול

          
ילמ י ני ה הי נימי מט מ ו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָטלה
.מ  הי ל א ו המ אא מנה לא אְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹו

למיי מא פ"א)מאי יומא פ"א. אה(סוטה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ל נונ אלי לה נינה א  נני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָנס
הה מה מ מנה יהלא זו ילמ זְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹל

אמ הסי)למ י)יני אמ נס יאל "ני  ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ה  מסה מ הה ה והלא ."אה מ  ְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹמסה
פו יהלא ז אא למפ י מ מנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהה
מני מ  מה וה זילה יהא לוי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָני

מ א נפל יהלוי מני יאליו מי מ  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
מה יי לא ייוה יה מ אא א נמנ ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹלא
לפי אל ל  פה   נמא וי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהיא.
מ אה נימ זה מני מ מט ס סְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָה

מ ל טמ נפל אל " ל נאה סיני.... ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָ
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לי••••ה ל י ימ יי האמ י הא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
אנ לא והלאה מ ילוה .ימ יי  ל אְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹנ
ל מנה יאפ מ  מ ל ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָה
יס מאי .נימי  ל ני מונ וא ימ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
מ היה ילמ א ה ה מה י ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻל
ני ני הי למו  למ לנ ל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמה
אה וא .א ל ני ני הי יאלמל ו הְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָליה
הה ני ני לל הי אני מא לאו וא ט הי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא
אונ ה מה א מל יאה מונ א לה נימְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ
אנ לה ניה לו ל  ל ניה א לְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ
מ לי ל ימ ני מא אני ו .מ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָל
מ .נ ל  ל אנ וא מ ל אנ ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָא
אנ מ נמה א .נימי ל מניו ס ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָמ
נמה ה פיל יאנינ   אני" " א ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָא
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ׁשמעֹוןיד זרעית ְְֲִִֵַַאּלין

אלפין ּותרין ְְְִִֵַַעׂשרין

ָָּומאתן:

לזרעיתהֹוןטו גד ְְְְֲֵַַָּבני

לחּגי צפֹון זרעית ְְְְִִִַַלצפֹון

זרעית לׁשּוני חּגי ְְְִִִִַַַזרעית

ִׁשּוני:

לעריטז אזני זרעית ְְְְְִִִִֵַָָלאזני

ערי: ְִִֵַזרעית

ארֹודייז זרעית ְֲֲִִַַלארֹוד

אראלי: זרעית ְְְְִִִֵֵַַַלאראלי

גדיח ּבני זרעית ְְֲִֵֵַַָאּלין

אלפין ארּבעין ְְְְְִִִֵַַָלמניניהֹון

מאה: ְֲֵַָוחמׁש

ואֹונןיט ער יהּודה ְְְֵֵָָּבני

ּבארעא ואֹונן ער ְְְִֵַָָּומית

ְִַָדכנען:

יהּודהכ בני ְְֲֵַָוהוֹו

זרעית לׁשלה ְְְְְֲִֵַַַָלזרעיתהֹון

ּפרץ זרעית לפרץ ְְִֵֶֶֶַָָׁשלה

זרח: זרעית ְְִֶַַַָלזרח

לחצרֹוןכא פרץ בני ְְְֲֵֶֶֶַוהוֹו

לחמּול חצרֹון ְְְִֶַָזרעית

חמּול: ְִַָזרעית

יהּודהכב זרעית ְְֲִֵַַָאּלין

וׁשּתא ׁשבעין ְְְְִִִֵַָָלמניניהֹון

מאה: וחמׁש ְְֲִֵַַָאלפין

לזרעיתהֹוןכג יּׂששכר ְְְְֲִֵַַָָּבני

לפּוה ּתֹולע זרעית ְְִַָָָֻּתֹולע

ּפּוני: ְִִַזרעית

יׁשּובכד זרעית ְְִַָָליׁשּוב

ׁשמרֹון: זרעית ְְְְִִִַלׁשמרֹון

יּׂששכרכה זרעית ְֲִִֵַַָָאּלין

וארּבעא ׁשּתין ְְְְְִִִֵַָָלמניניהֹון

מאה: ּותלת ְְְִַַָאלפין

לזרעיתהֹוןכו זבּולן ְְְְְֲֵַַֻּבני

לאלֹון סרד זרעית ְְְִֵֶֶֶֶַלסרד

ליחלאל אלֹון ְְְְִֵֵַַזרעית

יחלאל: ְְְִֵַַזרעית

זבּולןכז זרעית ְְֲִֵַַֻאּלין

אלפין ׁשּתין ְְְִִִִֵַָלמניניהֹון

מאה: ְֲֵַָוחמׁש

לזרעיתהֹוןכח יֹוסף ְְְְֲֵֵַַּבני

ואפרים: ְְְִֶֶַָמּנּׁשה

למכירכט מנּׁשה ְְְִֵֶַָּבני

אֹוליד ּומכיר מכיר ְִִִִַָָזרעית

זרעית לגלעד ּגלעד ְְְְִִִַָָָית

ְִָּגלעד:

איעזרל ּגלעד ּבני ְְִִִֵֵֶֶָאּלין

לחלק איעזר ְְִִֵֶֶַָזרעית

חלק: ְִֵֶַזרעית

זרעיתלא ְְְִִֵַַואׂשריאל

זרעית וׁשכם ְְְִִִֵֶֶַַאׂשריאלי

ֶֶׁשכם:



לג           
ילמ י ני ה הי נימי מט מ ו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָטלה
.מ  הי ל א ו המ אא מנה לא אְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹו

למיי מא פ"א)מאי יומא פ"א. אה(סוטה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ל נונ אלי לה נינה א  נני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָנס
הה מה מ מנה יהלא זו ילמ זְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹל

אמ הסי)למ י)יני אמ נס יאל "ני  ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ה  מסה מ הה ה והלא ."אה מ  ְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹמסה
פו יהלא ז אא למפ י מ מנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהה
מני מ  מה וה זילה יהא לוי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָני

מ א נפל יהלוי מני יאליו מי מ  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
מה יי לא ייוה יה מ אא א נמנ ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹלא
לפי אל ל  פה   נמא וי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהיא.
מ אה נימ זה מני מ מט ס סְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָה
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לי••••ה ל י ימ יי האמ י הא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
אנ לא והלאה מ ילוה .ימ יי  ל אְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹנ
ל מנה יאפ מ  מ ל ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָה
יס מאי .נימי  ל ני מונ וא ימ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
מ היה ילמ א ה ה מה י ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻל
ני ני הי למו  למ לנ ל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמה
אה וא .א ל ני ני הי יאלמל ו הְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָליה
הה ני ני לל הי אני מא לאו וא ט הי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא
אונ ה מה א מל יאה מונ א לה נימְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ
אנ לה ניה לו ל  ל ניה א לְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ
מ לי ל ימ ני מא אני ו .מ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָל
מ .נ ל  ל אנ וא מ ל אנ ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָא
אנ מ נמה א .נימי ל מניו ס ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָמ
נמה ה פיל יאנינ   אני" " א ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָא
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ׁשמעֹוןיד זרעית ְְֲִִֵַַאּלין

אלפין ּותרין ְְְִִֵַַעׂשרין

ָָּומאתן:

לזרעיתהֹוןטו גד ְְְְֲֵַַָּבני

לחּגי צפֹון זרעית ְְְְִִִַַלצפֹון

זרעית לׁשּוני חּגי ְְְִִִִַַַזרעית

ִׁשּוני:

לעריטז אזני זרעית ְְְְְִִִִֵַָָלאזני

ערי: ְִִֵַזרעית

ארֹודייז זרעית ְֲֲִִַַלארֹוד

אראלי: זרעית ְְְְִִִֵֵַַַלאראלי

גדיח ּבני זרעית ְְֲִֵֵַַָאּלין

אלפין ארּבעין ְְְְְִִִֵַַָלמניניהֹון

מאה: ְֲֵַָוחמׁש

ואֹונןיט ער יהּודה ְְְֵֵָָּבני

ּבארעא ואֹונן ער ְְְִֵַָָּומית

ְִַָדכנען:

יהּודהכ בני ְְֲֵַָוהוֹו

זרעית לׁשלה ְְְְְֲִֵַַַָלזרעיתהֹון

ּפרץ זרעית לפרץ ְְִֵֶֶֶַָָׁשלה

זרח: זרעית ְְִֶַַַָלזרח

לחצרֹוןכא פרץ בני ְְְֲֵֶֶֶַוהוֹו

לחמּול חצרֹון ְְְִֶַָזרעית

חמּול: ְִַָזרעית

יהּודהכב זרעית ְְֲִֵַַָאּלין

וׁשּתא ׁשבעין ְְְְִִִֵַָָלמניניהֹון

מאה: וחמׁש ְְֲִֵַַָאלפין

לזרעיתהֹוןכג יּׂששכר ְְְְֲִֵַַָָּבני

לפּוה ּתֹולע זרעית ְְִַָָָֻּתֹולע

ּפּוני: ְִִַזרעית

יׁשּובכד זרעית ְְִַָָליׁשּוב

ׁשמרֹון: זרעית ְְְְִִִַלׁשמרֹון

יּׂששכרכה זרעית ְֲִִֵַַָָאּלין

וארּבעא ׁשּתין ְְְְְִִִֵַָָלמניניהֹון

מאה: ּותלת ְְְִַַָאלפין

לזרעיתהֹוןכו זבּולן ְְְְְֲֵַַֻּבני

לאלֹון סרד זרעית ְְְִֵֶֶֶֶַלסרד

ליחלאל אלֹון ְְְְִֵֵַַזרעית

יחלאל: ְְְִֵַַזרעית

זבּולןכז זרעית ְְֲִֵַַֻאּלין

אלפין ׁשּתין ְְְִִִִֵַָלמניניהֹון

מאה: ְֲֵַָוחמׁש

לזרעיתהֹוןכח יֹוסף ְְְְֲֵֵַַּבני

ואפרים: ְְְִֶֶַָמּנּׁשה

למכירכט מנּׁשה ְְְִֵֶַָּבני

אֹוליד ּומכיר מכיר ְִִִִַָָזרעית

זרעית לגלעד ּגלעד ְְְְִִִַָָָית

ְִָּגלעד:

איעזרל ּגלעד ּבני ְְִִִֵֵֶֶָאּלין

לחלק איעזר ְְִִֵֶֶַָזרעית

חלק: ְִֵֶַזרעית

זרעיתלא ְְְִִֵַַואׂשריאל

זרעית וׁשכם ְְְִִִֵֶֶַַאׂשריאלי

ֶֶׁשכם:
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ׁשמידעלב זרעית ְְְִִִַָָּוׁשמידע

חפר: זרעית ְְִֵֵֶֶַוחפר

לאלג חפר ּבר ְְֵֶַָָָּוצלפחד

ּבנן אּלהן ּבנין לּה ְְֲִֵֵֶָָהוֹו

מחלה צלפחד ּבנת ְְְְְַַָָָוׁשּום

חגלה מלּכהונעה ְְְִָָָָֹ

ְְִָותרצה:

מנּׁשהלד זרעית ְְִִֵֶַַאּלין

ּותרין חמׁשין ְְְִִֵֵַָּומניניהֹון

מאה: ּוׁשבע ְְְִַַָאלפין

אפריםלה ּבני ְְִִֵֵֶַאּלין

לׁשּותלח ְְְְֲֶַַַלזרעיתהֹון

לבכר ׁשּותלח ְְִֶֶֶַַזרעית

זרעית לתחן ּבכר ְְְִִֶַַַַָזרעית

ַָּתחן:

לערןלו ׁשּותלח ּבני ְְְִֵֵֵַָָואּלין

ערן: ְִֵַָזרעית

אפריםלז ּבני זרעית ְְְֲִִֵֵֶַַַאּלין

ּותרין ּתלתין ְְְְִִֵֵָָלמניניהֹון

אּלין מאה וחמׁש ְְֲִִֵֵַַָאלפין

לזרעיתהֹון: יֹוסף ְְְְֲֵֵַַּבני

לזרעיתהֹוןלח בנימן ְְְְְֲִִֵַַָּבני

לאׁשּבל ּבלע זרעית ְְְְִֵֶֶַַַַלבלע

לאחירם אׁשּבל ְְֲִִֵַַַָזרעית

אחירם: ְֲִִַָזרעית

ׁשפּופםלט זרעית ְְְִִַָָלׁשפּופם

חּופם: זרעית ְְִַָָלחּופם

ארּדמ בלע בני ְְְֲֵֶַַַוהוֹו

הארּדי זרעית ְְְֲִִַַַָָונעמן

נעמי: זרעית ְְֲֲִִַַַָלנעמן

בנימןמא ּבני ְְִִִֵֵָאּלין

ּומניניהֹון ְְְְֲִֵַַָלזרעיתהֹון

אלפין וחמׁשא ְְְְְִִַַַָארּבעין

מאה: ְְִָוׁשית

לזרעיתהֹוןמב דן ּבני ְְְְֲִֵֵַַָאּלין

ׁשּוחם זרעית ְְִַָָלׁשּוחם

ּדן זרעית ְֲִֵַַָאּלין

ְְְֲַַלזרעיתהֹון:

ׁשּוחםמג זרעית ְֲַַָָּכל

וארּבע ׁשּתין ְְְְִִִֵַַָלמניניהֹון

מאה: וארּבע ְְְְִַַַָאלפין

לזרעיתהֹוןמד אּׁשר ְְְְֲֵֵַַָּבני

ליׁשוי ימנה זרעית ְְְְְְִִִִִַָָלימנה

לבריעה יׁשוי ְְְִִִִִַָזרעית

ּבריעה: ְְִִַָזרעית

לחברמה בריעה ְְְִִֵֵֶָלבני

למלּכיאל חבר ְְְִִֵֵֶַַזרעית

מלּכיאל: ְְִִֵַַזרעית

סרח:מו אׁשר ּבת ְֵַַָָוׁשּום

אׁשרמז ּבני זרעית ְְֲִֵֵֵַַָאּלין

ּותלתא חמׁשין ְְְְְִִֵַָָלמניניהֹון

מאה: וארּבע ְְְְִַַַָאלפין

לזרעיתהֹוןמח נפּתלי ְְְְְֲִֵַַַָּבני

יחצאל זרעית ְְְְְְִֵֵַַַליחצאל

ּגּוני: זרעית ְְִִִַלגּוני

לׁשּלםמט יצר זרעית ְְְִִֵֵֵֶֶַליצר

ׁשּלם: ְִִֵַזרעית

נפּתלינ זרעית ְְֲִִֵַַַָאּלין

ּומניניהֹון ְְְְֲִֵַַָלזרעיתהֹון

אלפין וחמׁשא ְְְְְִִַַַָארּבעין

מאה: ְְְַַָוארּבע

יׂשראלנא ּבני מניני ְְְִִִֵֵֵֵָָאּלין

אלפין וחד מאה ְְְִִַַָׁשית

ּותלתין: מאה ְְְִַָָׁשבע

מׁשהנב עם יי ְִִֶַָֹּומּליל

ְֵָלמימר:

ארעאנג ּתתּפלג ְְְְִִֵֵַָלאּלין

ׁשמהן: ּבמנין ְְְְֲִַַָָָָּבאחסנא

          
ה ל י••••לה  יל ול ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

הי  ה  ט י ללל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלי
   ל טל ל  ובע ב י ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹבע
ל י ה ה ל היה ו לו ל  ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

לב ביה ל  טל.... ְְֲִֵֶֶֶַָָ
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ל ה ••••לב סיל ה היה לבט ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
לי הל הי  וי ילה הי  ולי ב לְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
והל ל יי ל   ל  ילה  הבט ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹי

 ב   ה  לי י)היה ): ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
:ה  ו יו י ל היה הה לְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
הי בטיוה . עלה לי  להע לי בט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
יל בלל י יב ליב ויב י יב ביְְְְְְְְְְִִִִֵַָָָ
 י עלה :י י וטל ל י יס יְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוה

  היהל  והל ל ה בל ל  בט ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
: יל לבט לי לבל ליי הל י :ו וְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
בל  לי ה ה ה ול .לה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלי
בט סה י  ע  י :  ב ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

יה לי ....הל ְִִַַָֹ
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יי יה לה ל ה לה ל  ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלה
י י י .יה  יי י ו יה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ולה  לה ה בי י לה הי י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָי
: הל טל והלה  ל טל ה ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹלה.
הל ו ביה בי ל ל ה .ה ל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלה
טל  לי ב ל : הו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוה.
ה ה ו י  בה לי ה יְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַָָָָָָָה
י  הה  טלי הי ל י יי יְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹל
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ה ל י••••לה  יל ול ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

הי  ה  ט י ללל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלי
   ל טל ל  ובע ב י ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹבע
ל י ה ה ל היה ו לו ל  ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

לב ביה ל  טל.... ְְֲִֵֶֶֶַָָ
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ל ה ••••לב סיל ה היה לבט ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
לי הל הי  וי ילה הי  ולי ב לְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
והל ל יי ל   ל  ילה  הבט ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹי

 ב   ה  לי י)היה ): ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
:ה  ו יו י ל היה הה לְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
הי בטיוה . עלה לי  להע לי בט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
יל בלל י יב ליב ויב י יב ביְְְְְְְְְְִִִִֵַָָָ
 י עלה :י י וטל ל י יס יְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוה

  היהל  והל ל ה בל ל  בט ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
: יל לבט לי לבל ליי הל י :ו וְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
בל  לי ה ה ה ול .לה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלי
בט סה י  ע  י :  ב ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

יה לי ....הל ְִִַַָֹ
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ב ב••••לה ה .י יי  ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ
יי יה לה ל ה לה ל  ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלה
י י י .יה  יי י ו יה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ולה  לה ה בי י לה הי י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָי
: הל טל והלה  ל טל ה ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹלה.
הל ו ביה בי ל ל ה .ה ל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלה
טל  לי ב ל : הו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוה.
ה ה ו י  בה לי ה יְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַָָָָָָָה
י  הה  טלי הי ל י יי יְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹל
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 ה ו לבו( טישו) ב ללב ו : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ו ה (יט (יהושע יה ל  ה לי : ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
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ְַָעמרם:

עמרםנט אּתת ְְִַַָוׁשּום

יתּה דילדת לוי ּבת ִִֵֵֶֶַַַָיֹוכבד

וילדת ּבמצרים ְְְִִִִֵֵַָללוי

וית אהרן ית ְְְֲַַָָָֹלעמרם

אחתהֹון: מרים וית ְְְֲִֶָָָֹמׁשה

נדבס ית לאהרן ְְְְֲִִַָָָֹואתיליד

אלעזר ית אביהּוא ְְֲִֶָָָָוית

איתמר: ְִָָָוית

ואביהּואסא נדב ֲִִַָָּומית

נּוכרתא אּׁשתא ְְֵֵֶָָָָּבקרֹובהֹון

יי: ְֳָָקדם

עׂשריןסב מניניהֹון ְְֲִִֵַַָוהוֹו

ּדכּורא ּכל אלפין ְְְִַָָָָּותלתא

לא ארי ּולעּלא ירחא ְְֲִֵֵַַָָָמּבר

יׂשראל בני ּבגֹו ְְְְְִִִֵֵָאתמניּו

להֹון אתיהיבת לא ְְְֲִִֵַָארי

יׂשראל: בני ּבגֹו ְְְֲִֵֵַָָָאחסנא

מׁשהסג מניני ְִִֵֵֶָֹאּלין

ית מנֹו ּדי ּכהנא ְְְֲִֶַָָָָואלעזר

ּבמיׁשרּיא יׂשראל ְְְְִֵֵֵַָָּבני

דירחֹו: ירּדנא על ְְִֵֵַַָָדמֹואב

גברסד הוה לא ְְֲִֵַָָּובאּלין

ּכהנא ואהרן מׁשה ְְֲֲִִֵֶַַָָֹֹמּמניני

יׂשראל ּבני ית מנֹו ְְְִִֵֵָָּדי

דסיני: ְְְְִַָָּבמדּברא



לו          
ו אי לאהיה נרה••••באה לא יה ל אבל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

מחבת הי ה לפי ,ליהמר האנירת האר את ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מרייד)א והי(במדבר מצרימה", ונבה רא "ננה : ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

צלפחד נת רת נסמכה לכ אחה", ננה" ְְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָֻאמרת:
לכא.... ְָ

   ¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬
   ̈ª−©¦§¨®§«Ÿ©³¥¤Æ
    ¦½¦¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

¦«
   ©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤

   ¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½
   §¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
    §´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬

 ¦§−̈§¦§¨«
סי מנה בר••••למחת והלא נאמר לה ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אמר ,האר את חב סי :ל למר אא "המנ" ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנאמר
נ) "ו(בראשית :,האר את בח בנתיו ,"ו אתצמתי לתְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹה

מי ל ,יקיצ  הי ,דלל אחה". ננה" ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻאמר:
מה אחד התב ל פרט ,מיסת אבתיו מה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיו

 לנאי, יחס וא ציק.  ציק ה הרי לבח, מ"בליחס) ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַ
הריכה) ל יד "מאלי  נתניה ימאל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ"א

הי יר ....ו נה אמר••••מחלה הא לה(לו :(במדבר ְְְְִִֵַַָָָָָֹ
ה לפיכ ,  קלת  מיד, תרצה", מחלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ"והיינה

סדר ....את ְִֶָ

   ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ
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ראל ולפני מה לפניה••••לפני מד א מיד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

אהר ת אחר יהאר נת מה....אא ואחר••••לפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אא די אלר ,יד לא מה א אפר, ראל לפני ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
רי מ חנ אא יאה. רי ברי ,הודר הקרא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹסרס

 לפני מדו ביי הי דרה בית אמר: (ב"באלר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ
ספרי) ....קיט,
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ו לאהיה ספרי)••••והא קיח, מר:(של את הי לפי ְְְִֶַָָָָֹ

ננימתל חטא לא למר קקנ מת", חטא"קרח דת ולא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ
החטיא ולא מת לב חטא אא הדרהא, ל הְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

. אחרי צו)את היה.(שבת צי מק אמר: קיבא רי ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
היה יליה מ אמר: מ ....ורי ְְְִִִִִֵַַַָָ

    

         ¿∆¿¿«≈¿…∆¡ƒ∆«≈ƒƒ«ƒ«ƒ»
         ≈¿≈≈ƒ»»¿«ƒƒ¿≈ƒ««¬ƒƒ»»

ג) .(כז,

יׂשראל את לזּכֹות רגיל היה עקיבא ב)רּבי קי, לפיכ(סנהדרין . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

א. סיּבֹות. מׁשּתי וזאת יֹותר, קל ׁשהּוא המקֹוׁשׁש, ּבחטא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָֹּבחר

החטיא ׁשלא אפֹוא ּוברּור אחרים, מׁשּתּתפים היּו לא זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבחטא

חּומרת אין ּתֹורה, מּתן לפני היה ׁשזה מּכיון ב. עמֹו. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחרים

ּתֹורה. מּתן ּכלאחר ׁשוה ְִֵַַַַַָָָָָהעבירה

דקרא טעמא דֹורׁש הרי ׁשמעֹון ב)ורּבי מט, הּוא(גיטין לכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ

גם יׁש מת' 'ּבחטאֹו ׁשּבאמירה ּכ היה, המעּפילים ׁשמן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסבּור

ארץ על נפׁשֹו ׁשמסר ּכיון - ּבארץ חלק לֹו מגיע מדּוע ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָטעם

ְִֵָיׂשראל.

(179 עמ' ח חלק ׂשיחֹות ִִֵֵֶ(לקּוטי
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אבינ רי אי••••לה וא מדת  מק אנ ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ליב נא תי ,ר חבת קיט)הקבת ל....(ב"ב אי י ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

••••תחכמנ מיד, ל בת הי לא , ל היה א הא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
הי.... ָ

   ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈
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טמאת מה ח)••••וקרב הלכה(סנהדרי נתמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
למר טרה טל ל נפר וכא ,א)מ ר(דבריא "והבר : ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אלי" קרב מ ש)יקה היתה(סנהדרי ראיה אחר: בר . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ונכבה צלפחד נת כ אא מה, לידי להתב  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹרה

יד ....ל ַָָ
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ברת צלפחד נת ••••בהת  "יאת". :מתר ְְְְְְְֵַָָָָָֹֹ

ינ ראתה א מה ינ ראתה מיד, ר לפני  ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹרה
מה ברת....ל צלפחד נת ••••אד ארי תב יפה ְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ

ממתסה להֹון יי אמר ְְֲֲֵֵַַָארי

ולא ּבמדּברא ְְְְְַָָימּותּון

אּלהן אנׁש מנהֹון ְְְֱִִֵֶַַָאׁשּתאר

ּבר ויהֹוׁשע יפּנה ּבר ְִֵֶַַַָֻֻּכלב

נּון:

ּברא צלפחד ּבנת ְְְְִַַָָָָוקריבא

מכיר ּבר ּגלעד ּבר ְִִֵֶַַָָחפר

מנּׁשה לזרעית מנּׁשה ְְְְֲֶֶַַַַַּבר

ׁשמהת ואּלין יֹוסף ְְִֵֵַַָּבר

וחגלה נעה מחלה ְְְְֵַָָָָָֹּבנתּה

ותרצה: ְְְִִָָּומלּכה

וקדםב מׁשה קדם ְְֳֳֶָָָָֹוקמא

וקדם ּכהנא ְְֲֳֶַָָָָאלעזר

ּכנׁשּתא וכל ְְְְְִַַָָָרברבּיא

למימר: זמנא מׁשּכן ְְְְִִֵַַַָָּבתרע

ּבמדּבראג מית ְְְִַָָָאבּונא

כנׁשּתא ּבגֹו הוה לא ְְְְֲִָָָוהּוא

ּבכנׁשּתא יי על ְְְְְִִִַַָָָּדאזּדּמנּו

מית בחֹובּה ארי ְְֲִֵֵַֹדקרח

לּה: הוֹו לא ְֲִֵָּובנין

ׁשמאד יתמנע ְְְְִַָָלמא

ארי זרעיתּה מּגֹו ְְֲִִֵֵַָָדאבּונא

לנא הב ּבר לּה ֵֵַָָָלית

אבּונא: אחי ּבגֹו ְֲֲֵַָָָָאחסנא

ּדינהןה ית מׁשה ְְִֵֶָָָֹוקרב

יי: ְֳָָקדם

למימר:ו למׁשה יי ְְְֲֵֶַַָָֹואמר

צלפחדז ּבנת ְְְַָָָיאּות

להֹון ּתּתן מּתן ְְְִִֵַַָממּללן

אחי ּבגֹו אחסנא ְֲֲֲֵַַָָאחּודת

אחסנת ית ותעבר ְֲֲֲַַַַָָָאבּוהן

להן: ְֲֵֶאבּוהן

          
לדבריו מדה ....הדרהא ••••(קיח י(ב"ב ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

וח רימ מאי היה אביה חלק אחיוחלקי  לק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
חפר ברה)••••והבר....כסי (ס"א הברה קטז)ל הא(ב"ב ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ברמ ה  ל אחר בר .רלי  מיח אי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמי
א א ירי לב  בטל מבט קכ)חלה (ב"ב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ברוה" וכ לבד. הר לא אא טה לא חלה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹב
מרא הא בב "" אמר הא כ "לב חלְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻא

"ברוה".... ְְֲֶַַ
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חמ אליו הרב ארקט)••••ל ב"ב ואי(ספרי. ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

האב חמ אא קריה ....מחה ְְְִִֶַַָָָָָָ
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    ¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ¤
    ̈½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

בריה אלהר רבה)••••לה לכא(במדבר סמכה לה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ
ה אי אמר "לה  " אהרדה אמר יוִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ל אמר לאר ואס הזרה הרה א חיללה קְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻה

מדע ממק זרי אהרד(ספרי)היו אחר בר . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מדה ואמר מח ברא בי ד י חלל מה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻכס
לפח יס א  ל זר למל מל דרי. לי הר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻלי
אחריו והא  לחר אחריו והא  לר כס . טיְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
י ל אמר יטל לס א יו אחריו. והא  רקליְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָל

לס אסר אה ואיל אמ.... ְִִֵֵַָָָָָ
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אחי אהר אס למי••••אר מה אה אמ ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.מ טב אה אי אחר בר .אהר לב)ל ר(דבריא "ל  ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זמכלא יה לא די יא ק א הא ."ק ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

זרה לפי סרח ב "מי" ב מק כל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָלהטר.
לכ האמי א  דר למ הדר ר ל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזרה
מריה מ הא א יאמר א סרח ב מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

פ)היה קלקלה(יומא אח יבי ק י לי מל . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הזיר מק כל א א 'וכ יבי י אכלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָואח
לבד ז אא ה היה א דילה סרח הזיר מי.... ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

   ©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À
   ¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦
   §¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−
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קד מריבמי אחר.••••ה  ה אי לב ה ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ה סי המר הי ה מרה המר ה אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָבר

י מדר המר מ.... ְְְְִִִֶַַָ

  ©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−
¥«Ÿ

'ו אלה' מה יקי••••וידר ל בח דילה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ר רכי סקיוע ר יחימ להע מ פטרי.... ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

לאו••••לאמר א רס לה ממה אה א היבי ל ....אמר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

   ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
  §¨¨¨®¦−©¨«¥¨«

'ה חל••••יפקד " קה ל אמר מה מע יו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
"יולב ה(במ"ר)לפחד יה אמרר רכי אע ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מחבה לה  לא אהרדה ל אמר די. א ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻי
האהל. מ מ א  כר לל יה הא דאי יְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֻלפ

למה אמר כז)וזה רי"(משלי יאכל אה "ר ....אלהי ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
חהר••••ויד לי לע ל ר יולפ אמר אמר לה ְְֱִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ליה מה לזה זה מי ואי ואחד אחד ל ל  יְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפ
 לפי ואחד אחד ל סבל הא הימ.... ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

   £¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ
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    §¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½
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יהלפ בי••••אריא הא מלכי דר לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻ
יי מ אא לחמהל יהחיל א חימ יהבְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

אמר וע סיח לחמי יכא)א א".(במדבר "אלירא  ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָֹ
אמר יה ה כדר(ה ואמר(יהושע אליו יה לו"  ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻ

אמר הא דוד וכ ."'ו אה הל יח)ל יא(ש"א "יהא  ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּתמּללועםח יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵַָ

ּובר ימּות ארי ּגבר ְְְֲֵֵַַָלמימר

ית ותעּברּון לּה ְְְֵֵַָלית

לברּתּה: ְְֲִֵֵַַַאחסנּתּה

ּברּתאט לּה לית ְְִֵֵַָואם

אחסנּתּה ית ְְְֲִֵַַָותּתנּון

ֲִַלאחֹוהי:

ותּתנּוןי אחין לּה לית ְְְִִִֵֵַואם

אבּוהי: לאחי אחסנּתּה ְֲֲֲִֵֵַַַָית

לאבּוהייא אחין לית ְֲִִִֵַַואם

אחסנּתּה ית ְְְֲִֵַַָותּתנּון

לּה ּדקריב ְְִִֵֵָָלקריבּה

ּותהי יתּה וירת ְְְִִֵֵֵַַַָמּזרעיתּה

ּדין לגזרת יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵַָלבני

מׁשה: ית יי ּפּקיד די ְְִִֶַָָָֹּכמא

סקיב למׁשה יי ְְֲֶַַַָֹואמר

וחזי הדין דעבראי ְֲֲֵֵֵַַָָָָלטּורא

לבני יהבית ּדי ארעא ְְְִִִֵַָָָית

ְִֵָיׂשראל:

ותתּכנׁשיג יתּה ְְְְֱִֵֵֶַָותחזי

די ּכמא אּת אף ְְְִַַָָָלעּמי

:אחּו אהרן ְְֲִִַָֹאתּכניׁש

עליד סריבּתּון די ְְִֶַָָּכמא

דצן ּבמדּברא ְְְְְִִֵַָמימרי

לקּדׁשּותי ּכנׁשּתא ְְְְִִַַָָּבמּצּות

מי אּנּון לעיניהֹון ְְִֵֵֵַָבמּיא

דצן: מדּברא רקם ְְְְִַַַָמּצּות

ייטו עם מׁשה ְִִֶַָֹּומּליל

ְֵָלמימר:

לכלטז רּוחּיא אלּה יי ְְְֱֵַַָָָָימּני

ּכנׁשּתא: על ּגבר ְְְְִִַַָָּבסרא

ודייז קדמיהֹון יּפֹוק ְֳִִִֵָּדי

יּפקּנּון ודי קדמיהֹון ְֳִִֵֵֵַָיעֹול

תהי ולא יעלּנּון ְְְְִִֵֵָודי

לית די ּכענא דיי ְְְְִִֵַָָָָּכנׁשּתא

רעי: ְֵֵָלהן



לז           
לדבריו מדה ....הדרהא ••••(קיח י(ב"ב ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

וח רימ מאי היה אביה חלק אחיוחלקי  לק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
חפר ברה)••••והבר....כסי (ס"א הברה קטז)ל הא(ב"ב ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ברמ ה  ל אחר בר .רלי  מיח אי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמי
א א ירי לב  בטל מבט קכ)חלה (ב"ב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ברוה" וכ לבד. הר לא אא טה לא חלה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹב
מרא הא בב "" אמר הא כ "לב חלְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻא

"ברוה".... ְְֲֶַַ
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חמ אליו הרב ארקט)••••ל ב"ב ואי(ספרי. ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

האב חמ אא קריה ....מחה ְְְִִֶַַָָָָָָ
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בריה אלהר רבה)••••לה לכא(במדבר סמכה לה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ
ה אי אמר "לה  " אהרדה אמר יוִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ל אמר לאר ואס הזרה הרה א חיללה קְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻה

מדע ממק זרי אהרד(ספרי)היו אחר בר . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מדה ואמר מח ברא בי ד י חלל מה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻכס
לפח יס א  ל זר למל מל דרי. לי הר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻלי
אחריו והא  לחר אחריו והא  לר כס . טיְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
י ל אמר יטל לס א יו אחריו. והא  רקליְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָל

לס אסר אה ואיל אמ.... ְִִֵֵַָָָָָ

   §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤
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אחי אהר אס למי••••אר מה אה אמ ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.מ טב אה אי אחר בר .אהר לב)ל ר(דבריא "ל  ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זמכלא יה לא די יא ק א הא ."ק ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

זרה לפי סרח ב "מי" ב מק כל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָלהטר.
לכ האמי א  דר למ הדר ר ל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזרה
מריה מ הא א יאמר א סרח ב מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

פ)היה קלקלה(יומא אח יבי ק י לי מל . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הזיר מק כל א א 'וכ יבי י אכלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָואח
לבד ז אא ה היה א דילה סרח הזיר מי.... ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
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קד מריבמי אחר.••••ה  ה אי לב ה ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ה סי המר הי ה מרה המר ה אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָבר

י מדר המר מ.... ְְְְִִִֶַַָ

  ©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−
¥«Ÿ

'ו אלה' מה יקי••••וידר ל בח דילה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ר רכי סקיוע ר יחימ להע מ פטרי.... ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

לאו••••לאמר א רס לה ממה אה א היבי ל ....אמר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

   ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
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'ה חל••••יפקד " קה ל אמר מה מע יו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
"יולב ה(במ"ר)לפחד יה אמרר רכי אע ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מחבה לה  לא אהרדה ל אמר די. א ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻי
האהל. מ מ א  כר לל יה הא דאי יְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֻלפ

למה אמר כז)וזה רי"(משלי יאכל אה "ר ....אלהי ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
חהר••••ויד לי לע ל ר יולפ אמר אמר לה ְְֱִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ליה מה לזה זה מי ואי ואחד אחד ל ל  יְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפ
 לפי ואחד אחד ל סבל הא הימ.... ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
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יהלפ בי••••אריא הא מלכי דר לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻ
יי מ אא לחמהל יהחיל א חימ יהבְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

אמר וע סיח לחמי יכא)א א".(במדבר "אלירא  ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָֹ
אמר יה ה כדר(ה ואמר(יהושע אליו יה לו"  ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻ

אמר הא דוד וכ ."'ו אה הל יח)ל יא(ש"א "יהא  ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּתמּללועםח יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵַָ

ּובר ימּות ארי ּגבר ְְְֲֵֵַַָלמימר

ית ותעּברּון לּה ְְְֵֵַָלית

לברּתּה: ְְֲִֵֵַַַאחסנּתּה

ּברּתאט לּה לית ְְִֵֵַָואם

אחסנּתּה ית ְְְֲִֵַַָותּתנּון

ֲִַלאחֹוהי:

ותּתנּוןי אחין לּה לית ְְְִִִֵֵַואם

אבּוהי: לאחי אחסנּתּה ְֲֲֲִֵֵַַַָית

לאבּוהייא אחין לית ְֲִִִֵַַואם

אחסנּתּה ית ְְְֲִֵַַָותּתנּון

לּה ּדקריב ְְִִֵֵָָלקריבּה

ּותהי יתּה וירת ְְְִִֵֵֵַַַָמּזרעיתּה

ּדין לגזרת יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵַָלבני

מׁשה: ית יי ּפּקיד די ְְִִֶַָָָֹּכמא

סקיב למׁשה יי ְְֲֶַַַָֹואמר

וחזי הדין דעבראי ְֲֲֵֵֵַַָָָָלטּורא

לבני יהבית ּדי ארעא ְְְִִִֵַָָָית

ְִֵָיׂשראל:

ותתּכנׁשיג יתּה ְְְְֱִֵֵֶַָותחזי

די ּכמא אּת אף ְְְִַַָָָלעּמי

:אחּו אהרן ְְֲִִַָֹאתּכניׁש

עליד סריבּתּון די ְְִֶַָָּכמא

דצן ּבמדּברא ְְְְְִִֵַָמימרי

לקּדׁשּותי ּכנׁשּתא ְְְְִִַַָָּבמּצּות

מי אּנּון לעיניהֹון ְְִֵֵֵַָבמּיא

דצן: מדּברא רקם ְְְְִַַַָמּצּות

ייטו עם מׁשה ְִִֶַָֹּומּליל

ְֵָלמימר:

לכלטז רּוחּיא אלּה יי ְְְֱֵַַָָָָימּני

ּכנׁשּתא: על ּגבר ְְְְִִַַָָּבסרא

ודייז קדמיהֹון יּפֹוק ְֳִִִֵָּדי

יּפקּנּון ודי קדמיהֹון ְֳִִֵֵֵַָיעֹול

תהי ולא יעלּנּון ְְְְִִֵֵָודי

לית די ּכענא דיי ְְְְִִֵַָָָָּכנׁשּתא

רעי: ְֵֵָלהן



לח          
רא ונכנס רא יא  "לפני ייא....בא ••••ואר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

יביא....זכתיו יביא"••••ואר "ואר אחר בר זכתיו. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻ
ל  לארא מכניס איני לי ע א ר.... ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

   ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©
    §Æ¤§ª´©¦½¦−£¤
    ́©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

לל••••קח ניו לניג כית ריא ברי קח ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מק....יר••••למ א ז את ל ק אררח....את ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

••••ואח אח ל ל חר נג לל כל אל ....אר ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ליו יאת א••••וסמכ יח ר ממתר ל  ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

מ ימי רא ריל ל י לא ליו יאמר.... ְְִִֵֶָָָָָֹֹֹֹ

   §©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´
   ©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬

 Ÿ−§¥«¥¤«

את יתו••••סרבני  רחני ע ראלי ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
לי קל מנת ל .... ְְֵֵֶֶַַָָ

   §¨«©¨¬¥«§−¨®̈§©´©
   ¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«

ליו מ ונת••••ני ער קר ז....ולא••••מ ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ
בנ י ני ח מ ני ילמ אננמ  ....ל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

יראל ני לת מעי למ••••וירא ב  גינ י ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
 גי ר.... ְְֲִֶֶֶ

    

‰Ï ÚB‰È È ‰Ó ‰Ó È(כ .(כז, ¿≈…∆««»¿≈¿À««¿»»
עה)ּבגמרא ּבתרא ּפני(ּבבא נאמר רׁש"י, ׁשל מקֹורֹו ׁשהּוא , ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לבנה. ּכפני יהֹושע ּפני חמה, ּכפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמׁשה

'ּכלבנה'. 'ּכחמה', רק וכֹותב 'ּכפני' ּתיבֹות מׁשמיט רׁש"י ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָא

המּוׂשג את יבין לא למקרא חמׁש ּבן ׁשהרי עמֹו, ונימּוקֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוטעמֹו

ולירח. לׁשמׁש ּביחס 'ּפנים' ְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשל

(63 עמ' ט ׂשיחֹות ִִֵ(לקּוטי
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מי  אלזר אי••••ולפני אל אלת רי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
זז  ב(נוטל רי(ס"א יא י א אבי מית ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ל....לאלזר למלחמ••••ואל לאת טר....יול••••ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
עג)סנרי••••וכל....אלזר ....(יומא ְְְְִֵֶֶַָָָָָ

    ©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
   Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ
    ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨

̈«¥¨«
יאת מ(ספרי)••••וח יעו ברי לקח ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

א ללע יראל רנסי ....כר ְְְְִֵֵַַַָָָָ

   ©¦§Ÿ¤¨¨²¨¨−©§©¥®
   ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

יויאת סמו••••ט מ ויתר יתר יפ י ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
 וא "יאת וסמכ" ל אמר ְְְְֶֶַַַָָָָָָָָרא
יפ י חכמת אמ וג מלא כלי או יוי ....י ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ

 ר ליו••••אר מ נת  ניל א.... ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

  

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

   ©¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§¨−
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ראלי אתני אמר••••ו " יפק" ללמ אמר מ ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
לי. ני את  ני ל מני א  אר ְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָל
מפת יתו לע מ נפטרת ית מל לבת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל

פרילב איתא וכ ני ל ל....ני(ספרי)••••קר ז.... ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אמר••••לחמי א וכ ריאמ גא )(ויקרא קטירו"  ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָֹ

"א לח חז....יחי••••לאמז לאי ני....מר•••• ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לו(ספרי) ני יילמ אמ יו ל ימע ראליוי  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ממת נכז)ות מ••••מ....(תענית א י כל ְְְְֲֲִֵַָָ
ימי.... ְִִַ

    

ÌÈ„ÈÓz‰ „ÚBÓ ‡e‰ ÌBÈ ÏÎa(ב .(כח, ¿»≈«¿ƒƒ
המיּוחד ּבזמן היינּו 'ּבמֹועדֹו' ׁשל הּפרּוׁש הרי הּוקׁשה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָלרׁש"י

מיּוחד, יֹום לֹו ׁשאין ּתמיד, ּבקרּבן זה לׁשֹון מתאים ואי ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָלֹו,

הּוא? זמנֹו יֹום ּכל ְֶַָָאלא

להקרבת מיּוחד זמן 'מֹועד', הּוא יֹום ׁשּכל מּתרץ, זה ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָועל

ּומֹועד זמן הּוא עצמֹו ּבפני ויֹום יֹום ּכל זה. יֹום ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּתמיד

זה. יֹום ׁשל לתמיד ְְִֶֶָָמיּוחד

ליח דבר למׁשה יי ְְְֲֶַַַָָֹואמר

ּדי ּגבר נּון ּבר יהֹוׁשע ְְִַַַָֻית

ותסמֹו בּה נבּואה ְְְִֵַָרּוח

עלֹוהי: יד ְֲִָָית

לקדםיט יתּה ְֳִֵָָָּותקים

ּכל ולקדם ּכהנא ְְֲֳֶַָָָָָָאלעזר

יתּה ּותפּקד ְְְִֵֵַָָּכנׁשּתא

ְֵֵלעיניהֹון:

ּבדילכ עלֹוהי מּזיו ְְֲִִִִִֵָותּתן

ּכל מּנּה יקּבלּון ְְִִֵַָּדי

יׂשראל: ּדבני ְְְְִִִֵֵָָּכנׁשּתא

ּכהנאכא אלעזר ְְֲֳֶַָָָָָולקדם

ּבדין לּה ויׁשאל ְְְְִִֵַיקּום

מימרּה על יי קדם ְְֳֵֵַַָָָאּורּיא

מימרּה ועל נפקין ְְְְִֵֵַָיהֹון

ּבני וכל הּוא עּלין ְְְִֵַָיהֹון

ּכנׁשּתא: וכל עּמּה ְְְְִִִֵֵָָָיׂשראל

דיכב ּכמא מׁשה ְֲִֶַַָֹועבד

ית ּודבר יתּה יי ְְִֵַַָָָּפּקיד

קדם ואקימּה ְֲֳִֵַַָֻיהֹוׁשע

ּכל ּוקדם ּכהנא ְֲֳֶַָָָָָאלעזר

ְְִָּכנׁשּתא:

עלֹוהיכג ידֹוהי ית ְְֲִִַָּוסמ

יי מּליל די ּכמא ְְְִִֵַַָָּופּקדּה

דמׁשה: ְִֶָֹּבידא

מׁשהא עם יי ְִִֶַָֹּומּליל

ְֵָלמימר:

יׂשראלב ּבני ית ְְִֵֵֵַָָּפּקד

לחם קרּבני ית להֹון ְְְְִֵֵַָָֻותימר

לאתקּבלא לקרּבני ְְְְִִִַָָָֻסּדּור

לקרבא ּתּטרּון ְְְֲִַָָָָברעוא

ּבזמנּה: ְְֳִֵַָקדמי

          
קרּבנֹו ּבטל יֹומֹו עבר לענין מינּה י)ונפקא ּפסּוק לא(רׁש"י : ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

הקרבתם ידי על זה יֹום ׁשל הּתמידים הקרבת מצות לקים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָניּתן

'מֹועדֹו'. ׁשאינֹו אחר, ְֵֵֶַַּביֹום

(183 עמ' כח ׂשיחֹות ִִֵ(לקּוטי
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לה ואמר••••ילבית ל....אהרה ני••••.טפ ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
חר ל מיד ה נד חטינ הי דלל א רְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָו

טת ל רחמ ירה י ול סב)רב ....(יומא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

  ¤©¤¬¤¤¨−©«£¤´
    ©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−

 ¥¬¨«©§¨«¦
אחד בהת••••אתפר נאמר בר אלי ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

צה" כט)"ואה היתה(שמות היא "ו ארה "וה  ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָ
לדרת צה וכא איה לימי ....אהרה ְְְִִִִֵַַָָָָ

  ©«£¦¦¨«¥¨²−Ÿ¤
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למנחה נסכי••••סלת ....מנחת ְְְְִִִֶַָָֹ
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סיני הר בר••••היה .איה ימי  תא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
סיני הר ללת מיד לת יה סיני הר היה ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָאחר

 תב רה מ לפני תרבה תכד)א "ו(שמות  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לי נה מלד "נתא.... ְְְִֵֶַַָָָֹ

   §¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤
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ונס••••יי....ה ד••••(ספרי)כיתנ הח ....ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַֹ
כר צו)••••נס מ(ב"ב ליי רט רהמ יי.... ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
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ניחח רצני••••ריח ונה אמרי לפני רח ....נחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
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 ת ת••••לת  ת לת ולא ְְְַַַַַַַַָָֹֹ
י יריב אני מ  ת הריב א הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאחרת
מי בר א ידמ "" מרל למד אהה ְְִִֶַַַַַַַַַָָָָלת

נר טל ....מידה לבד(ספרי)••••ללת ספימ א ְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ
 אי ידמ מידה לת ל יב ני תאאא רבי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

המיד" "ללת נאמר ספיה כל וכ מידיה ני יְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ה ....לתלמד ְְֶַ
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רני צבי••••לה ה  ר נסי מט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
נסכי ....פרת ְְִַָָָ
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חד חד לת רנ••••את טל מי בר א ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מיל ל אי ....וב ְְִֵַ
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ו י ל••••יר לכר אי ספיה ירי ל ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ
ו מ בתטמאת מכת פר מ הל יודד) ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

קרּבנאג ּדין להֹון ְְְֵֵַָָֻותימר

אּמרין יי קדם תקרבּון ְְְְֳִִִָָָּדי

ּתרין ׁשלמין ׁשנא ְְְְִֵֵַָּבני

תדירא: עלתא ְְֲִָָָָליֹומא

ּתעּבדד חד אּמרא ְְִֵַַָָית

תנינא אּמרא וית ְְְְְִִַָָָָָּבצפרא

ׁשמׁשּיא: ּבין ְְִֵֵַַָּתעּבד

ּבתלתה עׂשרא מן ְְְִִַַַָוחד

למנחתא סּולּתא ְְְְִִָָָסאין

ּכתיׁשא ּבמׁשח ְְְִִִַָָּדפילא

הינא: ְִַָרבעּות

דאתעבידאו ּתדירא ְְְֲֲִִִָָָָעלתא

לאתקּבלא דסיני ְְְְִִַַָָָּבטּורא

יי: קדם קרּבנא ְְְֲֳַָָָָָֻברעוא

הינאז רבעּות ְְְִִֵַָונסּכּה

ּבקּודׁשא חד ְְְְִַָָלאּמרא

עּתיק ּדחמר נּסּו ְֲִִִַַַַַיתנּס

יי: ְֳָָקדם

ּתעּבדח תנינא אּמרא ְְְְִִֵַָָָָוית

צפרא ּכמנחת ׁשמׁשּיא ְְְְִִֵַַַָָּבין

קרּבן ּתעּבד ְְְְִֵֵַַֻּוכנסּכּה

יי: קדם ּברעוא ְְְְֲֳִַַַָָָּדמתקּבל

ּתריןט ּדׁשּבתא ְְְְֵַָָּוביֹומא

ׁשלמין ׁשנא ּבני ְְְְִִִֵַָאּמרין

סּולּתא עׂשרֹונין ְְְִִֵָּותרין

במׁשח ּדפילא ְְְְִִִַָָָדמנחתא

ְְִֵונסּכּה:

ּדתתעבדי ׁשּבתא ְְְֲֲִֵַַָעלת

תדירא עלתא על ְְֲִַַַָָָָּבׁשּבּתא

ְְִַונסּכּה:

ירחיכֹוןיא ְְֵֵֵַּובריׁשי

יי קדם עלתא ְְְֲֳָָָָָּתקרבּון

ּודכר ּתרין תֹורי ּבני ְְְִֵֵֵַּתֹורין

ׁשנא ּבני אּמרין ְְְִִֵַָחד

ׁשלמין: ְְִַַָׁשבעא

סּולּתאיב עׂשרֹונין ְְְִִָָָּותלתא

במׁשח ּדפילא ְְְִִִַָָָמנחתא

עׂשרֹונין ּותרין חד ְְְִִֵַָלתֹורא

ּדפילא מנחתא ְְְִִָָָָסּולּתא

חד: לדכרא ְְְִִַָָבמׁשח

סלּתאיג עׂשרֹונא ְְְְִִָָָֻועׂשרֹונא

במׁשח ּדפילא ְְְִִִַָָָמנחתא

עלתא חד ְְֲִַָָָלאּמרא

קרּבנא ברעוא ְְְְֲִַַָָָָָֻלאתקּבלא

יי: ְֳָָקדם

הינאיד ּפלּגּות ְְְִִֵַָונסּכיהֹון

הינא ותלּתּות לתֹורא ְְְְִֵַָָיהי

הינא ורבעּות ְְְְִִַָָלדכרא

עלת ּדא חמרא ְְְֲִַַָָָלאּמרא

ׁשּתא: ירחי ריׁשי לכל ּכן ּבאתחּדתּותּה ירחא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָריׁש

חדטו עּזי ּבר ְִִֵַַּוצפיר

על יי קדם ְְֳַַָָָָלחּטאתא

יתעבד תדירא ְְֲֲִִֵָָָעלתא

ְְִֵונסּכּה:



לט           
קרּבנֹו ּבטל יֹומֹו עבר לענין מינּה י)ונפקא ּפסּוק לא(רׁש"י : ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

הקרבתם ידי על זה יֹום ׁשל הּתמידים הקרבת מצות לקים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָניּתן

'מֹועדֹו'. ׁשאינֹו אחר, ְֵֵֶַַּביֹום

(183 עמ' כח ׂשיחֹות ִִֵ(לקּוטי
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לה ואמר••••ילבית ל....אהרה ני••••.טפ ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
חר ל מיד ה נד חטינ הי דלל א רְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָו

טת ל רחמ ירה י ול סב)רב ....(יומא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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אחד בהת••••אתפר נאמר בר אלי ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

צה" כט)"ואה היתה(שמות היא "ו ארה "וה  ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָ
לדרת צה וכא איה לימי ....אהרה ְְְִִִִֵַַָָָָ
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למנחה נסכי••••סלת ....מנחת ְְְְִִִֶַָָֹ
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סיני הר בר••••היה .איה ימי  תא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
סיני הר ללת מיד לת יה סיני הר היה ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָאחר

 תב רה מ לפני תרבה תכד)א "ו(שמות  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לי נה מלד "נתא.... ְְְִֵֶַַָָָֹ
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ונס••••יי....ה ד••••(ספרי)כיתנ הח ....ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַֹ
כר צו)••••נס מ(ב"ב ליי רט רהמ יי.... ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
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ניחח רצני••••ריח ונה אמרי לפני רח ....נחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
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 ת ת••••לת  ת לת ולא ְְְַַַַַַַַָָֹֹ
י יריב אני מ  ת הריב א הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאחרת
מי בר א ידמ "" מרל למד אהה ְְִִֶַַַַַַַַַָָָָלת

נר טל ....מידה לבד(ספרי)••••ללת ספימ א ְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ
 אי ידמ מידה לת ל יב ני תאאא רבי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

המיד" "ללת נאמר ספיה כל וכ מידיה ני יְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ה ....לתלמד ְְֶַ
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רני צבי••••לה ה  ר נסי מט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
נסכי ....פרת ְְִַָָָ

   §¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ
    §¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤®̈Ÿ¨Æ

   ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«
   §¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧

    ©¹̈§¦¦©¦´¨©À¦§¦¦¬
     ©¦²©¤−¤¨®¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ

  §¨§½§¨§¥−©¨¨«

חד חד לת רנ••••את טל מי בר א ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מיל ל אי ....וב ְְִֵַ
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ו י ל••••יר לכר אי ספיה ירי ל ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ
ו מ בתטמאת מכת פר מ הל יודד) ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

קרּבנאג ּדין להֹון ְְְֵֵַָָֻותימר

אּמרין יי קדם תקרבּון ְְְְֳִִִָָָּדי

ּתרין ׁשלמין ׁשנא ְְְְִֵֵַָּבני

תדירא: עלתא ְְֲִָָָָליֹומא

ּתעּבדד חד אּמרא ְְִֵַַָָית

תנינא אּמרא וית ְְְְְִִַָָָָָּבצפרא

ׁשמׁשּיא: ּבין ְְִֵֵַַָּתעּבד

ּבתלתה עׂשרא מן ְְְִִַַַָוחד

למנחתא סּולּתא ְְְְִִָָָסאין

ּכתיׁשא ּבמׁשח ְְְִִִַָָּדפילא

הינא: ְִַָרבעּות

דאתעבידאו ּתדירא ְְְֲֲִִִָָָָעלתא

לאתקּבלא דסיני ְְְְִִַַָָָּבטּורא

יי: קדם קרּבנא ְְְֲֳַָָָָָֻברעוא

הינאז רבעּות ְְְִִֵַָונסּכּה

ּבקּודׁשא חד ְְְְִַָָלאּמרא

עּתיק ּדחמר נּסּו ְֲִִִַַַַַיתנּס

יי: ְֳָָקדם

ּתעּבדח תנינא אּמרא ְְְְִִֵַָָָָוית

צפרא ּכמנחת ׁשמׁשּיא ְְְְִִֵַַַָָּבין

קרּבן ּתעּבד ְְְְִֵֵַַֻּוכנסּכּה

יי: קדם ּברעוא ְְְְֲֳִַַַָָָּדמתקּבל

ּתריןט ּדׁשּבתא ְְְְֵַָָּוביֹומא

ׁשלמין ׁשנא ּבני ְְְְִִִֵַָאּמרין

סּולּתא עׂשרֹונין ְְְִִֵָּותרין

במׁשח ּדפילא ְְְְִִִַָָָדמנחתא

ְְִֵונסּכּה:

ּדתתעבדי ׁשּבתא ְְְֲֲִֵַַָעלת

תדירא עלתא על ְְֲִַַַָָָָּבׁשּבּתא

ְְִַונסּכּה:

ירחיכֹוןיא ְְֵֵֵַּובריׁשי

יי קדם עלתא ְְְֲֳָָָָָּתקרבּון

ּודכר ּתרין תֹורי ּבני ְְְִֵֵֵַּתֹורין

ׁשנא ּבני אּמרין ְְְִִֵַָחד

ׁשלמין: ְְִַַָׁשבעא

סּולּתאיב עׂשרֹונין ְְְִִָָָּותלתא

במׁשח ּדפילא ְְְִִִַָָָמנחתא

עׂשרֹונין ּותרין חד ְְְִִֵַָלתֹורא

ּדפילא מנחתא ְְְִִָָָָסּולּתא

חד: לדכרא ְְְִִַָָבמׁשח

סלּתאיג עׂשרֹונא ְְְְִִָָָֻועׂשרֹונא

במׁשח ּדפילא ְְְִִִַָָָמנחתא

עלתא חד ְְֲִַָָָלאּמרא

קרּבנא ברעוא ְְְְֲִַַָָָָָֻלאתקּבלא

יי: ְֳָָקדם

הינאיד ּפלּגּות ְְְִִֵַָונסּכיהֹון

הינא ותלּתּות לתֹורא ְְְְִֵַָָיהי

הינא ורבעּות ְְְְִִַָָלדכרא

עלת ּדא חמרא ְְְֲִַַָָָלאּמרא

ׁשּתא: ירחי ריׁשי לכל ּכן ּבאתחּדתּותּה ירחא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָריׁש

חדטו עּזי ּבר ְִִֵַַּוצפיר

על יי קדם ְְֳַַָָָָלחּטאתא

יתעבד תדירא ְְֲֲִִֵָָָעלתא

ְְִֵונסּכּה:



מ          
ט) מ ה  אמר חרא יר ונה .ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

מיר אי  וא תחה א ייה  אי  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹר
ימ יריה אר ב הרהא אא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָחטא

אה רמ .מ( יחו)הביא אהרה אמר  ְִִִֶַַַָָָָָָָָ
הרח את טי  י יה....רה מיה ••••ת ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הה רה ....ונ••••אי ירה  מב ונ אי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חאת ינ.... ְְִַָָ
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¥«¨¥«
  ©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤

   ̈§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

הב ג••••מאת  הריה מאה אפ ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָֹ
טב י ארה  מ  ח הרת האב ....בר ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
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רי••••אמר אברה נג(יח ואהר(בראשית  ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברה ר....יאי••••חי  אי נג....יב••••נג ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
)יב ה(שמ רי  י .בי הפרי ביוה  ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹ

זאת ראיתי רה.... ְִִַַָָֹ

   ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤
    §¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥

  ¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«
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   ̈¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
   ©«Ÿ̈®©©©¨¦²¥«¨¤−

§¦§«

  פרי••••אה יוה חתי יהי א ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
....החג ֶָ

  ©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤
    ¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

©«£«
  §´©¦¦À§©§¦¸§¤¹

  ¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
  §¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
   ̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

©«£«
ריה בי••••יח יר רי רי הבת חג ְְִִִִִִֵַַַָָ

מ האה יח מנחת נירא ה חה י  ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הח.... ֶָָ

   §¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
    ©«Ÿ̈½¨¦§¥«¨¨²§©−¦©´¦
    ¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

   ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤
     §¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈§¥Æ

  ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

   ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈
  §¦§©−©§¨¦«

   §¦¬¦¦−¤®̈§©¥−
£¥¤«

   ¦§©ºŸ©©¨¦²¦§¨−
  ©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−

§¦§¥¤«

יהונ יהי מימ••••מימי יהי יה א ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
תינר מ(פז (מנחות מחי הה יה אמ  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ינ.... ְִִָ

  ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
   ©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
    ̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬

  §−̈¦«§¤¬¨¤«

   ©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
    ©«Ÿ̈½©¤¨¨²¤−̈©´¦
   ¤®̈§¨¦§¥«¨¨²¦§−̈

§¦¦«

קדמאהטז ְְְַַָָָּובירחא

יֹומא עׂשרא ְְְַַַַָָּבארּבעת

יי: קדם ּפסחא ְְְְֳִַָָָָלירחא

יֹומאיז עׂשרא ְְְַַַָָּובחמׁשת

ׁשבעא חּגא הדין ְְְֵַַַָָָָלירחא

יתאכיל: ּפטיר ְֲִִִֵַיֹומין

מערעיח קדמאה ְְְַַָָָָּביֹומא

ּפלחן עבידת ּכל ְִִִַַַָָקּדיׁש

תעּבדּון: ְְַָלא

עלתאיט קרּבנא ְְְֲָָָָָֻּותקרבּון

תֹורי ּבני ּתֹורין יי ְְֳִֵֵָָקדם

וׁשבעא חד ּודכר ְְְְֵַַַָּתרין

ׁשלמין ׁשנא ּבני ְְְְִִִֵַָאּמרין

לכֹון: ְְיהֹון

ּדפילאכ סלּתא ְְְְִִַָָֻּומנחתהֹון

עׂשרֹונין ּתלתא ְְְִִִָָָבמׁשח

עׂשרֹונין ּותרין ְְְִִֵָלתֹורא

ּתעּבדּון: ְְְְִַָלדכרא

ּתעּבדכא עׂשרֹונא ְְְִִֵַָָעׂשרֹונא

לׁשבעא ּכן חד ְְְְִֵַַָָלאּמרא

ְִִאּמרין:

חדכב דחּטאתא ְְִַַָָָּוצפירא

עליכֹון: ְֲֵַָָלכּפרא

ּדהיאכג צפרא מעלת ְְֲִֵַַַָּבר

ית ּתעּבדּון ּתדירא ְְְֲִַַָָעלת

ִֵאּלין:

ליֹומאכד ּתעּבדּון ְְְִֵַָָּכאּלין

קרּבן לחם יֹומין ְְְִֵַַָֻׁשבעא

יי קדם ּברעוא ְְְְֲֳִַַַָָָּדמתקּבל

יתעבד תדירא עלתא ְְֲֲִִֵַָָָעל

ְְִֵונסּכּה:

מערעכה ׁשביעאה ְְְִַָָָָּוביֹומא

עבידת ּכל לכֹון יהי ְְִִִֵַַָקּדיׁש

תעּבדּון: לא ְְְַַָָּפלחן

דבּכּורּיאכו ְְִַָָּוביֹומא

חדּתא מנחתא ְְֲֲִֵַָָָּבקרֹוביכֹון

מערע ּבעצרתיכֹון יי ְְְְֳֵַַָָָָקדם

עבידת ּכל לכֹון יהי ְְִִִֵַַָקּדיׁש

תעּבדּון: לא ְְְַַָָּפלחן

עלתאכז ְְֲָָָּותקרבּון

יי קדם ברעוא ְְְְֲֳִַַָָָָָלאתקּבלא

ּודכר ּתרין תֹורי ּבני ְְְִֵֵֵַּתֹורין

ּבני אּמרין ׁשבעא ְְְִִֵַַָחד

ְָׁשנא:

סלּתאכח ְְְִַָֻּומנחתהֹון

ּתלתא במׁשח ְְְִִָָָָּדפילא

ּתרין חד לתֹורא ְְְִִֵַָעׂשרֹונין

חד: לדכרא ְְְִִִָָעׂשרֹונין

עׂשרֹונאכט ְְִִָָעׂשרֹונא

לׁשבעא חד ְְְְִַַָָלאּמרא

ְִִאּמרין:

חדל עּזין ּבר ְִִִַַצפיר

עליכֹון: ְֲֵַָָלכּפרא

ּתדיראלא מעלת ְֲִֵַַָּבר

ׁשלמין ּתעּבדּון ְְְְִִֵַַָּומנחתּה

ונסּכיהֹון: לכֹון ְְְְִֵיהֹון

ּבחדא ׁשביעאה ְְְְִַַָָָּובירחא

יהי קּדיׁש מערע ְְְְִֵַַַָָלירחא

לא ּפלחן עבידת ּכל ְְִִַַָָָלכֹון

יהי יּבבא יֹום ְְְֵַַָָתעּבדּון

ְלכֹון:

עלתאב ְְְֲַָָותעּבדּון

יי קדם ברעוא ְְְְֲֳִַַָָָָָלאתקּבלא

חד ּדכר חד ּתֹורי ּבר ְֵַַַַּתֹור

ׁשבעא ׁשנא ּבני ְְְְִִֵַָָאּמרין

ְִַׁשלמין:

          
   ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤
    §¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬

 ¤§Ÿ¦−¨¨«¦
   §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®

  §¦§©−©§¨¦«
  §¦«¦¦¬¤¨−©¨®

 §©¥−£¥¤«
   ¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈

   §Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−
   §¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

©«Ÿ̈«
ה עת במ••••י ה  ר מסי ְְְִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹ

הנה ר.... ַָָֹ

   ¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À
   ¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
  ¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ

 ©«£«
   §¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©

     ¦½Ÿ©©¤¨¨²¤¨−©´¦¤¨®
   §¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

 ¦«§¬¨¤«
   ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤
    §¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ

  ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«
   ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®
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  §¦«¦¦¬¤¨−©¨®

   ¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´
  ©¨¦½¦§¨¨−§¦§¥¤«

ריה ת בר••••ממה ני הה יר ְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָֻ
ת ה  "תמ המי"....רי עת••••ועת במ ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ה עת  מיה....יהונס••••יסה  מסב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
י.  וה "" ו ביתהמיה עת במ ְְְְְֲִִִִַַַַַַָ

רימה "יהונס"  וכ .יהונס ה ת  תמנְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
"יהונס" "ונס"  גה קרנת מ  תה כְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הרי י  ינו מיה  יסמ ה "נסכיה"ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

וי י כ מ בית יסמ  יהנס.... ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
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©¦§¨«
רי יהונס תמנ••••(נז בי(סוכה הג רי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

כיוה יתמ יי עבי ת יב נג ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֻה
מ יה ימג הי קה בימי ה הי יה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָסימ

ריה....יבו••••קר רי נג(נ זרה"(ירמיה "ה  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
י מה כת נהמ י מנינ .יקב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָוה
 "יהונס" מרנ ני רה. מנה קת ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמנה
מר מ ר  ה ה ו ה מיי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹני

ברכה נזכר תינע"ב)ר ק"ג י(שבת יהונס  ני  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
"מי"  הרי "מ "י "מ  מ  ביי נסכיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ג הרה מ יה נ ....רמז ְִִִֶֶֶַַַָָ

    

       »≈««ƒ¿ƒ≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ
         ¿¿ƒƒ»¿»»ƒ»∆ƒ≈«ƒ¿»»»ƒƒ¬≈∆

 (יח .(כט, ƒ«ƒƒ
הׁשּפעה היתה החג ׁשלּפרי לֹומר אפׁשר ּכיצד הּוקׁשה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלרׁש"י

טֹובה מביא קרּבן ּכלל ּבדר והרי והֹולכים), (מתמעטים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשלילית

לה'? ניחֹוח ריח עוֹונֹות, ּכּפרת – ְֲִֵַַַַַָָָּוברכה

ּדפילאג סלּתא ְְְְִִַָָֻּומנחתהֹון

עׂשרֹונין ּתלתא ְְְִִִָָָבמׁשח

עׂשרֹונין ּתרין ְְְִִֵָלתֹורא

ְְִָלדכרא:

חדד לאּמרא חד ְְְְִִַַָָועׂשרֹונא

אּמרין: ְְְִִַָלׁשבעא

חדה עּזי ּבר ְִִֵַַּוצפיר

עליכֹון: לכּפרא ְְֲֵַַָָָָלחּטאתא

ּומנחתּהו ירחא מעלת ְְֲִֵַַַַָָּבר

ּומנחתּה ּתדירא ְְֲִִַַַָָועלת

להֹון ּכדחזי ְְְְִִֵֵָונסּכיהֹון

קרּבנא ברעוא ְְְְֲִַַָָָָָֻלאתקּבלא

יי: ְֳָָקדם

ׁשביעאהז לירחא ְְְְְִַַָָָָּובעׂשרא

לכֹון יהי קּדיׁש מערע ְְְִֵֵַַָָהדין

ּכל נפׁשתיכֹון ית ְְֵַַָָָּותעּנּון

תעּבדּון: לא ְְְִִַָָעבידּתא

ייח קדם עלתא ְְְֲֳָָָָָּותקרבּון

ּבר ּתֹור ברעוא ְְְֲִַַַָָָלאתקּבלא

אּמרין חד ּדכר חד ְְִִֵַַַּתֹורי

ׁשלמין ׁשבעא ׁשנא ְְְְִֵַַָָּבני

לכֹון: ְְיהֹון

ּדפילאט סלּתא ְְְְִִַָָֻּומנחתהֹון

עׂשרֹונין ּתלתא ְְְִִִָָָבמׁשח

עׂשרֹונין ּתרין ְְְִִֵָלתֹורא

חד: ְְִָָלדכרא

לאּמראי עׂשרֹונא ְְְְִִִָָָעׂשרֹונא

אּמרין: לׁשבעא ְְְִִַַָחד

חדיא עּזין ּבר ְִִִַַצפיר

מחּטאתא ּבר ֵַַַָָָָחּטאתא

ּתדירא ועלת ְְֲִִַַַָָדכּפּורּיא

ונסּכיהֹון: ְְְִִֵַָּומנחתּה

יֹומאיב עׂשרא ְְְַַַָָּובחמׁשת

מערעלירחא ׁשביעאה ְְְְִַַָָָָ

עבידת ּכל לכֹון יהי ְְִִִֵַַָקּדיׁש

תעּבדּון לא ְְְַָָָָּפלחנא

ׁשבעא יי קדם חּגא ְְְֳַַַָָָָּותחּגּון

ִיֹומין:

קרּבןיג עלתא ְְְֲַָָָֻּותקרבּון

יי קדם ּברעוא ְְְְֲֳִֵַַָָָּדמתקּבל

עׂשר ּתלת תֹורי ּבני ְְֲִֵֵַַּתֹורין

ׁשנא ּבני אּמרין ּתרין ְְְְְִִִִֵֵָּדכרין

יהֹון: ׁשלמין עׂשר ְְְְֲִַַַָארּבעא

סּולּתאיד ְְְִַָּומנחתהֹון

ּתלתא במׁשח ְְְִִָָָָּדפילא

חד לתֹורא ְְִִַָעׂשרֹונין

ּתרין ּתֹורין עׂשר ְְֲִִֵַָָלתלתא

לתרין חד לדכרא ְְְְִִִִֵַָעׂשרֹונין

ְִִּדכרין:

עׂשרֹונאטו ְְְִִָָועׂשרֹונא

עׂשר לארּבעת חד ְְְְְֲִַַַַָלאּמרא

ְִִאּמרין:

חדטז עּזין ּבר ְִִִַַּוצפיר

ּתדירא מעלת ּבר ְֲִֵַַַָָָחּטאתא

ונסּכּה: ְְְִִַַָמנחתּה

ּבנייז ּתֹורין תנינא ְְְִִֵָָָּוביֹומא

ּתרין ּדכרין עׂשר ּתרי ְְְֲִִֵֵֵַתֹורי

ארּבעא ׁשנא ּבני ְְְְְִִֵַָָאּמרין

ׁשלמין: ְֲִַַעׂשר

ונסּכיהֹוןיח ְְְְִִֵַּומנחתהֹון

ּולאּמרין לדכרין ְְְְְִִִִִלתֹורין

ּכדחזי: ְְְִִֵֵָָּבמניניהֹון
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ריה ת בר••••ממה ני הה יר ְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָֻ
ת ה  "תמ המי"....רי עת••••ועת במ ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ה עת  מיה....יהונס••••יסה  מסב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
י.  וה "" ו ביתהמיה עת במ ְְְְְֲִִִִַַַַַַָ

רימה "יהונס"  וכ .יהונס ה ת  תמנְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
"יהונס" "ונס"  גה קרנת מ  תה כְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הרי י  ינו מיה  יסמ ה "נסכיה"ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

וי י כ מ בית יסמ  יהנס.... ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
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רי יהונס תמנ••••(נז בי(סוכה הג רי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

כיוה יתמ יי עבי ת יב נג ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֻה
מ יה ימג הי קה בימי ה הי יה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָסימ

ריה....יבו••••קר רי נג(נ זרה"(ירמיה "ה  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
י מה כת נהמ י מנינ .יקב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָוה
 "יהונס" מרנ ני רה. מנה קת ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמנה
מר מ ר  ה ה ו ה מיי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹני

ברכה נזכר תינע"ב)ר ק"ג י(שבת יהונס  ני  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
"מי"  הרי "מ "י "מ  מ  ביי נסכיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ג הרה מ יה נ ....רמז ְִִִֶֶֶַַַָָ

    

       »≈««ƒ¿ƒ≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ
         ¿¿ƒƒ»¿»»ƒ»∆ƒ≈«ƒ¿»»»ƒƒ¬≈∆

 (יח .(כט, ƒ«ƒƒ
הׁשּפעה היתה החג ׁשלּפרי לֹומר אפׁשר ּכיצד הּוקׁשה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלרׁש"י

טֹובה מביא קרּבן ּכלל ּבדר והרי והֹולכים), (מתמעטים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשלילית

לה'? ניחֹוח ריח עוֹונֹות, ּכּפרת – ְֲִֵַַַַַָָָּוברכה

ּדפילאג סלּתא ְְְְִִַָָֻּומנחתהֹון

עׂשרֹונין ּתלתא ְְְִִִָָָבמׁשח

עׂשרֹונין ּתרין ְְְִִֵָלתֹורא

ְְִָלדכרא:

חדד לאּמרא חד ְְְְִִַַָָועׂשרֹונא

אּמרין: ְְְִִַָלׁשבעא

חדה עּזי ּבר ְִִֵַַּוצפיר

עליכֹון: לכּפרא ְְֲֵַַָָָָלחּטאתא

ּומנחתּהו ירחא מעלת ְְֲִֵַַַַָָּבר

ּומנחתּה ּתדירא ְְֲִִַַַָָועלת

להֹון ּכדחזי ְְְְִִֵֵָונסּכיהֹון

קרּבנא ברעוא ְְְְֲִַַָָָָָֻלאתקּבלא

יי: ְֳָָקדם

ׁשביעאהז לירחא ְְְְְִַַָָָָּובעׂשרא

לכֹון יהי קּדיׁש מערע ְְְִֵֵַַָָהדין

ּכל נפׁשתיכֹון ית ְְֵַַָָָּותעּנּון

תעּבדּון: לא ְְְִִַָָעבידּתא

ייח קדם עלתא ְְְֲֳָָָָָּותקרבּון

ּבר ּתֹור ברעוא ְְְֲִַַַָָָלאתקּבלא

אּמרין חד ּדכר חד ְְִִֵַַַּתֹורי

ׁשלמין ׁשבעא ׁשנא ְְְְִֵַַָָּבני

לכֹון: ְְיהֹון

ּדפילאט סלּתא ְְְְִִַָָֻּומנחתהֹון

עׂשרֹונין ּתלתא ְְְִִִָָָבמׁשח

עׂשרֹונין ּתרין ְְְִִֵָלתֹורא

חד: ְְִָָלדכרא

לאּמראי עׂשרֹונא ְְְְִִִָָָעׂשרֹונא

אּמרין: לׁשבעא ְְְִִַַָחד

חדיא עּזין ּבר ְִִִַַצפיר

מחּטאתא ּבר ֵַַַָָָָחּטאתא

ּתדירא ועלת ְְֲִִַַַָָדכּפּורּיא

ונסּכיהֹון: ְְְִִֵַָּומנחתּה

יֹומאיב עׂשרא ְְְַַַָָּובחמׁשת

מערעלירחא ׁשביעאה ְְְְִַַָָָָ

עבידת ּכל לכֹון יהי ְְִִִֵַַָקּדיׁש

תעּבדּון לא ְְְַָָָָּפלחנא

ׁשבעא יי קדם חּגא ְְְֳַַַָָָָּותחּגּון

ִיֹומין:

קרּבןיג עלתא ְְְֲַָָָֻּותקרבּון

יי קדם ּברעוא ְְְְֲֳִֵַַָָָּדמתקּבל

עׂשר ּתלת תֹורי ּבני ְְֲִֵֵַַּתֹורין

ׁשנא ּבני אּמרין ּתרין ְְְְְִִִִֵֵָּדכרין

יהֹון: ׁשלמין עׂשר ְְְְֲִַַַָארּבעא

סּולּתאיד ְְְִַָּומנחתהֹון

ּתלתא במׁשח ְְְִִָָָָּדפילא

חד לתֹורא ְְִִַָעׂשרֹונין

ּתרין ּתֹורין עׂשר ְְֲִִֵַָָלתלתא

לתרין חד לדכרא ְְְְִִִִֵַָעׂשרֹונין

ְִִּדכרין:

עׂשרֹונאטו ְְְִִָָועׂשרֹונא

עׂשר לארּבעת חד ְְְְְֲִַַַַָלאּמרא

ְִִאּמרין:

חדטז עּזין ּבר ְִִִַַּוצפיר

ּתדירא מעלת ּבר ְֲִֵַַַָָָחּטאתא

ונסּכּה: ְְְִִַַָמנחתּה

ּבנייז ּתֹורין תנינא ְְְִִֵָָָּוביֹומא

ּתרין ּדכרין עׂשר ּתרי ְְְֲִִֵֵֵַתֹורי

ארּבעא ׁשנא ּבני ְְְְְִִֵַָָאּמרין

ׁשלמין: ְֲִַַעׂשר

ונסּכיהֹוןיח ְְְְִִֵַּומנחתהֹון

ּולאּמרין לדכרין ְְְְְִִִִִלתֹורין

ּכדחזי: ְְְִִֵֵָָּבמניניהֹון



מב          
סימן ׁשזהּו היינּו להם, היא ּכליה סימן רׁש"י מֹוסיף ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלכן

ּכלין, להיֹות ׁשסֹופן האּומֹות ּכנגד נקרבּו ׁשהּפרים לּכ ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּבלבד

יסּורים. מּפני הגנה – חיּובית אכן היא הקרּבנֹות ּפעּולת ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָאבל

(201 עמ' כג ׂשיחֹות ִִֵ(לקּוטי
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חדיט עּזין ּבר ְִִִַַּוצפיר

ּתדירא מעלת ּבר ְֲִֵַַַָָָחּטאתא

ונסּכיהֹון: ְְְִִֵַָּומנחתּה

ּתֹוריןכ תליתאה ְְִִָָָּוביֹומא

ּתרין ּדכרין עׂשר ְְֲִִֵַַחד

ארּבעא ׁשנא ּבני ְְְְְִִֵַָָאּמרין

ׁשלמין: ְֲִַַעׂשר
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ּתֹוריןכג רביעאה ְְִִָָָּוביֹומא

אּמרין ּתרין ּדכרין ְְְְִִִִֵַָעׂשרא

עׂשר ארּבעא ׁשנא ְְְְֲֵַַָָּבני

ְִַׁשלמין:

ונסּכיהֹוןכד ְְְְִִֵַמנחתהֹון

ּולאּמרין לדכרין ְְְְְִִִִִלתֹורין

ּכדחזי: ְְְִִֵֵָָּבמניניהֹון
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ְִַׁשלמין:

ונסּכיהֹוןל ְְְְִִֵַּומנחתהֹון
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ּולנסּכיכֹון ְְְְְִִֵַּולמנחתכֹון

קּודׁשיכֹון: ְְְִֵַּולנכסת
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אמֹור ּבּפרׁשת המֹועדֹות ּבפרׁשת גם הרי לׁשאֹול, מד)יׁש (כג, ְְְֱֲִֵֵַַַַַָָָָ

ּפירש לא וׁשם יׂשראל, ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה וידּבר ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנאמר

ּכלּום. ְִַרׁש"י

ּכמֹו ּבארץ, הּתלּויֹות מצֹוות גם ּבּפרׁשה נאמרּו ׁשם לֹומר, ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

לא ׁשמׁשה לחׁשֹוב, אפׁשר היה ולכן הלחם, ּוׁשּתי העֹומר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמנחת

היּו לא ּכי ּומיד, ּתיכף ליׂשראל ה' ציוּוי ּפרטי ּכל את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמסר

ּפרטי ּכל את מסר ׁשמׁשה הּכתּוב מֹודיע לכן למעׂשה. אז ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹנֹוגעים

מיד. ִִַָהציוּוי

סיּבה ׁשּום אין הרי המֹועדֹות, קרּבנֹות ּפרׁשת לגּבי ּכאן, ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָואילּו

ויאמר נאמר למה קׁשה: ּכן ואם ליׂשראל, אמירתה את ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלדחֹות

יׂשראל? ּבני אל ְְִֵֵֶֶָֹמׁשה
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יׂשראלא לבני מׁשה ְְֲִִֵֵֶַַָֹואמר

מׁשה: ית יי פּקיד ּדי ְְִִֶַָָֹֹּככל

פ פ פ
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      ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ

    

    (א .(ל, ¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿»≈

אמֹור ּבּפרׁשת המֹועדֹות ּבפרׁשת גם הרי לׁשאֹול, מד)יׁש (כג, ְְְֱֲִֵֵַַַַַָָָָ

ּפירש לא וׁשם יׂשראל, ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה וידּבר ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנאמר

ּכלּום. ְִַרׁש"י

ּכמֹו ּבארץ, הּתלּויֹות מצֹוות גם ּבּפרׁשה נאמרּו ׁשם לֹומר, ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

לא ׁשמׁשה לחׁשֹוב, אפׁשר היה ולכן הלחם, ּוׁשּתי העֹומר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמנחת

היּו לא ּכי ּומיד, ּתיכף ליׂשראל ה' ציוּוי ּפרטי ּכל את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמסר

ּפרטי ּכל את מסר ׁשמׁשה הּכתּוב מֹודיע לכן למעׂשה. אז ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹנֹוגעים

מיד. ִִַָהציוּוי

סיּבה ׁשּום אין הרי המֹועדֹות, קרּבנֹות ּפרׁשת לגּבי ּכאן, ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָואילּו

ויאמר נאמר למה קׁשה: ּכן ואם ליׂשראל, אמירתה את ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלדחֹות

יׂשראל? ּבני אל ְְִֵֵֶֶָֹמׁשה

(336 עמ' יח ׂשיחֹות ִִֵ(לקּוטי

יׂשראלא לבני מׁשה ְְֲִִֵֵֶַַָֹואמר

מׁשה: ית יי פּקיד ּדי ְְִִֶַָָֹֹּככל

פ פ פ
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מד

             ¤¨¨Æ§´Ÿ¥½§¥«¨¨³§¨¦Æ§¨½̈§−¦§¥´¤«¨®̈©©«£³Ÿ¥«¦¨̧Æ¥½̈©©§¥¬©©§−
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               ¥´½¦²¤¬¨¦−¦¨«©¨̧¨¥©«£¹̈©¦©´¤¤¤©¨¨´©¦§¨¥À¦§¦³©¨¨Æ¦§¨´©¨½̈

       ©¦¥¬¨−̈©Ÿ¥®©À̈¨©¥²¤©«£¥¬¥«¦−̈©§¨«§¥«

    

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ב"ה,  יום חמישי, צו את בני ישראל,

 י"ט תמוז, יום הברית דבעל הגאולה, 

 ה'תשמ"ג. 

ברוקלין, נ.י. 

ל"גן ישראל" 

                ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

תהי פתיחת ה"גן ישראל" וכל משך שהותם בו בהצלחה רבה, 

וימשיכו ההצלחה בכל עניני גן ישראל הגשמיים והרוחניים, 

וגן ישראל יתאים לשמו להצמיח אילנות טובים נושאים פירות טובים, 

ויקוים בהם הכתוב יבוא דודי )זה הקב"ה( לגנו לגנוני, דירתו ית', 

על ידי לימוד תורתנו וקיום מצותי', מוארים באור וחיות חסידותיים, 

כרצון ותקות בעל הגאולה כ"ק מו"ח אדמו"ר, והקב"ה עוזרם. 

ויה"ר שע"י כהנ"ל תקוים בכם אמירת השם: בני עליון כולכם, 

משיח  ע"י  והשלימה  האמתית  בגאולה   - הארץ  תחלק  לאלה  פרשתנו,  בלשון  בכם,  תקוים  וכן 

צדקנו. 

בברכת שבת טוב 

מנחם שניאורסאהן

צו את בני ישראל: שיעור היום )בשיעורי חת"ת הידועים(. 
דודי . . לגנוני: מדרש רבה במקומו. נתבאר בהמשך באתי לגני, השי"ת. 

והקב"ה עוזרם: סוכה נב, ב. ובתניא רפי"ג. 
אמירת . . כולכם: תהלים פב, ו. וראה יל"ש תהלים שם דהתחלת )ראש( המזמור: )אלקים נצב( בעדת א-ל 

מדבר בילדי ישראל. 
לשון פרשתנו: פנחס כו, נג. 

בגאולתנו . . צדקנו: ובפרט ע"י תורה וצדקה כמש"נ )ישעי' א, כז(: ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה, וע"י 
התפלה על הגאולה. 



מה

פינחס פרשת  לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט"ו תמוז
מפרק עז

עד פרק עח

יום רביעי - י"ח תמוז
מפרק פח

עד פרק פט

יום שני - ט"ז תמוז
מפרק עט

עד פרק פב

יום חמישי - י"ט תמוז
מפרק צ

עד פרק צו

יום שלישי - י"ז תמוז
מפרק פג

עד פרק פז

יום שישי - כ תמוז
מפרק צז

עד פרק קג

שבת קודש - כ"א תמוז
מפרק קד עד פרק קה

קטע ממכתב 

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...



מו             

תמוז ט"ו ראשון יום
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.26‡"ËÈÏ "Ó„‡ " ˙Ú‰וכאן האותיות מבחי' מעלה למע' דהוי' להנ"ל סתירה במש"כÔÈÓÏÚ"בהון"‰‡Ï‡"ולכאורה ומתורץ
" ÚÈ„È‡"לקמן ‰È ‡Ï   ‡ÚÈ„È ‰Ó ‡Ïדעלמין היא "לאנהגא" התחלת ולכן – בכ"מ) בח"ב (כדלעיל ומגלים מודיעים ה"ה אותיות .

‡ÚÈ„È ‡Ï) ÔÈÓÈ˙Ò."(.27‡"ËÈÏ "Ó„‡ " ˙Ú‰קוץ יש כי – "שעל" אחר".ËÓÏ‰"מדייק לענין ורומז היו"ד 28".מעצם ˙Ú‰
‡"ËÈÏ "Ó„‡מוסיף"‰."דלקמן וטובו חסדו יא.29.במדת כט, א. הימים ד.30.דברי ח, קהלת
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מז              

תמוז ט"ז שני יום
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מח             

תמוז י"ז שלישי יום
פרקה

          
יוםשנֿישלישיט"זֿי"זתמוז
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘3‡"ËÈÏ.האזינו "Â„‡ " "ÂÈ- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
החיות, פנימיות - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' כנ"ל)ÁÙÈÂמל'אח"כ -‡ÏÂ Â„ ÂÈÂ‡ "Á‡Â,"אדם "נעשה ‡"Áבנפיחה) Âהתלבשות - הבפועל "נעשה"
מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף מבארÏÂ‡הנשמה ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה "תוכנו"ÂÂÏהכתוב "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה

שאינו (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על - התיבה) להשמיט או כשאדםÈÈÙוכיו"ב עד"מ ה"ז (ÁÙÂמשא"כ) כו'
הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין וכו') הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו

וגם לגוף היותםÊ"Á‡Ïעד משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף בריאה4.נשמה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת

             
יוםשלישיי"זתמוז
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מ משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" ע"פÂשל (שו"עÂ(שכן,
ניפוח). ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) כד.5.יו"ד כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים 10"Î.כב, 

‡" "Â„‡– נפלא חיות„Â‡Î"‡"חידוש "Âמקבל Âע"י"מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף חבלים,
ב)"."‡שתהיינה‡"‡ (קנט, הלכות פרטי ולהבין ד"ה בקו"א עפמשנ"ת מובן ואולי 11‡".ועוד. "Â„‡ "Î מלקו"ת "להעיר



מט              
יוםשלישיי"זתמוז
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מ משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" ע"פÂשל (שו"עÂ(שכן,
ניפוח). ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) כד.5.יו"ד כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים 10"Î.כב, 

‡" "Â„‡– נפלא חיות„Â‡Î"‡"חידוש "Âמקבל Âע"י"מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף חבלים,
ב)"."‡שתהיינה‡"‡ (קנט, הלכות פרטי ולהבין ד"ה בקו"א עפמשנ"ת מובן ואולי 11‡".ועוד. "Â„‡ "Î מלקו"ת "להעיר



נ             

תמוז י"ח רביעי יום
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סע"ב". פג, סע"ג. סב, ˘ËÈÏ"‡1.דברים "‡ " ."אז ישראל מדרי' מראה "שזהו :.2:‡"ËÈÏ˘ "‡ " בכללות "זהו
ענין". עוד - לאדם ובנוגע בפרט וכן לשכינה, ובנוגע ˘ËÈÏ"‡:3.העולם, "‡ " ."בפ"ע כאו"א גם ‡4"."היינו " 

:‡"ËÈÏ˘."ב קמ, לקמן ˘ËÈÏ"‡:5."ועיין "‡ " מביא וע"ז השכינה"?! גלות יבוא אדם בני מעשה שע"י מובן אינו "דלכאורה
אמכם". שהיא מפני – ביאור ב) הוא שכן – ראי' א) ביאור: וגם א.6.ראי' נ, ˘ËÈÏ"‡:7.ישעי' "‡ " לכללות בנוגע – "בפ"ד

דכאו"א". לנשמה בנוגע – בפ"ה ˘ËÈÏ"‡:8.העולם. "‡ " ."פ"ו ˘ËÈÏ"‡:9."כבח"א "‡ " ולא) "בלאה"כ
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הגלות רע"א)".˘Â„„ע"י קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ו.10., פ"י, ˘11‡ÈÏ.ב"ר ÂÓ„‡ Î ˙‰'ל "ופושע" צ"ל "לכאורה
יב.12.יחיד". מט, ˘13‡ÈÏ.תהלים ÂÓ„‡ Î ˙‰(פי"א (שבח"א כו'" אינו אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" מרבה מאי "וצע"ק

בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" "וכו'")".ÈÓ‚Ïדל' מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), – בפ"ע מפרטו אינו 14Î.(דלכן ˙‰
‡ÈÏ˘ ÂÓ„‡חידוש הוא שאדרבא – והביאור קמ"ל?! מאי דאף‚„ÏÂ"לכאורה ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה בכ"ז„Â‚‰כו' (כנ"ל),

מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות לקבל יכול – בבחירתו
לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה ו)נכללת לטוב

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך לעיל בזמןÂ˙ÂÈÁממש"כ משא"כ דסט"א, מהיכלות
ספ"ה". וכדלעיל יד.15.הבית, ז, קהלת
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הגלות רע"א)".˘Â„„ע"י קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ו.10., פ"י, ˘11‡ÈÏ.ב"ר ÂÓ„‡ Î ˙‰'ל "ופושע" צ"ל "לכאורה
יב.12.יחיד". מט, ˘13‡ÈÏ.תהלים ÂÓ„‡ Î ˙‰(פי"א (שבח"א כו'" אינו אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" מרבה מאי "וצע"ק

בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" "וכו'")".ÈÓ‚Ïדל' מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), – בפ"ע מפרטו אינו 14Î.(דלכן ˙‰
‡ÈÏ˘ ÂÓ„‡חידוש הוא שאדרבא – והביאור קמ"ל?! מאי דאף‚„ÏÂ"לכאורה ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה בכ"ז„Â‚‰כו' (כנ"ל),

מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות לקבל יכול – בבחירתו
לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה ו)נכללת לטוב

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך לעיל בזמןÂ˙ÂÈÁממש"כ משא"כ דסט"א, מהיכלות
ספ"ה". וכדלעיל יד.15.הבית, ז, קהלת
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תמוז י"ט חמישי יום
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ט.16. לב, ˘17‡ÈÏ.האזינו Â„‡ ˜Î Ú‰- קמ"ל חדש דדבר הסגנון זה?!˜˘‰"לכאורה בענין מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,
כמה מובנים ועפ"ז - מהקודם הפכי ואף חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת (˘ÌÈÂÈאבל שזהו - לפרק. ע"י)ÌÂÈÒÎמפרק - דהכתוב הענין

סיום נחלתו, חבל - כו'Â˜ˆ‰שיעקב ראשו קאמר (ולכן (כעניןÂ‰ˆ˜Âההמשכה נחלתו חבל יעקב הכתוב - בפ"ו החבל. ע"י מלמעלמ"ט ,(
נחלתו חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן -ÈÎבפ"ע שקדמו וביאור ענין לשלול שא"צ בפמ"ה "כתיב")Ï‡(ולכן שהלמטה,ÈÎÙ‰Âהוסיף - מהנ"ל)

"Â˘‡) וממשיך דלמע' לחיות) (בנוגע הראש על פועל השני", לפעולה) חדש)ÂÚÂ„(בנוגע פרטיםÈÂÂ„ענין ב' (שבזה כו') (היכלות כו'
ממשיך דהחבל -ÌÈ‡Ïחדשים: כבפ"ה למטה˜ÚÈÏ(ולא ירידה - (˜ÚÈאפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות תוך עד - חבל

ÏÏלמטה שמשםÏ‰שתוריד כופל ולזה ?Ï˜יעקב ענין שבאותו היינו כו')".Ï˜כו', מהמשפיע ע'18.(למטה ומעין קונטרס
טו.77ֿ80.19. ד, ˘20‡ÈÏ.אבות Â„‡ ˜Î Ú‰ה קשה (דהרע"ב) הפי' שאלתÂÈ„È"דלשני ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 דוקא:

דבשביל השלוה (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, הגלות„Ïירמי' דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - כו'
להיות יכול (וגם חיות מקבל הרשע - –ÌÈÈÚדוקא ומקבל ( - רפ"ד כדלעיל –˘‡– היינו – באיכות בידינו˘ÂÏ‰(וגם אין ובכ"ז (

.1239 עמוד להלן ראה כו'". יצאנו כלומר ג.21.כו' ל, א.22.נצבים כט, מגילה
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יט.1. יב, 2.משלי   ."ספי"ג 3."וכבח"א   ."וש"נ א. כג, נשא 4."לקו"ת
  ."דע"י ברש"י ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס ז.5."ל' נה, 6.ישעיה 

 ."וצ"ע שם. הצ"צ ועיין ו. ז, 7."שה"ש   ."ת"ו לתקו"ז "הוס'
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תמוז כ' שישי יום
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יט.1. יב, 2.משלי   ."ספי"ג 3."וכבח"א   ."וש"נ א. כג, נשא 4."לקו"ת
  ."דע"י ברש"י ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס ז.5."ל' נה, 6.ישעיה 

 ."וצ"ע שם. הצ"צ ועיין ו. ז, 7."שה"ש   ."ת"ו לתקו"ז "הוס'
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היום יום . . . נו

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

ְמנּוִנית  ה ׁשַ י ַעל ֱאֹלקּות ָיכֹול ִלְהיֹות ִמּזֶ ַתֲענּוג ַנְפׁשִ ֲאָמָריו: ּבְ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
א". ֵמיּה ַרּבָ ת "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ גּופֹו ֵמֲעִנּיַ ֵמן ּבְ ָהָיה ׁשָ יל, ׁשֶ ְרנָאּבִ ׁשֶ ּגּוף. אֹוְמִרים ַעל ָהַרב ַנחּום ִמּטְ ּבַ

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ
הֹוִליכֹו  ק ֶאת ַהְיָלִדים ּבְ ָהָיה מֹוִרי ְמַנּשֵׁ אֹוָתּה ָהַאֲהָבה ׁשֶ ֶפר ּתֹוָרה ּבְ ִקים ַהּסֵ יד ָאַמר: ַהְלַואי ָהיּו נֹוׁשְ ּגִ ָהַרב ַהּמַ

ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ
ת ַרַז"ל  ְדָרׁשַ ּכִ חֹות, ׁשֶ ב – ָחרּות ַעל ַהּלֻ ָסל ְלָך. ַהִמְכּתָ ִנּיֹות ּפְ ה ֱאֹלִקים, ַהּשְׁ ֻלחֹות ַעְצָמן – ָהִראׁשֹונֹות ַמֲעׂשֵ ּבַ
ָעְמדּו ַעל  ׁשֶ יִקים, ּכְ חֹות ָהִראׁשֹונֹות ַצּדִ ּלֻ ָרֵאל – ּבַ ֵני ִיׂשְ ַמֲעַלת ּבְ חֹות ָהִראׁשֹונֹות. ּבְ ּלֻ ֵעירּוִבין )נד, א( הּוא ַרק ּבַ
ָנה,  ַמּתָ ה ֶאֶלף אֹורֹות ּבְ ן ְלֹמׁשֶ ן ּתֹוָרה ִנּתָ ַמּתַ ה – ּבְ ַמֲעַלת ֹמׁשֶ ׁשּוָבה. ּבְ ֲעֵלי ּתְ ִנּיֹות ּבַ ּשְׁ ְסָקה ֻזֲהָמָתן, ּבַ ַהר ִסיַני ּפָ
ְפִרי ֵעץ  תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ ִנּיֹות )ַרק ּבְ לּוחֹות ׁשְ ּנּו ְוֹלא ָחְזרּו ּבְ לּו ִמּמֶ ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל ִנּטְ
ִנְמָצא[  מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ן ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ ם ּכֵ ן ּגַ ּתָ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ים( . ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשְׁ ַחּיִ

ה. ֵני ֹמׁשֶ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ה ּתְ מֹות ַרּבָ ִמְדָרׁש ׁשְ בשמ"ר מ"ו ]ּבְ

ה'תש"גיח תמוזיום רביעי

חומש: פנחס, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק ד. ואולם . . . בנעימים.

דער אלטער רבי הָאט געזָאגט אויף ר' משה ווילענקער: משה הָאט מוחין דגדלות, און אין די 
צען יָאר וואס ער הָאט געהָארעוועט, הָאט ער אויסגעהָארעוועט מוחין רחבים.

דריי יָאר הָאט ר' משה ווילענקער זיך מכין געווען צו יחידות באם אלטען רבי'ן, און נָאכדעם 
איז ער געבליבען זיבען יָאר אין ליאזנא אויף בריינגען די יחידות אין עבודה בפועל.

ַע הּוא  ִהְתַיּגֵ ִנים ׁשֶ ר ַהּשָׁ ַגְדלּות, ּוְבֶעׂשֶ ה ֵיׁש מֹוִחין ּדְ ה ִווילֶעְנקֶער: ְלֹמׁשֶ א ַעל ר' ֹמׁשֶ ּטֵ ֵקן ִהְתּבַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
יג[ מֹוִחין ְרָחִבים. ָיַגע ]=ִהּשִׂ



נז היום יום . . . 

ִנים  ַבע ׁשָ ַאר ׁשֶ ְך ִנׁשְ ֵקן, ְוַאַחר ּכָ ה ִווילֶעְנקֶער ֶאת ַעְצמֹו ִליִחידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִנים ֵהִכין ר' ֹמׁשֶ ֹלׁש ׁשָ ׁשָ
ֹפַעל. ֲעבֹוָדה ּבְ ם ֶאת ַהְיִחידּות ּבַ ֵדי ְלַיּשֵׂ ִליָאְזָנא ּכְ ּבְ

ה'תש"גיט תמוזיום חמישי

חומש: פנחס, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אך הענין . . . צד החי' וכו'.

ים, ָהָיה אֹוֵמר  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ָמקֹום ֶאָחד ּכַ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ יתֹו, ַאף ׁשֶ ַסע ִמּבֵ ּנָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֵמַהְנָהגֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם ּוַמְלכּות. ֹלא ׁשֵ ֶרְך – ּבְ ת ַהּדֶ ִפּלַ ה ּתְ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ּבְ

ה'תש"גכ תמוזיום שישי

חומש: פנחס, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ככה ממש . . . צד האותיות.

שלשה מיני התבוננות הם: א( התבוננות למודית, אחר שמבין הענין על בוריו, הוא מתבונן בעומק 
הענין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו. ב( שקודם התפלה, ענינה הרגש חיות הענין שלמד ולא הרגש 
השכלי כמו בהתבוננות למודית. ג( שבתפלה, ענינה הרגש האלקות שבהענין שלמד. שלש אלה הם 
שליבות סולם ההרגשה ורק בחסדי השי"ת עמנו מרגישים לפעמים - דערהערט מען - גטליכקייט   
והוא מפני מעלת העצמות שיש בנשמה, אבל מצד העבודה שבכח עצמו  בלי שום עבודה כלל, 

מוכרחים שלש הנ"ל.

ֹעֶמק ָהִעְנָין  ְריֹו, הּוא ִמְתּבֹוֵנן ּבְ ִבין ָהִעְנָין ַעל ּבֻ ּמֵ ה ִמיֵני ִהְתּבֹוְננּות ֵהם: א( ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית, ַאַחר ׁשֶ ֹלׁשָ ׁשְ
ְכִלי  ׁש ַהּשִׂ ַמד, ְוֹלא ֶהְרּגֵ ּלָ ׁש ַחיּות ָהִעְנָין ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ְכִלי ֵמִאיר ֶאְצלֹו. ב( ׁשֶ ַהׂשִ ַההּוא, ַעד ׁשֶ
ִליבֹות  ׁשְ ֵהם  ה  ֵאּלֶ ֹלׁש  ׁשְ ַמד.  ּלָ ׁשֶ ָהִעְנָין  ּבְ ׁשֶ ָהֱאֹלקּות  ׁש  ֶהְרּגֵ ִעְנָיָנּה  ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ג(  ִלּמּוִדית.  ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ מֹו  ּכְ
ִלי  ים ִלְפָעִמים – ּדֶעְרהֶעְרט מֶען ]=קֹוְלִטים[ – ֱאֹלקּות ּבְ יׁשִ נּו ַמְרּגִ ֵרְך ִעּמָ ַחְסֵדי ה' ִיְתּבָ ה, ְוַרק ּבְ ׁשָ ם ַהַהְרּגָ ֻסּלָ
ֹלׁש  ֹכַח ַעְצמֹו ֻמְכָרִחים ׁשָ ּבְ ד ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ָמה, ֲאָבל ִמּצַ ׁשָ ּנְ ׁש ּבַ ּיֵ ֵני ַמֲעַלת ָהַעְצמּות ׁשֶ ָלל, ְוהּוא ִמּפְ ׁשּום ֲעבֹוָדה ּכְ

"ל. ַהּנַ

ה'תש"גכא תמוזשבת

חומש: פנחס, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וביאור הענין . . . הוי' כו'.

ת. ּבָ ׁשַ ָצִרים ַוֲאִפּלּו ּבְ ין ַהּמְ ֶהֱחָינּו ּבֵ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ

ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ תֹוָכם",  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ִתיב  ּכְ
ּמּום, ָקדֹוׁש  לּות ְוַהּשִׁ ְזַמן ַהּגָ ם ּבִ ׁש, ּגַ ְקּדָ ה ְמקֹום ַהּמִ ֵרְך. ְוִהּנֵ ְבּתֹו ִיְתּבָ ׁש ְלׁשִ ִניִמית ְלָבבֹו הּוא ִמְקּדָ ת ּפְ ּתֹוִכּיּות ְנֻקּדַ
ֲעָרִבי". ְוָכל ִעְנַין  ִכיָנה ָזָזה ִמּכֶֹתל ַהּמַ י ָאָחא, ְלעֹוָלם ֵאין ַהּשְׁ ֶרק ב', "ָאַמר ַרּבִ ה ּפֶ מֹות ַרּבָ ׁשְ הּוא. ְוִכְדִאיָתא ּבִ
ֵלם ָזְך ְוָטהֹור,  ַהְיסֹוד הּוא ׁשָ ָרֵאל, ּדְ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּבְ ָרִטי ׁשֶ ׁש ַהּפְ ְקּדָ ּמִ ם ּבַ ְנָיִנים, ְוֵכן הּוא ּגַ ַהּבִ ּמּום הּוא ּבְ ַהּשִׁ
י ֵער ִלְגִמילּות  ְצֹות ְוִלּבִ ָנה ִמן ַהּמִ ה "ֲאִני ְיׁשֵ ִמְדָרׁש ַרּבָ נֹו[ ּבְ י ֵער", ְוִאיָתא ]ְוֶיׁשְ ָנה ְוִלּבִ תּוב "ֲאִני ְיׁשֵ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ָרֵאל, הּוא  ִיׂשְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ָלן, ׁשֶ ּמּום, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ָכל ִעְנַין ַהּשִׁ י ֵער ַלֲעׂשֹוָתן", ּדְ ָדקֹות ְוִלּבִ ָנה ִמן ַהּצְ ֲחָסִדים, ֲאִני ְיׁשֵ

תֹו. ְקֻדּשָׁ ָרִטי הּוא ּבִ ׁש ַהּפְ ִמְקּדָ חּוץ ְלַהְיסֹוד, ֲאָבל ַהְיסֹוד ּדְ ּמִ ְנָיִנים ׁשֶ ֻדְגַמת ַהּבִ ַרק ּבְ



נח            

ה'תש"ע תמוז ט"ו ראשון, יום   

       
         

      
שקיעת תהליך עם הלילה תחילת זמן את מקשר הרמב"ם
דבריו שכן בנושא, שיטתו כללות על לעמוד המקום כאן החמה.

כסותרים: נראים שונים במקומות
שבת ה"ד)בהלכות הוא(פ"ה השמשות' 'בין כי הרמב"ם, כתב

כן ועל כוכבים, שלשה שייראו עד החמה שקיעת שבין הזמן
יש כי נראה, מכך זה. מזמן שבת בערב מלאכה לעשות אין

הלילה. מתחיל כבר החמה שקיעת מרגע שמא להסתפק
הוא ביום, אלא נעשה שאינו החודש, קידוש לגבי מאידך,

ה"ט)פוסק פ"ב עד(לעיל החמה שקיעת לאחר אף לקדש ניתן כי

כיום! נחשב השקיעה שאחר הזמן שאף הרי הכוכבים. צאת
הגאון של זה הוא בהם בענין. נאמרו שונים הסברים

פענח' ה'צפנת בעל שם)הרגצ'ובי, שבת :(הלכות
מציאויות שתי הינם והלילה היום כי לחשוב, מקובל
משמשים שבו מסוים זמן קיים דבר, של לאמיתו ברם, נפרדות.
שמעורבים השמשות', 'בין של הזמן וזהו בשווה, והלילה היום

והלילה. היום בו
לעשות אין שבת, לענין השונים: הדינים נובעים מכאן
השבת) (כניסת הלילה חלק בגלל השקיעה, מרגע מלאכה
אף לקדש ניתן החודש, קידוש לענין מאידך, זה; בזמן המעורב
יום של המרכיב אף קיים זה בזמן שהרי השקיעה, לאחר

החודש. לקידוש המתאים

ה'תש"ע תמוז ט"ז שני, יום     

        
         
        

    
ידע מצריכה לאשורה ההלכה ידיעת מסוימים, בתחומים
כראוי שלהבנתם החודש, קידוש הלכות כמו העולם, בענייני
שנקרא רב, של חברו ושמואל, ובחשבון. בתכונה ידע נדרש
לי "נהירין עצמו: על העיד בסוד, בקי שהיה על 'ירחינאה'
דלא דשביט מכוכבא לבר דנהרדעא, כשבילי דשמיא שבילי

ניהו" מאי ב)ידענא נח, בגמרא(ברכות מצינו וכן ב). ה, :(סנהדרין
לידע בהמה רועה אצל גדלתי חדשים עשר שמונה רב: "אמר
של מדרשו בבית וכשנשאלה עובר". מום ואיזה קבוע מום איזה
יורדי כל את שאלתי אמר: קיק?" שמן "מאי השאלה שמואל

שמו וקיק הים בכרכי יש אחד עוף לי ואמרו א)(שבתהים .כא,
טהור עוף יצחק "א"ר מצאנו: אסורות מאכלות בהלכות אף

רבי' לי מסר טהור, זה 'עוף לומר: הצייד נאמן במסורת. נאכל
לרבו אלא בתורה לרבו הכונה אין כי הגמרא אומרת (ובהמשך

ובשמותיהן בהן שבקי והוא יוחנן: רבי אמר ב)(חוליןצייד). .סג,
"וטעם החודש: קידוש בהלכות כאן הרמב"ם כתב זה בענין
שחברו והגימטריות התקופות חכמת היא החשבונות... אלו כל
החכמים... ביד עכשיו הנמצאים והם הרבה ספרים יון חכמי בה
חוששין אין הם... ברורות בראיות הדברים אלו שכל ומאחר
האומות. אותם שחברו בין נביאים אותם שחברו בין למחבר
בהם שאין בראיות אמיתותו ונודעה טעמו שנתגלה דבר שכל
הראיה על שלמדו או שאמרו האיש זה על סומכין אנו דופי

שנוד והטעם ע."שנתגלתה
כי הרמב"ם על השיג לא אלו בהלכות כי כותב הראב"ד גם
הגיעו לא רבותיי גם כי מאנשיה "איני בתכונה: מספיק בקי אינו

אחריו". לבדוק בדבריו נכנסתי לא ע"כ אליה,

ה'תש"ע תמוז י"ז שלישי יום  

        
        

וכתב צרה, בשעת בחצוצרות להריע נהגו לא בימינו
ב)(תעניתהריטב"א וישיב, חצוצרות. בידינו שאין משום שהוא

חצוצרות? לעשות מאיתנו נבצר וכי לתמוה:
שהיו חצוצרות באותן דוקא להריע הוא החיוב והביאור:
ניתן לכך ויסוד הקרבנות. בהקרבת המקדש בבית משמשות

המצוות בספר הרמב"ם בדברי החיובנט)(מצוהלמצוא את שכלל
אחת, במצוה צרה ובעת קרבן הקרבת בעת בחצוצרות לתקוע
החיוב הרמב"ם שלדעת אלא שונים. פסוקים משני שמקורם אף

צרה ובשעת הקרבנות הקרבת בשעת להריע הוא
יובל ושל השנה ראש של שופר תקיעת את (ואעפ"כ

התקיעה עצם אינה המצוה בחצוצורות כי מצוות, כשתי מנה
ושני בחצוצרות, לעשות התורה שציוותה השימושים אלא
ראש של התקיעות אך אחת, מצוה של חלקים הם השימושים
היא והמצוה דוקא שופר באותו נעשות אינן יובל ושל השנה

מצוות) שתי הן ולכן מהזמנים אחד בכל התקיעה (אגרותעצם

קסט) א, או"ח .משה
ואין בשופר, גם צרה בעת לתקוע ניתן כי סוברים יש אמנם,

אברהם' ה'מגן הכריע וכן דוקא, בחצוצרות תקעו)צורך סי' ,(או"ח
צרה? בעת לתקוע נוהגים אנו אין מדוע ותמה:

רוב על היא כשהגזירה דוקא היא המצוה כי לומר ויש
שם)ישראל מגדים ע"י(פרי היא התקיעה מצות כי אומרים, ויש .

מיוחסים כהנים אין ובימינו וקציעה)הכהנים .(מור

            

ה'תש"ע תמוז י"ח רביעי יום  

         
          
        

     
ד)במשנה א, ירדו(תענית ולא במרחשוון עשר שבעה "הגיע :

והגמרא תעניות". ג' מתענין היחידים התחילו א)גשמים, יט, (שם

י"ז יום עד כלל גשמים ירדו לא שבו למקרה זה דין מגבילה
ולא וזרעו ראשונה, ברביעה גשמים ירדו "אבל במרחשוון,

מיד". עליהן מתריעין - ונשתנו וחזרו צמחו נמי אי צמחו,
ותוספות שם)רש"י הסוגיה(בסוגיה דברי משמעות כי מסבירים

תעניות חומר כל נוהג זו שבתענית היא מיד" עליהן "מתריעין
חמישה בהן ויש כיומן", "לילן כי נאמר לגביהן האחרונות,
שזרעו לאחר ראשונה, ברביעה גשמים ירדו כאשר כי עינויים,
התבואה של לכליונה סכנה קיימת פסקו- כך ואחר השדות, את

כן שאין מה העונה. של יותר המאוחרים לשלביה שמגיעה
עיקר. כל גשמים ירדו לא שבו במקרה

שגוזרים היינו הפוכה, ששיטתו הרמב"ם בלשון לדייק ויש
אך מוחלט, גשמים בהעדר דווקא חומרותיה כל על תענית

מק ירדו נוספיםכאשר בעינויים נוהגים אין ופסקו, גשמים צת
הרמב"ם מונה ב', פרק בתחילת לעיל, שהרי ושתייה. אכילה על
ישראל שונאי הצרת על ..." עליהן: שמתענים הצרות את
ומפרט ומוסיף המטר". ועל הדבר... ועל החרב, ועל לישראל,

טו-טז) המטר(הלכות ונמנע שצמחה תבואה כיצד? המטר "על ,
כאן ואילו וזועקין", מתענין אלו הרי ליבש, צמחים והתחילו
גשמים, ירדו ולא במרחשוון י"ז הגיע "אם - הרמב"ם כותב
וכל ושני וחמישי שני להתענות בלבד חכמים תלמידי מתחילין

לכך". ראויין התלמידין

ה'תש"ע תמוז י"ט חמישי יום  

         
          
        

  
המסופקת בעיר כי אומרים יש הדעות: נחלקו זו בהלכה
ברכה, ללא אך מספק הימים בשני לקרוא יש הקריאה בזמן

לבטלה ברכה תרפ"ח)מחשש סי' ביום(טור לקרוא אומרים ויש .
העולם כרוב היא הסתם מן כי בברכה, בלבד מס'י"ד בתחילת (ר"ן

מגילה).

הימים בשני לקרוא ייחודית: בשיטה נקט הרמב"ם אך
בי"ד, קוראים הרוב מצד אם לתמוה: ויש י"ד. ביום ולברך
בי"ד יברכו איך ספק, כאן יש עדיין ואם בט"ו? יקראו מדוע

לבטלה? ברכה ספק
לומר: ויש

בני כגון הצורך, במקום הקריאה את להקדים תיקנו חז"ל
וחמישי בשני רק כנסיות בבתי שמתקבצים ו)הכפרים הלכה ,(לעיל

בידם אין בט"ו, או בי"ד זמנה אם המסופקת בעיר כן ואם
הרי כן ואם בי"ד, דינם שמא לט"ו הקריאה את לדחות אפשרות
ידי שיוצאים חז"ל כתקנת הקריאה זמן את שמקדים כמקום היא
שמא הספק למרות בי"ד לברך יכולים ולכן המוקדם, בזמן חובה
כתקנת מהמקדימים גרועים אינם מקום מכל כי בט"ו חיובם
שכבר אף המקדימים, גם כי בט"ו שוב יקראו זאת ועם חז"ל.
בקריאת שוב חייבים לעיר בי"ד מזדמנים אם ובירכו, קראו
התנו להקדים שאפשר תקנו חז"ל כאשר (כי בזמנה המגילה
בי"ד). מכן לאחר לקרוא לו יתאפשר לא אם רק חובה ידי שיוצא
בברכה, בי"ד לקרוא יכולים שמספק אף כאן: הדין והוא

בט"ו. חיובם שמא מספק בט"ו ולקרוא לחזור חייבים
     

ה'תש"ע תמוז כ' שישי יום       

        
         

    
ערוך ס"ג)ובשלחן תרע"א סי' לרשות(או"ח פתוח הבית "אם :

פתח על מניחו הבית לפני חצר יש ואם פתחו, על מניחו הרבים
הרמ"א וכתב ס"ז)החצר". מדליקין(שם שכולנו הזה "בזמן :

בימיהם". כמו לפתח הסמוך בטפח להדליק המנהג מ"מ בפנים..
ממונקאטש האדמו"ר תרעא)והקשה סי' או"ח הלא(נימוקי :

להדליק כתיקונה, המצוה יקיימו לא ולמה סכנה, אין בזמנינו
והדליק הרמ"א, כדברי נהג למעשה אך מבחוץ? הבית פתח על

הבית בתוך החדרים אחד תתי"ג)בפתח סי' ושלום, חיים .(דרכי
הרבי גם כתב זה חובענין 456)(לקו"ש עמ' רבותינו"ה "מנהג :

על ולא החדרים אחד פתח על חנוכה נר מדליקין שהיו נשיאנו

החלון".
יהושע' 'דבר ובמפתח)ובשו"ת מ, סי' בימי(ח"א שכבר הוכיח

בחוץ, להדליק סכנה שאין אף בבית להדליק נהגו הראשונים
מועד' 'אוהל בספר דרךככתוב קטן, מועד נהגוראשון)(שער "עכשיו :

ואף הסכנה". בשעת שאינו ואע"פ ומבפנים, הפתח על להניחו
זרוע' שכח)ה'אור סי' חנוכה ממנהג(הל' לשנות ואין זה. מנהג הביא

אברהם' ה'מגן שכתב כמו סקמ"ח)הראשונים, לב סי' ,(או"ח
הראשונים. על לעז מוציא שהמשנה

יצחק' 'מנחת בשו"ת ס"ו)גם סי' הנוהגים(ח"ו את הצדיק
בחו"ל הדור לצדיקי ראינו "לא וסיכם: בפנים, להדליק בימינו
להדליק הנוהגים ישראל בארץ וגם בחוץ], [להדליק כן שנהגו
החסידים בפנים, להדליק נוהגים וביותר מיעוטא... רק הם בחוץ

ז"ל". הבעש"ט תלמידי של בדרכם ההולכים



נט             

ה'תש"ע תמוז י"ח רביעי יום  

         
          
        

     
ד)במשנה א, ירדו(תענית ולא במרחשוון עשר שבעה "הגיע :

והגמרא תעניות". ג' מתענין היחידים התחילו א)גשמים, יט, (שם

י"ז יום עד כלל גשמים ירדו לא שבו למקרה זה דין מגבילה
ולא וזרעו ראשונה, ברביעה גשמים ירדו "אבל במרחשוון,

מיד". עליהן מתריעין - ונשתנו וחזרו צמחו נמי אי צמחו,
ותוספות שם)רש"י הסוגיה(בסוגיה דברי משמעות כי מסבירים

תעניות חומר כל נוהג זו שבתענית היא מיד" עליהן "מתריעין
חמישה בהן ויש כיומן", "לילן כי נאמר לגביהן האחרונות,
שזרעו לאחר ראשונה, ברביעה גשמים ירדו כאשר כי עינויים,
התבואה של לכליונה סכנה קיימת פסקו- כך ואחר השדות, את

כן שאין מה העונה. של יותר המאוחרים לשלביה שמגיעה
עיקר. כל גשמים ירדו לא שבו במקרה

שגוזרים היינו הפוכה, ששיטתו הרמב"ם בלשון לדייק ויש
אך מוחלט, גשמים בהעדר דווקא חומרותיה כל על תענית

מק ירדו נוספיםכאשר בעינויים נוהגים אין ופסקו, גשמים צת
הרמב"ם מונה ב', פרק בתחילת לעיל, שהרי ושתייה. אכילה על
ישראל שונאי הצרת על ..." עליהן: שמתענים הצרות את
ומפרט ומוסיף המטר". ועל הדבר... ועל החרב, ועל לישראל,

טו-טז) המטר(הלכות ונמנע שצמחה תבואה כיצד? המטר "על ,
כאן ואילו וזועקין", מתענין אלו הרי ליבש, צמחים והתחילו
גשמים, ירדו ולא במרחשוון י"ז הגיע "אם - הרמב"ם כותב
וכל ושני וחמישי שני להתענות בלבד חכמים תלמידי מתחילין

לכך". ראויין התלמידין

ה'תש"ע תמוז י"ט חמישי יום  

         
          
        

  
המסופקת בעיר כי אומרים יש הדעות: נחלקו זו בהלכה
ברכה, ללא אך מספק הימים בשני לקרוא יש הקריאה בזמן

לבטלה ברכה תרפ"ח)מחשש סי' ביום(טור לקרוא אומרים ויש .
העולם כרוב היא הסתם מן כי בברכה, בלבד מס'י"ד בתחילת (ר"ן

מגילה).

הימים בשני לקרוא ייחודית: בשיטה נקט הרמב"ם אך
בי"ד, קוראים הרוב מצד אם לתמוה: ויש י"ד. ביום ולברך
בי"ד יברכו איך ספק, כאן יש עדיין ואם בט"ו? יקראו מדוע

לבטלה? ברכה ספק
לומר: ויש

בני כגון הצורך, במקום הקריאה את להקדים תיקנו חז"ל
וחמישי בשני רק כנסיות בבתי שמתקבצים ו)הכפרים הלכה ,(לעיל

בידם אין בט"ו, או בי"ד זמנה אם המסופקת בעיר כן ואם
הרי כן ואם בי"ד, דינם שמא לט"ו הקריאה את לדחות אפשרות
ידי שיוצאים חז"ל כתקנת הקריאה זמן את שמקדים כמקום היא
שמא הספק למרות בי"ד לברך יכולים ולכן המוקדם, בזמן חובה
כתקנת מהמקדימים גרועים אינם מקום מכל כי בט"ו חיובם
שכבר אף המקדימים, גם כי בט"ו שוב יקראו זאת ועם חז"ל.
בקריאת שוב חייבים לעיר בי"ד מזדמנים אם ובירכו, קראו
התנו להקדים שאפשר תקנו חז"ל כאשר (כי בזמנה המגילה
בי"ד). מכן לאחר לקרוא לו יתאפשר לא אם רק חובה ידי שיוצא
בברכה, בי"ד לקרוא יכולים שמספק אף כאן: הדין והוא

בט"ו. חיובם שמא מספק בט"ו ולקרוא לחזור חייבים
     

ה'תש"ע תמוז כ' שישי יום       

        
         

    
ערוך ס"ג)ובשלחן תרע"א סי' לרשות(או"ח פתוח הבית "אם :

פתח על מניחו הבית לפני חצר יש ואם פתחו, על מניחו הרבים
הרמ"א וכתב ס"ז)החצר". מדליקין(שם שכולנו הזה "בזמן :

בימיהם". כמו לפתח הסמוך בטפח להדליק המנהג מ"מ בפנים..
ממונקאטש האדמו"ר תרעא)והקשה סי' או"ח הלא(נימוקי :

להדליק כתיקונה, המצוה יקיימו לא ולמה סכנה, אין בזמנינו
והדליק הרמ"א, כדברי נהג למעשה אך מבחוץ? הבית פתח על

הבית בתוך החדרים אחד תתי"ג)בפתח סי' ושלום, חיים .(דרכי
הרבי גם כתב זה חובענין 456)(לקו"ש עמ' רבותינו"ה "מנהג :

על ולא החדרים אחד פתח על חנוכה נר מדליקין שהיו נשיאנו

החלון".
יהושע' 'דבר ובמפתח)ובשו"ת מ, סי' בימי(ח"א שכבר הוכיח

בחוץ, להדליק סכנה שאין אף בבית להדליק נהגו הראשונים
מועד' 'אוהל בספר דרךככתוב קטן, מועד נהגוראשון)(שער "עכשיו :

ואף הסכנה". בשעת שאינו ואע"פ ומבפנים, הפתח על להניחו
זרוע' שכח)ה'אור סי' חנוכה ממנהג(הל' לשנות ואין זה. מנהג הביא

אברהם' ה'מגן שכתב כמו סקמ"ח)הראשונים, לב סי' ,(או"ח
הראשונים. על לעז מוציא שהמשנה

יצחק' 'מנחת בשו"ת ס"ו)גם סי' הנוהגים(ח"ו את הצדיק
בחו"ל הדור לצדיקי ראינו "לא וסיכם: בפנים, להדליק בימינו
להדליק הנוהגים ישראל בארץ וגם בחוץ], [להדליק כן שנהגו
החסידים בפנים, להדליק נוהגים וביותר מיעוטא... רק הם בחוץ

ז"ל". הבעש"ט תלמידי של בדרכם ההולכים



ס            

ה'תש"ע תמוז כ"א קודש שבת    

        
    

מופיע מבשלוחו' יותר בו 'מצוה ודין מאחר כי אומרים יש
ההכנות את לערוך שמצוה שבת כבוד לגבי וכן קידושין, לגבי

בעצמו ה"ו)לשבת פ"ל שבת בשאר(הלכות נוהג שאינו משמע ,
אף המצוה בעשיית לאדם שייכות איזו יש בהן כי המצוות,
שנעשית תרומה להפרשת שליחות כגון שליח, ידי על כשנעשית
חלק, כל למשלח אין שליח ע"י בקידושין אך המשלח, בפירות
– שבת כבוד לענין וכן מכספו, אף לקדשה יכול השליח שהרי

אליה שייכות כל למשלח אין המצוה את יעשה (ידכשהשליח

שם) שבת הלכות .המלך
התורה מצוות כל לגבי נאמר הדין הפוסקים רוב לדעת אך

ב.) רנ, סי' או"ח .(מג"א
אף שייך הדין האם לדון, קידושיןויש ולגבי למצוה.

למצות הכנה רק הם הקידושין הרא"ש לדעת הראשונים: נחלקו
כתב הרמב"ם אך ורבו', ה"ב)(לעיל'פרו הקידושיןפ"א עצם כי

הכשר לגבי גם שייך הדין הרא"ש לדעת כן, ואם עשה. מצות הן
וכך עצמה, במצוה רק שנוהג יתכן הרמב"ם לדעת אך מצוה,
בו 'מצוה דין בזה שאין מצות אפיית לענין רש"י מדברי משמע

מצוה הכשר אלא אינה האפיה כי מבשלוחו' שאלהיותר (העמק

ונראה) ד"ה א .קסט,
בעצמו שיקיים עדיף האם הפוסקים, נחלקו חמץ ובבדיקת

הפסידאת לא לחלקה שליח מינה אם שגם או (מג"אהמצוה

ס"ח) שם אדה"ז ושו"ע ה. תלב, סי' כיאו"ח אומרים יש בקידוש וגם .
בעצמו לקדש ראוי ד)לכתחילה רעג, סי' או"ח שבת יש(עולת אך ,

ידי על המצוה בעשיית משתתף אופן ובכל מאחר כי אומרים
בכך די י)השמיעה שם, שבת .(תוספת

              
  

       

ה'תש"ע תמוז ט"ו ראשון יום

  
  

ועּׂשרים‡. ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל
סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשמֹונה חלקים, וחמּׁשים ּתׁשעה - ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָׁשעֹות
מעלֹות, ּתׁשע ימים: ּבעּׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָכ"ד
סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים וׁשלׁש חלקים, וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָואחד
ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום: ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָטנ"א
ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָמעלֹות,
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם:
ּכמֹו מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָאחר
ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, וׁשּׁשים וחמׁש מאתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו:
ונמצא לח"ן. רס"ה סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים,
ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום: אלפים ּבעּׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשארית
סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים חלקים, ועּׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות,
לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעּׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין
- עּׂשרה עד ּולארּבעה ולׁשלׁשה ימים לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָלמהלכּה
מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעּׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים ולׁשלׁשים יֹום לעּׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלמהלכּה
יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעּׂשה.
אמצע מהל אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאחד.

וחמ ארּבעה מאֹות ולׁשלׁש יֹום ועּׂשרים לתׁשעה ּׁשיםהּׁשמׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
והיא ּכסדרן, ׁשחדׁשיה ּבזמן הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהן ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹום,
אּלּו אמצעּיֹות ל ׁשּיהיּו ׁשּבזמן סדּורה. ׁשנה 1הּנקראת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

החדׁש לראּית עלי קל הּזה החׁשּבֹון יהיה לפי2מּוכנין, . ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הראּיה ליל עד הראּיה מּליל ּגמּורים יֹום ועּׂשרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּתׁשעה
מּתׁשעה ּפחֹות אין וחדׁש חדׁש ּבכל וכן הּבא, חדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשל
החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל חפצנּו ׁשאין יֹותר. לא יֹום ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹועּׂשרים

ּבלבד הראּיה לדעת זה3אּלא חדׁש ׁשל הראּיה מּליל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
סדּורה ׁשנה - הּבאה לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל 4עד ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

אחד ויֹום ׁשנה הּׁשמׁש5אֹו ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן , ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מעלֹות, ועּׂשרים ׁשמֹונה - יֹום ועּׂשרים לתׁשעה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָהאמצעי
א'. ל"ה כ"ח סימנן: אחת. ּוׁשנּיה חלקים, ּוׁשלׁשים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָוחמּׁשה
וארּבעים ּוׁשמֹונה מאֹות ׁשלׁש - סדּורה לׁשנה ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּומהלכה

ׁשנּיֹות. עּׂשרה וחמׁש חלקים, וחמּׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמעלֹות,
ט"ו. נ"ה שמ"ח ִָָסימנן:

.הּׁשבעה ּגלּגּלי ּבׁשאר וכן הּׁשמׁש, ּבגלּגל יׁש אחת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻנקּדה
הארץ מעל גבֹוּה יהיה ּבּה, הּכֹוכב ׁשּיהיה ּבעת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוכבים.
הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּׁשמׁש ּגלּגל ׁשל הּנקּדה ואֹותּה מאֹורֹו. ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכל

ּבׁשוה סֹובבת הּירח, מן ׁשנה6חּוץ ׁשבעים ּבכל ּומהלכּה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּׁשמׁש. ּגבּה הּנקראת היא זֹו ּונקּדה אחת. מעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבקרּוב
ׁשהיא ׁשנּיה, וחצי אחת ׁשנּיה - ימים עּׂשרה ּבכל ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָמהלכֹו
עּׂשרה חמׁש - יֹום ּבמאה מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָׁשלׁשים
ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ׁשני - יֹום ּבאלף ּומהלכֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָׁשנּיֹות,
חלקים. ועּׂשרים חמּׁשה - יֹום אלפים ּבעּׂשרת ְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָּומהלכֹו
ועֹוד, ׁשנּיֹות ארּבע - יֹום ועּׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָונמצא
אמרנּו, ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש - סדּורה ּבׁשנה ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָּומהלכֹו

הּוא זה חׁשּבֹון התחלת ׁשּמּמּנּו ליל7ׁשהעּקר מּתחּלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן, לחדׁש ׁשליׁשי ׁשּיֹומֹו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹחמיׁשי,
הּׁשמׁש ּומקֹום ליצירה. אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּותׁשע

ּוׁשלׁשהּבמ מעלֹות ּבׁשבע הּזה ּבעּקר היה האמצעי הלכּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ז"ג סימנן: טלה. מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ּוׁשּתים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָחלקים
ועּׂשרים ּבׁשׁש זה ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ּומקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹל"ב.
מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמעלֹות
מקֹום לידע ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה כ"ו סימנם: ְְְְִִִֵֶֶַָָּתאֹומים.
מנין ּתּקח - ׁשּתרצה זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמׁש
ותֹוציא ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּימים
ׁשהֹודענּו, הּסימנין מן הּימים ּבאֹותן האמצעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָמהלכּה
והּיֹוצא מינֹו, עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹותֹוסיף
ּכיצד? הּיֹום. לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ליל ּבתחּלת האמצעי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי
ׁשהיא זֹו מּׁשנה ּתּמּוז, לחדׁש עּׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשּבת,
ּתחּלת עד העּקר מּיֹום הּימים, מנין מצאנּו - העּקר ְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָׁשנת
יֹום; מאה ּבֹו, הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
נ"ג, ל"ג צ"ח ׁשהּוא יֹום, למאה מהלכּה אמצע ְְְֲֵֶֶַַַָָָָלקחנּו
מאה החׁשּבֹון: מן יצא ל"ב, ז"ג ׁשהּוא העּקר, על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוהֹוספנּו
ועּׂשרים וחמׁש חלקים, ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָוחמׁש
ּבמהל מקֹומּה ונמצא כ"ה. ל"ז ק"ה סימנן: ְְְְְֲִִִַָָָָָׁשנּיֹות.
מעלֹות עּׂשרה ּבחמׁש סרטן, ּבמּזל - זה ליל ּבתחּלת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאמצעי
והאמצעי עּׂשרה. ׁשׁש מּמעלה חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה 8ּבֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשוה הּלילה ּבתחּלת יהיה ּפעמים - זה ּבחׁשּבֹון ,9ׁשּיצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבנה.1) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע שלושים.2)המהלך בליל הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת
נראה,3) כבר בוודאי ל"א ובליל יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין בוודאי כ"ט שבליל משום שלושים, בליל

של האמצעי המהלך חשבון מועיל כך משום חלקים. תשצ"ג שעות, י"ב יום, כ"ט הוא לבנה חודש של הממוצע שהאורך מאחר
יום. ל-כ"ט יום.4)השמש לשנ"ד השמש של האמצעי המהלך ידיעת מועילה כך מלאים.5)משום מהירות6)כשחדשיה כי

משתנית. ואינה קצובה במסלולם יש7)הכוכבים שהוא, זמן באיזה האמצעי) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב כדי
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת, זמן בנקודת מקומה את לדעת האמצעי.8)צורך במהלך בדיוק9)המקום

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  גאולת  מיום  מכתבו  נתקבל  הארוך  הפסק  לאחרי 

וגאולתנו כי גופא בתר רישא אזיל. ומה שכותב שאינו כותב מפני שאין לו מה להודיע. הנה זהו תמוה וקשה 

יותר מאשר העדרת הכתיבה, כי בשעה שנמצא הוא בעיר בה דרים אלפים ואלפים מבני ישראל ואיך שלא 

יהי' המצב ביהדות הרי תמיד יש מה לתקן שזהו צד השוה בכל המקומות ובכל הזמנים מלאחר חטא העגל 

ועד אשר רוח הטומאה יעבור מן הארץ הרי מובן שמן המוכן הוא ג"כ חומר לכתיבה, פרט באם אין הרצון 

לעשות ולתקן מה או שאין הרצון לכתוב עד"ז. ומ"ש אשר המקום הוא באופן שלא ירים איש את ידו וגו' 

הרי יש לדון בזה כ"ש וק"ו שזה מקום אשר לא ירים איש את ידו מבלעדי הקב"ה שהוא ממה"מ וגם ע"פ 

נוגע שם ענין המרות והבעלות כלפי חוץ אבל הפעולות עצמן  שכל האנושי ואפילו ע"פ שכל דנה"ב הנה 

אינן מבלבלות ובמילא לא יעכבו עליהם וכיון שבפנימיות הענינים הרי אינו נוגע אלא הפעולות והמרות 

והבעלות כלפי חוץ אינו נוגע הרי יש מקום לפעולה והמרות אינה נוגעת בכל הנ"ל, סיכום החשבון במלות 

אחרים:

בכל הצעות והסברות והצטדקות שאמר לי בע"פ ושכותבם במכתבים. אם אף צודקים לא תתוסף 

פסק  וידוע  מה  לפעול  כשיתחיל  משא"כ  בפרט,  המעינות  והפצת  בכלל  התורה  בהפצת  אחת  פעולה  אף 

נשיאנו הק' אשר חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם וטובה פעולה אחת מאלף אנחות, ובפרט שאין אתנו 

יודע עד מה תוצאות פעולה שבקדושה שיכולה להביא פירות ופירי פירות עד סוף העולם וכפירוש רבותינו 

עד סוף ההעלם וההסתר.

בברכה.



סי               
  

       

ה'תש"ע תמוז ט"ו ראשון יום

  
  

ועּׂשרים‡. ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל
סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשמֹונה חלקים, וחמּׁשים ּתׁשעה - ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָׁשעֹות
מעלֹות, ּתׁשע ימים: ּבעּׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָכ"ד
סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים וׁשלׁש חלקים, וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָואחד
ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום: ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָטנ"א
ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָמעלֹות,
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם:
ּכמֹו מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָאחר
ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, וׁשּׁשים וחמׁש מאתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו:
ונמצא לח"ן. רס"ה סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים,
ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום: אלפים ּבעּׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשארית
סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים חלקים, ועּׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות,
לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעּׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין
- עּׂשרה עד ּולארּבעה ולׁשלׁשה ימים לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָלמהלכּה
מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעּׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים ולׁשלׁשים יֹום לעּׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלמהלכּה
יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעּׂשה.
אמצע מהל אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאחד.

וחמ ארּבעה מאֹות ולׁשלׁש יֹום ועּׂשרים לתׁשעה ּׁשיםהּׁשמׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
והיא ּכסדרן, ׁשחדׁשיה ּבזמן הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהן ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹום,
אּלּו אמצעּיֹות ל ׁשּיהיּו ׁשּבזמן סדּורה. ׁשנה 1הּנקראת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

החדׁש לראּית עלי קל הּזה החׁשּבֹון יהיה לפי2מּוכנין, . ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הראּיה ליל עד הראּיה מּליל ּגמּורים יֹום ועּׂשרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּתׁשעה
מּתׁשעה ּפחֹות אין וחדׁש חדׁש ּבכל וכן הּבא, חדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשל
החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל חפצנּו ׁשאין יֹותר. לא יֹום ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹועּׂשרים

ּבלבד הראּיה לדעת זה3אּלא חדׁש ׁשל הראּיה מּליל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
סדּורה ׁשנה - הּבאה לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל 4עד ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

אחד ויֹום ׁשנה הּׁשמׁש5אֹו ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן , ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מעלֹות, ועּׂשרים ׁשמֹונה - יֹום ועּׂשרים לתׁשעה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָהאמצעי
א'. ל"ה כ"ח סימנן: אחת. ּוׁשנּיה חלקים, ּוׁשלׁשים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָוחמּׁשה
וארּבעים ּוׁשמֹונה מאֹות ׁשלׁש - סדּורה לׁשנה ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּומהלכה

ׁשנּיֹות. עּׂשרה וחמׁש חלקים, וחמּׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמעלֹות,
ט"ו. נ"ה שמ"ח ִָָסימנן:

.הּׁשבעה ּגלּגּלי ּבׁשאר וכן הּׁשמׁש, ּבגלּגל יׁש אחת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻנקּדה
הארץ מעל גבֹוּה יהיה ּבּה, הּכֹוכב ׁשּיהיה ּבעת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוכבים.
הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּׁשמׁש ּגלּגל ׁשל הּנקּדה ואֹותּה מאֹורֹו. ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכל

ּבׁשוה סֹובבת הּירח, מן ׁשנה6חּוץ ׁשבעים ּבכל ּומהלכּה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּׁשמׁש. ּגבּה הּנקראת היא זֹו ּונקּדה אחת. מעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבקרּוב
ׁשהיא ׁשנּיה, וחצי אחת ׁשנּיה - ימים עּׂשרה ּבכל ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָמהלכֹו
עּׂשרה חמׁש - יֹום ּבמאה מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָׁשלׁשים
ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ׁשני - יֹום ּבאלף ּומהלכֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָׁשנּיֹות,
חלקים. ועּׂשרים חמּׁשה - יֹום אלפים ּבעּׂשרת ְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָּומהלכֹו
ועֹוד, ׁשנּיֹות ארּבע - יֹום ועּׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָונמצא
אמרנּו, ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש - סדּורה ּבׁשנה ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָּומהלכֹו

הּוא זה חׁשּבֹון התחלת ׁשּמּמּנּו ליל7ׁשהעּקר מּתחּלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן, לחדׁש ׁשליׁשי ׁשּיֹומֹו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹחמיׁשי,
הּׁשמׁש ּומקֹום ליצירה. אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּותׁשע

ּוׁשלׁשהּבמ מעלֹות ּבׁשבע הּזה ּבעּקר היה האמצעי הלכּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ז"ג סימנן: טלה. מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ּוׁשּתים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָחלקים
ועּׂשרים ּבׁשׁש זה ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ּומקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹל"ב.
מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמעלֹות
מקֹום לידע ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה כ"ו סימנם: ְְְְִִִֵֶֶַָָּתאֹומים.
מנין ּתּקח - ׁשּתרצה זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמׁש
ותֹוציא ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּימים
ׁשהֹודענּו, הּסימנין מן הּימים ּבאֹותן האמצעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָמהלכּה
והּיֹוצא מינֹו, עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹותֹוסיף
ּכיצד? הּיֹום. לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ליל ּבתחּלת האמצעי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי
ׁשהיא זֹו מּׁשנה ּתּמּוז, לחדׁש עּׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשּבת,
ּתחּלת עד העּקר מּיֹום הּימים, מנין מצאנּו - העּקר ְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָׁשנת
יֹום; מאה ּבֹו, הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
נ"ג, ל"ג צ"ח ׁשהּוא יֹום, למאה מהלכּה אמצע ְְְֲֵֶֶַַַָָָָלקחנּו
מאה החׁשּבֹון: מן יצא ל"ב, ז"ג ׁשהּוא העּקר, על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוהֹוספנּו
ועּׂשרים וחמׁש חלקים, ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָוחמׁש
ּבמהל מקֹומּה ונמצא כ"ה. ל"ז ק"ה סימנן: ְְְְְֲִִִַָָָָָׁשנּיֹות.
מעלֹות עּׂשרה ּבחמׁש סרטן, ּבמּזל - זה ליל ּבתחּלת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאמצעי
והאמצעי עּׂשרה. ׁשׁש מּמעלה חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה 8ּבֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשוה הּלילה ּבתחּלת יהיה ּפעמים - זה ּבחׁשּבֹון ,9ׁשּיצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבנה.1) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע שלושים.2)המהלך בליל הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת
נראה,3) כבר בוודאי ל"א ובליל יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין בוודאי כ"ט שבליל משום שלושים, בליל

של האמצעי המהלך חשבון מועיל כך משום חלקים. תשצ"ג שעות, י"ב יום, כ"ט הוא לבנה חודש של הממוצע שהאורך מאחר
יום. ל-כ"ט יום.4)השמש לשנ"ד השמש של האמצעי המהלך ידיעת מועילה כך מלאים.5)משום מהירות6)כשחדשיה כי

משתנית. ואינה קצובה במסלולם יש7)הכוכבים שהוא, זמן באיזה האמצעי) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב כדי
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת, זמן בנקודת מקומה את לדעת האמצעי.8)צורך במהלך בדיוק9)המקום



סב              
  

החּמה ׁשקיעת אחר אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת קדם ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹאֹו
הראּיה10ּבׁשעה ּבחׁשּבֹון ּבּׁשמׁש לֹו תחּוׁש לא זה ודבר .11, ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ועל הּירח. לאמצע ּכׁשּנחׁשב זה קרּוב מׁשלימים אנּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהרי
אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת לכל ּתמיד ּתעּׂשה הּזאת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּדר
יצא - העּקר על ותֹוסיף הּׁשארית ּכל ׁשּתקּבץ ׁשנים: ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאלף

הּירח ּבאמצע ּתעּׂשה וכן האמצעי. הּמקֹום ּובאמצע12ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ׁשּתדע מאחר וכֹוכב: ּכֹוכב ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל
הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו העּקר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָותדע
מקֹומֹו ל ויצא - העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוהּימים
מהלכֹו ּתֹוסיף הּׁשמׁש: ּבגבּה ּתעּׂשה וכן אמצעי. ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמהל
ּגבּה מקֹום ל יצא - העּקר על הּׁשנים אֹו הּימים ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבאֹותם
עּקר לעּׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה. הּיֹום לאֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ מּמּנּו, ׁשּתתחיל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחר
אֹו ידּוע מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר אֹותֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָזֹו,
להיֹות ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - הּמאֹות מן מאה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּבתחּלת
לאחר אֹו זה עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים מּמּנּו ׁשּתתחיל ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעּקר
ּכבר ?הּדר היא ּכיצד ידּועה. הּדר - זה מעּקר ׁשנים ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכּמה
לתׁשעה ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש מהל ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָידעּת
ׁשהּׁשנה ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ּומהלכּה יֹום, ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָועּׂשרים
והּׁשנה אחד, יֹום הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחדׁשיה
והּׁשנה אחד. יֹום הּסדּורה מן חסרה היא חסרין ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשחדׁשיה
הּׁשנה על יתרה ּתהיה - ּכסדרן חדׁשיה יהיּו אם ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהמעּברת:
יתרה היא - ׁשלמים חדׁשיה יהיּו ואם יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָהּסדּורה
- חסרין חדׁשיה יהיּו ואם יֹום, ּוׁשלׁשים אחד הּסדּורה ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָעל
ׁשּכל ּומאחר יֹום. ועּׂשרים ּתׁשעה הּסדּורה על יתרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיא
לכל הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ידּועים, האּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
יצא - ׁשעּׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים

הּבאֹות מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה אֹותֹו13ל ותעּׂשה , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשעּׂשינּו, העּקר מן ׁשהֹוצאת האמצע ּתגרע אֹו עּקר; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּיֹום

העּקר ל ׁשעברּו14ויצא מּׁשנים ׁשּתרצה ותעּׂשה15לּיֹום , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּוׁשאר הּירח ּבאמצע ּתעּׂשה וכזה העּקר. אמצע ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו
מּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ל ידּועים יהיּו אם ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָהּכֹוכבים,
ׁשּתרצה יֹום לכל הּׁשמׁש אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּדברינּו,
מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּימים

ְֶָׁשעברּו.

  
ׁשּתרצה‡. יֹום ּבכל האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאם

הּדר על הּיֹום לאֹותֹו האמצעי מקֹומּה ּתחּלה ּתֹוציא -ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא הּוא והּנׁשאר האמצעי, הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש. ְֶֶַַמסלּול

.היה אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָותראה
מנת ּתגרע - מעלֹות ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּמסלּול
יֹותר הּמסלּול היה ואם האמצעי, הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמסלּול
ּתֹוסיף - וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ְְְֲִִִִֵֵַַַָעל
אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי; הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמנת
האמּתי. הּמקֹום הּוא - מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו ְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף

ׁשלׁש‚. אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָודע,
הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמאֹות

האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי
מעלֹות,„. עּׂשר הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָוכּמה

ּתהיה מעלֹות, עּׂשרים יהיה ואם חלקים. עּׂשרים מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָּתהיה
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשלׁשים יהיה ואם חלקים. ארּבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָמנתֹו
ּתהיה מעלֹות, ארּבעים יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָׁשמֹונה
חמּׁשים יהיה ואם חלקים. עּׂשר וחמּׁשה אחת מעלה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָמנתֹו
חלקים. ועּׂשרים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָמעלֹות,
ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָואם
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשבעים יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָוארּבעים
ׁשמֹונים יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ואחד אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָמעלה
חלקים. וחמּׁשים וׁשבעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָמעלֹות,
ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, מאה יהיה ואם חלקים. ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוחמּׁשים
ּתהיה ועּׂשר, מאה יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחת
מאה יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים. וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָועּׂשרים,
ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואם
מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשלׁשים
וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים. עּׂשר ותׁשעה אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמעלה
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד. וחלק אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתהיה
וׁשבעים, מאה יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים אחד מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּתהיה
הּׁשמׁש מקֹום אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה, לֹו אין - ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבׁשוה

האמּתי. מקֹומּה הּוא ְְֲִִִֶָָָָהאמצעי
ּתגרע‰. מעלֹות, ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּמסלּול ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָהיה

הרי ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָאֹותֹו
מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשהיה
ׁשּמנת הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות. וׁשּׁשים מאה ּתּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּׁשים,
מנת וכן חלקים; וארּבעים ׁשנים - מעלֹות וׁשּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמאה

חלקים. וארּבעים ׁשנים - ְְְֲִִִִַַַַָָָהּמאתים
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָוכן

ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּׁשלׁש
וכן חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה - מעלֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
ּומנין. מנין ּבכל זֹו ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהיא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניסן). ג' (ליל הלילה מתחילת הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם הלילה, לפי10)בתחילת הם החשבונות שכל לפי
" השמשÂÈחשבון מהלך של "ÈÚˆÓ‡‰מהלכה של ולא ,È˙ÈÓ‡‰סדירה השמש תנועת אין האמיתי במהלכה המזלות. בגלגל

איטית. ופעם מהירה היא פעם החדש.11)וקצובה. הירח האמצעי.12)של במהלכו הירח של13)מקום העיקר שנת אחר
הרמב"ם.ÚˆÓ‡Ï.(15כוונתו14)הרמב"ם. של העיקר שנת לפני

              
  

.Êידענּו ּוכבר מעלֹות, וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
חלקים, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּמנת
חלקים, וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
הּמעלֹות חׁשּבֹון ּולפי חלקים. עּׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא
ׁשהּוא הּמסלּול מנת ויהיה אחד, חלק מעלה לכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיהיה

חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָחמׁש
.Áמעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוכן

ּבכל ּתעּׂשה זֹו ּדר ועל חלקים. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָאחת
ּבחׁשּבֹון ּבין העּׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ëּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

ּתֹוציא - זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עּׂשר ארּבעה הּׁשּבת, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
כ"ח, ל"ז ק"ה וסימנֹו: הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמצע
יצא - הּזאת לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּכמֹו
האמצעי מן הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג; מ"ה פ"ו סימנֹו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹל
וחמּׁשים ּוׁשנים מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול: ל יצא -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָחלקים,
אל - מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו אם אּלא: החלקים, על ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָמסלּול
אֹותם ּתחּׁשב - יֹותר אֹו ׁשלׁשים היּו ואם אליהם; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָּתפנה
לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, ְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָמעלה
הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עּׂשרה ּתׁשע זה מסלּול ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיהיה

חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְֲִִֵֶַָָׁשּבארנּו
.Èּתגרע - ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי

הּׁשמׁש, מאמצע חלקים, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמנה,
חלקים, וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות, וארּבע מאה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָיּׁשאר:
מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָוחמׁש
עּׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים חמׁש ּפחֹות ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָמעלֹות
ולא הּירח ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש ּבמקֹום לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשנּיֹות
ואם ּבלבד. החלקים על חקר אּלא הראּיה, חׁשּבֹונֹות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבׁשאר
אחד, חלק אֹותם עּׂשה - לׁשלׁשים קרֹוב הּׁשנּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָיהיּו

החלקים. על ְֲִִַַָוהֹוסיפֹו
.‡Èּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

ּתקּופֹות ּבין - ׁשּתרצה ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. ְִִִַָמּׁשנים

  
עצמֹו‡. הּירח לֹו. יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּירח

ּומהלכֹו ּכּלֹו, העֹולם את מּקיף ׁשאינֹו קטן, ּבגלּגל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻמסּבב
והּגלּגל הּמסלּול. אמצע נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהאמצעי
העֹולם, את הּמקיף ּגדֹול, ּבגלּגל מסּבב עצמֹו ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָהּקטן
הּגדֹול הּגלּגל ּבאֹותֹו הּקטן ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּובמהל
אמצע מהל הּירח. אמצע הּנקרא הּוא - העֹולם את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמּקיף
חלקים, ועּׂשרה מעלֹות, עּׂשרה ׁשלׁש אחד: ּביֹום ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּירח

י" סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים יל"ה.וחמׁש ג ְְְִִִֵָָָ
.ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים: ּבעּׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָנמצא

סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים חלקים, וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעלֹות,

מאתים יֹום: ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא מה"נ. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָוׁשבע
ׁשארית ונמצאת כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם: ׁשנּיֹות. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָועּׂשרים
ּוׁשלׁשה מעלֹות, עּׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום: ּבאלף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמהלכֹו
ונמצא כג"ן. רי"ו סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָועּׂשרים
ּוׁשמֹונה מעלֹות, ׁשלׁש יֹום: אלפים ּבעּׂשרת מהלכֹו ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשארית
ונמצא כ'. נ"ח ג' סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָוחמּׁשים
ועּׂשרים ׁשּתים יֹום: ועּׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשארית
כ"ב סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשׁש חלקים, וׁשּׁשה ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָמעלֹות,
מאֹות ׁשלׁש סדּורה: ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָונ"ו.
וׁשלׁש חלקים, ועּׂשרים וׁשּׁשה מעלֹות, וארּבעים ְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָוארּבע
זֹו ּדר ועל מ"ג. כ"ו שד"ם להם: סימן ׁשנּיֹות. ְְְְִִִֶֶֶַַָָָוארּבעים

ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹּתכּפל
מעלֹות,‚. עּׂשרה ׁשלׁש אחד: ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָּומהל

גנ"ד. י"ג סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וארּבע חלקים, ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָּוׁשלׁשה
ּתׁשעה מעלֹות, ּוׁשלׁשים מאה ימים: ּבעּׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָנמצא
ונמצא ל"ט. ק"ל סימנם: ׁשנּיֹות. ּבלא חלקים, ְְְְְֲִִִִִָָָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות, ועּׂשרים וׁשׁש מאתים יֹום: ּבמאה מהלכֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשארית
סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים, ועּׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָותׁשעה
מאה יֹום: ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָרכ"ו
ׁשנּיֹות. וחמּׁשים חלקים, וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַָָוארּבע
אלפים ּבעּׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נח"ן. ק"ד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם:
וארּבעים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ועּׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָיֹום:
ונמצא מח"כ. שכ"ט סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים ְְְְְֲִִִִִֶָָָָחלקים,
מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה יֹום: ועּׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשארית
נג"ד. י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבע חלקים, וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָּוׁשלׁשה

וחמׁש„. מאֹות ׁשלׁש סדּורה: ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָונמצא
ש"ה סימנם: חלקים. ּבלא ׁשנּיֹות, עּׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹמעלֹות,
ׁשהּוא חמיׁשי, ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי"ג.
וארּבעה אחת, מעלה ׁשֹור, ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָהעּקר
מ"ג. י"ד א' סימנם: ׁשנּיֹות. וׁשלׁש ארּבעים חלקים, ְְְֲִִִִַָָָָָָָעּׂשר
מעלֹות, ּוׁשמֹונים ארּבע זה: ּבעּקר היה הּמסלּול ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָואמצע
סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים ּוׁשּתים חלקים, ועּׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּוׁשמֹונה
והאמצע הּירח אמצע מהל ׁשּתדע מאחר מ"ב. כ"ח ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָפ"ד
ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו העּקר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
ואחר הּׁשמׁש. ּבאמצע ׁשעּׂשית ּדר על ׁשּתרצה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיֹום
התּבֹונן ׁשּתרצה, הּלילה לתחּלת הּירח אמצע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתֹוציא

הּוא. מּזל זה ּבאי ודע ְְֵֶֶֶַַַָּבּׁשמׁש
.‰- טלה מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא. ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח אמצע על ּתֹוסיף - ּתאֹומים מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים. עּׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח אמצע על ּתֹוסיף - אריה מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים. עּׂשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחמּׁשה
עּׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף - ּבתּולה מּזל חצי ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעד
מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים.
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא. ּכמֹות הּירח אמצע הּנח - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים
מאמצע ּתגרע - קׁשת מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
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סג               
  

.Êידענּו ּוכבר מעלֹות, וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
חלקים, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּמנת
חלקים, וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
הּמעלֹות חׁשּבֹון ּולפי חלקים. עּׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא
ׁשהּוא הּמסלּול מנת ויהיה אחד, חלק מעלה לכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיהיה

חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָחמׁש
.Áמעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוכן

ּבכל ּתעּׂשה זֹו ּדר ועל חלקים. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָאחת
ּבחׁשּבֹון ּבין העּׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ëּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

ּתֹוציא - זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עּׂשר ארּבעה הּׁשּבת, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
כ"ח, ל"ז ק"ה וסימנֹו: הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמצע
יצא - הּזאת לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּכמֹו
האמצעי מן הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג; מ"ה פ"ו סימנֹו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹל
וחמּׁשים ּוׁשנים מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול: ל יצא -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָחלקים,
אל - מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו אם אּלא: החלקים, על ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָמסלּול
אֹותם ּתחּׁשב - יֹותר אֹו ׁשלׁשים היּו ואם אליהם; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָּתפנה
לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, ְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָמעלה
הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עּׂשרה ּתׁשע זה מסלּול ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיהיה

חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְֲִִֵֶַָָׁשּבארנּו
.Èּתגרע - ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי

הּׁשמׁש, מאמצע חלקים, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמנה,
חלקים, וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות, וארּבע מאה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָיּׁשאר:
מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָוחמׁש
עּׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים חמׁש ּפחֹות ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָמעלֹות
ולא הּירח ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש ּבמקֹום לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשנּיֹות
ואם ּבלבד. החלקים על חקר אּלא הראּיה, חׁשּבֹונֹות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבׁשאר
אחד, חלק אֹותם עּׂשה - לׁשלׁשים קרֹוב הּׁשנּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָיהיּו

החלקים. על ְֲִִַַָוהֹוסיפֹו
.‡Èּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

ּתקּופֹות ּבין - ׁשּתרצה ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. ְִִִַָמּׁשנים

  
עצמֹו‡. הּירח לֹו. יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּירח

ּומהלכֹו ּכּלֹו, העֹולם את מּקיף ׁשאינֹו קטן, ּבגלּגל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻמסּבב
והּגלּגל הּמסלּול. אמצע נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהאמצעי
העֹולם, את הּמקיף ּגדֹול, ּבגלּגל מסּבב עצמֹו ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָהּקטן
הּגדֹול הּגלּגל ּבאֹותֹו הּקטן ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּובמהל
אמצע מהל הּירח. אמצע הּנקרא הּוא - העֹולם את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמּקיף
חלקים, ועּׂשרה מעלֹות, עּׂשרה ׁשלׁש אחד: ּביֹום ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּירח

י" סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים יל"ה.וחמׁש ג ְְְִִִֵָָָ
.ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים: ּבעּׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָנמצא

סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים חלקים, וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעלֹות,

מאתים יֹום: ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא מה"נ. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָוׁשבע
ׁשארית ונמצאת כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם: ׁשנּיֹות. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָועּׂשרים
ּוׁשלׁשה מעלֹות, עּׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום: ּבאלף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמהלכֹו
ונמצא כג"ן. רי"ו סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָועּׂשרים
ּוׁשמֹונה מעלֹות, ׁשלׁש יֹום: אלפים ּבעּׂשרת מהלכֹו ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשארית
ונמצא כ'. נ"ח ג' סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָוחמּׁשים
ועּׂשרים ׁשּתים יֹום: ועּׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשארית
כ"ב סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשׁש חלקים, וׁשּׁשה ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָמעלֹות,
מאֹות ׁשלׁש סדּורה: ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָונ"ו.
וׁשלׁש חלקים, ועּׂשרים וׁשּׁשה מעלֹות, וארּבעים ְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָוארּבע
זֹו ּדר ועל מ"ג. כ"ו שד"ם להם: סימן ׁשנּיֹות. ְְְְִִִֶֶֶַַָָָוארּבעים

ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹּתכּפל
מעלֹות,‚. עּׂשרה ׁשלׁש אחד: ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָּומהל

גנ"ד. י"ג סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וארּבע חלקים, ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָּוׁשלׁשה
ּתׁשעה מעלֹות, ּוׁשלׁשים מאה ימים: ּבעּׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָנמצא
ונמצא ל"ט. ק"ל סימנם: ׁשנּיֹות. ּבלא חלקים, ְְְְְֲִִִִִָָָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות, ועּׂשרים וׁשׁש מאתים יֹום: ּבמאה מהלכֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשארית
סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים, ועּׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָותׁשעה
מאה יֹום: ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָרכ"ו
ׁשנּיֹות. וחמּׁשים חלקים, וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַָָוארּבע
אלפים ּבעּׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נח"ן. ק"ד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם:
וארּבעים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ועּׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָיֹום:
ונמצא מח"כ. שכ"ט סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים ְְְְְֲִִִִִֶָָָָחלקים,
מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה יֹום: ועּׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשארית
נג"ד. י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבע חלקים, וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָּוׁשלׁשה

וחמׁש„. מאֹות ׁשלׁש סדּורה: ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָונמצא
ש"ה סימנם: חלקים. ּבלא ׁשנּיֹות, עּׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹמעלֹות,
ׁשהּוא חמיׁשי, ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי"ג.
וארּבעה אחת, מעלה ׁשֹור, ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָהעּקר
מ"ג. י"ד א' סימנם: ׁשנּיֹות. וׁשלׁש ארּבעים חלקים, ְְְֲִִִִַָָָָָָָעּׂשר
מעלֹות, ּוׁשמֹונים ארּבע זה: ּבעּקר היה הּמסלּול ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָואמצע
סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים ּוׁשּתים חלקים, ועּׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּוׁשמֹונה
והאמצע הּירח אמצע מהל ׁשּתדע מאחר מ"ב. כ"ח ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָפ"ד
ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו העּקר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
ואחר הּׁשמׁש. ּבאמצע ׁשעּׂשית ּדר על ׁשּתרצה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיֹום
התּבֹונן ׁשּתרצה, הּלילה לתחּלת הּירח אמצע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתֹוציא

הּוא. מּזל זה ּבאי ודע ְְֵֶֶֶַַַָּבּׁשמׁש
.‰- טלה מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא. ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח אמצע על ּתֹוסיף - ּתאֹומים מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים. עּׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח אמצע על ּתֹוסיף - אריה מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים. עּׂשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחמּׁשה
עּׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף - ּבתּולה מּזל חצי ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעד
מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים.
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סד              
  

חלקים. עּׂשר חמּׁשה מּזלהּירח מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשלׁשים הּירח מאמצע ּתגרע - ּדלי מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָקׁשת
מּזל חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָחלקים.

חלקים. עּׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע ּתגרע - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדגים
.Âמּמּנּו ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

לאחר הּירח אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִֵֶֶַַַַַַַָאֹו
ׁשּתֹוציא הּזמן ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָׁשקיעת
הראּיה. לׁשעת הּירח אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמצע

ה'תש"ע תמוז ט"ז שני יום

  
האמּתי‡. הּירח מקֹום לידע ּתרצה ׁשּתרצה1אם יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּלילה לאֹותֹו הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ּתחּלה ּתֹוציא -ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
הּׁשמׁש ואמצע הּמסלּול אמצע ּתֹוציא וכן לאֹותֹו2ׁשּתרצה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

הּירח מאמצע הּׁשמׁש אמצע ותגרע ּתכּפל3העת, והּנׁשאר , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הּכפּול. מרחק הּנקרא וזהּו ְְְִֶֶַַָָָאֹותֹו.

.ׁשעּׂשינּו החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא הֹודענּו, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹּוכבר
אפׁשר אי ּולעֹולם הּירח. ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
הּירח ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה

אפׁשראּל ואי מעלֹות, וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּמּנּו יגרע ולא זה על .4ׁשּיֹוסיף ְְִִִֶֶֶַַֹ

יהיה‚. אם הּכפּול: זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהֹואיל
חֹוׁשׁשין אין - לחמׁש קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום. תֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת,
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות עּׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות עּׂשרה מׁשּתים הּכפּול ּמרחק יהיה ואם אחת. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות עּׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
עד מעלֹות עּׂשרה מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות.
ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות ועּׂשרים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָארּבע
מעלֹות ועּׂשרים מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעלֹות.
ארּבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַעד
מעלֹות ּוׁשלׁשים מׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָמעלֹות.
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַעד
ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחמׁש
אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות וארּבעים חמׁש עד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָמעלֹות
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמסלּול
על ּתֹוסיף - מעלֹות וחמּׁשים אחת עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָוארּבעים
הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ׁשבע הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
ּתֹוסיף - מעלֹות וחמּׁשים ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמׁשּתים
הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל
ּתֹוסיף - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים ְֲֲִִִִִִַַַַָָהּכפּול

מעלֹות ּתׁשע הּמסלּול אמצע אמצע5על ׁשּיהיה ּומה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַ
הּנקרא הּוא - אּלּו מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף אחר ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּמסלּול

הּנכֹון. ְַַָמסלּול
אם„. הּנכֹון: הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר

ּתגרע - מעלֹות ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות הּמסלּול6היה מנת ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
הּמסלּול היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּזה
מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות, ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָהּנכֹון

ּת - הּירח7ֹוסיףוׁשּׁשים אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת
הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא - מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע

ּבׁשוה‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,
יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָאֹו
האמּתי מקֹום הּוא הראּיה לׁשעת האמצעי הּירח .8מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

.Âעּׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה
הּמסלּול יהיה ואם חלקים. חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמנה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עּׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּנכֹון
ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָּוׁשלׁשים
ּתהיה ארּבעים, יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים וארּבעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָמעלֹות
ּתהיה חמּׁשים, יהיה ואם חלקים. וׁשּׁשה מעלֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַָָָָמנתֹו
יהיה ואם חלקים. וארּבעים וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָמנתֹו
ואם חלקים. עּׂשר וׁשּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּׁשים,
וארּבעים ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָיהיה
ואם מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָחלקים.
חלקים. וחמּׁשה מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיה
חלקים. ּוׁשמנה מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹואם
ותׁשעה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ועּׂשר, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם
מנתֹו ּתהיה ועּׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָוחמּׁשים
ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָארּבע
יהיה ואם חלקים. עּׂשר ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּתהיה
ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמאה
מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָחלקים.
ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
מאה יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים. וחמּׁשים וּתׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָוׁשבעים,
ׁשאמרנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין - ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה יהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואם

האמּתי. מקֹום הּוא האמצעי הּירח מקֹום ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
.Ê,מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָואם

ׁשעּׂשית ּכדר מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתגרע
עם אחדים הּמסלּול ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָּבמסלּול
ּכדר האחדים; הּמנֹות ׁשּתי ׁשּבין הּיֹותר מן ּתּקח ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעּׂשרֹות,
ּבּמסלּול ּתעּׂשה ּכ ׁשּלֹו, ּבּמנֹות הּׁשמׁש ּבמסלּול ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבארנּו

ׁשּלֹו. ּבּמנֹות ֶַַָָהּנכֹון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המזלות.1) הקטן.2)בגלגל בגלגל הירח של האמצעי שתגרע3)מהלכו לאחר למזרח. ממערב אחד, בכיוון נעים שניהם כי
הירח. מן השמש מרחק מעלות.4)תקבל הראייה5)מחמש בליל מעוניין הוא כי עוסק, הרמב"ם אין יותר גדול כפול במרחק

הירח6)בלבד. ואמצע יותר אטית הירח מהירות כאן נקרא‚„ÏÂכי ההפרש שעור הנכון. כאן7)המסלול.ממסלול כי
הירח ואמצע יותר גדולה הירח הנכון.˜ÔËמהירות הן8)ממסלול האמצעי הירח מקום ונקודת האמיתי הירח מקום נקודת כי

אחד. בקו

              
  

.Áּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת ׁשהיא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת, ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָהעּקר,
ּתׁשעה ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָליל
ל יצא זה, ליל ּתחּלת הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא - יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַועּׂשרים
חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָאמצעֹו:
ותֹוציא ל"ג. ל"ח ל"ה סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו: ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמצע
ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים, ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָוחמּׁשים
לעת הּמסלּול אמצע ותֹוציא ל"ט. ל"ו נ"ג סימנם: ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנּיֹות.
ועּׂשרים ואחד מעלֹות, וׁשלׁש מאה אמצעֹו: ל יצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָזֹו,
ּתגרע מ"ו. כ"א ק"ג סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָחלקים,
מעלֹות, עּׂשרה ׁשבע יּׁשאר: הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע

וחמּׁש הּמרחק.ּוׁשמֹונה הּוא וזה ׁשנּיֹות. וׁשׁש חלקים, ים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּוׁשלׁשים חמׁש הּכפּול: הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּתכּפל
ׁשנּיֹות. עּׂשרה ּוׁשּתים חלקים, וחמּׁשים וׁשּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָמעלֹות,
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף לפיכ י"ב. נ"ו ל"ה ְְְִִִֶַַַַָָָסימנם:
מאה הּנכֹון: הּמסלּול ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָחמׁש

על9ּוׁשמֹונים מקּפידין ואין חלקים. ועּׂשרים ואחד מעלֹות, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ּבּמסלּול, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהחלקים

.Ëמאה ׁשהּוא הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על לחקר ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹּובאנּו
ּולפי אחד. וחלק מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוׁשמֹונה,
הּמנה, ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמסלּול
יּׁשאר: הּירח, אמצע מן אחד, וחלק מעלֹות חמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות, וארּבעים ותׁשע10ׁשמֹונה , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
החלקים. על ותֹוסיף חלק, הּׁשנּיֹות ּתעּׂשה ׁשנּיֹות. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּוׁשלׁשים
ּבׁשמֹונה ׁשֹור, ּבמּזל זֹו ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָונמצא
עּׂשרה. ּתׁשע מּמעלת חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשרה
האמּתי הּירח מקֹום ּתדע הּזה הּדר ועל ל"ו. י"ח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָסימנם:
עד העּקר, ׁשהיא זֹו, ׁשנה מּתחּלת ׁשּתרצה, ראּיה עת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבכל

העֹולם. ָָסֹוף

  
מעל‡. נֹוטה היא ּתמיד, הּירח ּבּה ׁשּסֹובבת ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהעּגּולה

לצפֹון, נֹוטה חציּה ּתמיד. הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהעּגּולה
ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ּבּה יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום. נֹוטה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻוחציּה
ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,לפיכ ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפֹוגעֹות
הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ּבעּגּולה סֹובב נמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמּׁשתיהן,
מהּל נמצא הּנקּדֹות, מּׁשתי מאחת הּירח יצא ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּבׁשוה.
הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה לדרֹומּה. אֹו הּׁשמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻלצפֹון
ׁשּמּמּנה והּנקּדה ראׁש, הּנקראת היא - הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלנטֹות
זנב. הּנקראת היא - הּׁשמׁש לדרֹום לנטֹות הּירח ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתחיל
גרעֹון. ולא ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּומהל
לדלי, ּומּדגים לדגים, מּטלה אחֹורּנית: ּבּמּזלֹות הֹול ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָוהּוא

ּתמיד. סֹובב הּוא ְִֵֵָוכן

.ואחת חלקים, ׁשלׁשה אחד: ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹמהל
ּוׁשלׁשים אחד ימים: ּבעּׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָעּׂשרה
יֹום: ּבמאה מהלכֹו ונמצא ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשבע ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָחלקים,
ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשלׁש חלקים, עּׂשר ׁשבעה מעלֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָחמׁש
ׁשּתים יֹום: ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג. הי"ז ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָסימנם:
ׁשנּיֹות. ועּׂשר חלקים, וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים ּבעּׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נז"י. נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם:
חלקים, ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות, וׁשּׁשים ותׁשעה מאה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָיֹום:
מהלכֹו ונמצא לא"מ. קס"ט סימנם: ׁשנּיֹות. ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת, מעלה יֹום: ועּׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָלתׁשעה
לׁשנה מהלכֹו ונמצא לב"ט. א' וסימנם: ׁשנּיֹות. ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָותׁשע
חלקים, וארּבעים וארּבעה מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה:
ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
מאה היה: העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי, ליל ּבתחּלת ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
ועּׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים, וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָּוׁשמֹונים

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנם: ְִִָָׁשנּיֹות.
ּתֹוציא‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת, לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמצעם
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָהּירח,

הע ּבאֹותֹו הראׁש מקֹום הּוא יהיהוהּנׁשאר לעֹולם ּוכנגּדֹו ת. ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
הּזנב. ְַָָמקֹום

ערב„. ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
העּקר, ׁשנת ׁשהיא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבת,
זֹו, ליל ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנין
יֹום. ועּׂשרים ּתׁשעה ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשאנּו

ׁשּידעּת.‰. הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא
ל יצא העּקר, על ועּׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּוא:
ותׁשעה מעלֹות, ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאמצע
כ"ט קפ"ב סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים, ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָועּׂשרים
מאה :ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָל"ז.
ועּׂשרים וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים מעלֹות, וׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָוׁשבע
ואל הראׁש. מקֹום הּוא וזה לכ"ג. קע"ז סימנם: ְְְְִִֶַָָָֹׁשנּיֹות.
ׁשבע ּבתּולה, ּבמּזל - הראׁש מקֹום נמצא הּׁשנּיֹות. אל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּתפנה
- ּכנגּדֹו הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָועּׂשרים
חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועּׂשרים ּבׁשבע ּדגים, ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָּבמּזל

.Â.ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם
ּבמּזל הּזנב יהיה - הראׁש מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹלפיכ
יהיה אם ּבׁשוה. והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשביעי
מעלֹות ּבעּׂשר הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעּׂשר ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁש

מּמּנּו. ׁשביעי ְִִִִֶַָמּמּזל
.Êהּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

אֹו הראׁש עם הּירח מצאת אם ּבׁשלׁשּתן: התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
נֹוטה הּירח ׁשאין ּתדע - אחד ּבחלק אחת ּבמעלה הּזנב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעם
הּירח מקֹום ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
ׁשהּירח ּתדע - הּזנב ּכנגד הֹול והּוא הראׁש, מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעלות.9) ק"ג שהיה המסלול, אמצע על מעלות חמש הוספנו כי ושמונה, מאה להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק"פ במקום
חלקים.10) ל"ה - בעצם



סה               
  

.Áּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת ׁשהיא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת, ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָהעּקר,
ּתׁשעה ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָליל
ל יצא זה, ליל ּתחּלת הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא - יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַועּׂשרים
חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָאמצעֹו:
ותֹוציא ל"ג. ל"ח ל"ה סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו: ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמצע
ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים, ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָוחמּׁשים
לעת הּמסלּול אמצע ותֹוציא ל"ט. ל"ו נ"ג סימנם: ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנּיֹות.
ועּׂשרים ואחד מעלֹות, וׁשלׁש מאה אמצעֹו: ל יצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָזֹו,
ּתגרע מ"ו. כ"א ק"ג סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָחלקים,
מעלֹות, עּׂשרה ׁשבע יּׁשאר: הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע

וחמּׁש הּמרחק.ּוׁשמֹונה הּוא וזה ׁשנּיֹות. וׁשׁש חלקים, ים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּוׁשלׁשים חמׁש הּכפּול: הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּתכּפל
ׁשנּיֹות. עּׂשרה ּוׁשּתים חלקים, וחמּׁשים וׁשּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָמעלֹות,
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף לפיכ י"ב. נ"ו ל"ה ְְְִִִֶַַַַָָָסימנם:
מאה הּנכֹון: הּמסלּול ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָחמׁש

על9ּוׁשמֹונים מקּפידין ואין חלקים. ועּׂשרים ואחד מעלֹות, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ּבּמסלּול, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהחלקים

.Ëמאה ׁשהּוא הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על לחקר ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹּובאנּו
ּולפי אחד. וחלק מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוׁשמֹונה,
הּמנה, ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמסלּול
יּׁשאר: הּירח, אמצע מן אחד, וחלק מעלֹות חמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות, וארּבעים ותׁשע10ׁשמֹונה , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
החלקים. על ותֹוסיף חלק, הּׁשנּיֹות ּתעּׂשה ׁשנּיֹות. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּוׁשלׁשים
ּבׁשמֹונה ׁשֹור, ּבמּזל זֹו ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָונמצא
עּׂשרה. ּתׁשע מּמעלת חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשרה
האמּתי הּירח מקֹום ּתדע הּזה הּדר ועל ל"ו. י"ח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָסימנם:
עד העּקר, ׁשהיא זֹו, ׁשנה מּתחּלת ׁשּתרצה, ראּיה עת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבכל

העֹולם. ָָסֹוף

  
מעל‡. נֹוטה היא ּתמיד, הּירח ּבּה ׁשּסֹובבת ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהעּגּולה

לצפֹון, נֹוטה חציּה ּתמיד. הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהעּגּולה
ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ּבּה יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום. נֹוטה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻוחציּה
ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,לפיכ ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפֹוגעֹות
הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ּבעּגּולה סֹובב נמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמּׁשתיהן,
מהּל נמצא הּנקּדֹות, מּׁשתי מאחת הּירח יצא ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּבׁשוה.
הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה לדרֹומּה. אֹו הּׁשמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻלצפֹון
ׁשּמּמּנה והּנקּדה ראׁש, הּנקראת היא - הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלנטֹות
זנב. הּנקראת היא - הּׁשמׁש לדרֹום לנטֹות הּירח ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתחיל
גרעֹון. ולא ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּומהל
לדלי, ּומּדגים לדגים, מּטלה אחֹורּנית: ּבּמּזלֹות הֹול ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָוהּוא

ּתמיד. סֹובב הּוא ְִֵֵָוכן

.ואחת חלקים, ׁשלׁשה אחד: ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹמהל
ּוׁשלׁשים אחד ימים: ּבעּׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָעּׂשרה
יֹום: ּבמאה מהלכֹו ונמצא ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשבע ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָחלקים,
ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשלׁש חלקים, עּׂשר ׁשבעה מעלֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָחמׁש
ׁשּתים יֹום: ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג. הי"ז ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָסימנם:
ׁשנּיֹות. ועּׂשר חלקים, וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים ּבעּׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נז"י. נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם:
חלקים, ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות, וׁשּׁשים ותׁשעה מאה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָיֹום:
מהלכֹו ונמצא לא"מ. קס"ט סימנם: ׁשנּיֹות. ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת, מעלה יֹום: ועּׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָלתׁשעה
לׁשנה מהלכֹו ונמצא לב"ט. א' וסימנם: ׁשנּיֹות. ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָותׁשע
חלקים, וארּבעים וארּבעה מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה:
ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
מאה היה: העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי, ליל ּבתחּלת ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
ועּׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים, וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָּוׁשמֹונים

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנם: ְִִָָׁשנּיֹות.
ּתֹוציא‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

ואמצע הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת, לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמצעם
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָהּירח,

הע ּבאֹותֹו הראׁש מקֹום הּוא יהיהוהּנׁשאר לעֹולם ּוכנגּדֹו ת. ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
הּזנב. ְַָָמקֹום

ערב„. ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
העּקר, ׁשנת ׁשהיא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבת,
זֹו, ליל ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנין
יֹום. ועּׂשרים ּתׁשעה ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשאנּו

ׁשּידעּת.‰. הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא
ל יצא העּקר, על ועּׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּוא:
ותׁשעה מעלֹות, ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאמצע
כ"ט קפ"ב סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים, ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָועּׂשרים
מאה :ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָל"ז.
ועּׂשרים וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים מעלֹות, וׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָוׁשבע
ואל הראׁש. מקֹום הּוא וזה לכ"ג. קע"ז סימנם: ְְְְִִֶַָָָֹׁשנּיֹות.
ׁשבע ּבתּולה, ּבמּזל - הראׁש מקֹום נמצא הּׁשנּיֹות. אל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּתפנה
- ּכנגּדֹו הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָועּׂשרים
חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועּׂשרים ּבׁשבע ּדגים, ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָּבמּזל

.Â.ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם
ּבמּזל הּזנב יהיה - הראׁש מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹלפיכ
יהיה אם ּבׁשוה. והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשביעי
מעלֹות ּבעּׂשר הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעּׂשר ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁש

מּמּנּו. ׁשביעי ְִִִִֶַָמּמּזל
.Êהּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

אֹו הראׁש עם הּירח מצאת אם ּבׁשלׁשּתן: התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
נֹוטה הּירח ׁשאין ּתדע - אחד ּבחלק אחת ּבמעלה הּזנב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעם
הּירח מקֹום ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
ׁשהּירח ּתדע - הּזנב ּכנגד הֹול והּוא הראׁש, מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעלות.9) ק"ג שהיה המסלול, אמצע על מעלות חמש הוספנו כי ושמונה, מאה להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק"פ במקום
חלקים.10) ל"ה - בעצם



סו              
  

והרי הּזנב, מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; לצפֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹוטה
הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע - הראׁש ּכנגד הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא

.Áהיא - לדרֹומּה אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה
צפֹוני, רחב נקרא - לצפֹון נֹוטה היה אם הּירח. רחב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּנקראת
הּירח היה ואם ּדרֹומי, רחב נקרא - לדרֹום נֹוטה היה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא - הּנקּדֹות מּׁשתי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹֹֻּבאחת

.Ëּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם
הראׁש מן יתחיל דרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום. ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף, הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות,
עד נֹוסף, והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לזנבֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּכׁשּיּגיע
רחב. לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות, לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּיּגיע

.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם
ּומקֹום הראׁש מקֹום ּתֹוציא - דרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ְְְְְִִִִָֹואם
מּמקֹום הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח
יהיה ואם הרחב. מסלּול הּנקרא הּוא והּנׁשאר האמּתי, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּירח
ׁשרחב ּתדע - ּוׁשמֹונים מאה עד אחת מּמעלה הרחב ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹמסלּול
- ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּירח
אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתדע

וׁשּׁש מאֹות ותחזרׁשלׁש ּכלל. רחב לּירח אין - ּבׁשוה ים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
נטּיתֹו ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹותראה
אֹו הּדרֹומי הּירח רחב הּנקרא והּוא לדרֹום, אֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹלצפֹון

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַהּצפֹוני,
.‡Èהרחב מסלּול יהיה אם הרחב? מסלּול מנת היא ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֹוכּמה

יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעּׂשר
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עּׂשרים הּזה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמסלּול
ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּוׁשלׁשה
יהיה ואם חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָּתהיה
עּׂשר ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָהּמסלּול
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים הּמסלּול יהיה ואם ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָחלקים.
ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָׁשלׁש
יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּתהיה
וארּבעים ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָהּמסלּול
ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָחלקים.
הּמסלּול יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָמעלֹות

מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַָָּתׁשעים,
.Èלפי להם הראּוי ּתּקח - העּׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעּׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּובמסלּול
חמּׁשים הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת, ּוכבר מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו היתה -ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָ
ועּׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה - ׁשּׁשים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּמסלּול
חלקים, ׁשלׁשים - הּמנֹות ׁשּתי ּבין הּיתר נמצא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחלקים,
זה, מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה, לכל חלקים ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות, ׁשלׁש וחמּׁשים: ׁשלׁש ְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָׁשהּוא

ּומנין. מנין ּבכל ּתעּׂשה זֹו ּדר ועל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים.
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים, עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו

הּמסלּול ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמסלּול
הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמאה

.„Èׁשהרי ּדרֹומי, והּוא זה. ליל ּבתחּלת הּירח רחב הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה
יתר הּמסלּול היה אם וכן ּוׁשמֹונים. מאה על יתר ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּמסלּול
מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים מאתים עד ּוׁשמֹונים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּמאה

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ְְְִִֵַַַָָָּוׁשמֹונים,
.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יֹותר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָואם

והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָמאֹות
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.ÊËאֹותֹו ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשלׁשים ׁשּמנת ידעּת ּוכבר ׁשלׁשים; נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמּמאה
מאה מנת ּתהיה וכ חלקים, ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָוחמּׁשים:
.ÊÈמאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

היא עּׂשרים ׁשּמנת ידעּת ּוכבר עּׂשרים; יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת ּתהיה אם וכן חלקים, וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמעלה
חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָמאתים,

.ÁÈׁש הּמסלּול ׁשהיה מּׁשלׁשהרי אֹותֹו ּתגרע - מאֹות לׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
- ׁשּׁשים ׁשּמנת ידעּת ּוכבר ׁשּׁשים; נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות: ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים, ועּׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו ּדר ועל חלקים. ועּׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈרּוח ּובאיזֹו הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני ׁשּבת, ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא,
היה האמּתי הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו, מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עּׂשרה ּבׁשמֹונה זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבליל
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום ל"ו, י"ח סימנֹו: - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועּׂשרים ּבׁשבע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהעת
ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע כז"ל, סימנֹו: -ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלקים ׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב: ְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹמסלּול
ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי ו', רל"א סימנֹו: -ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל הּמנה ונמצאת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמסלּול,
רחב וזהּו חלקים. וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש זה: ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבפרק
על יתר הּמסלּול ׁשהרי ּדרֹומי, והּוא זה. ליל ּבתחּלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּירח

ּוׁשמֹונים. ְִֵָמאה

  
ּומּוכנים‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי - ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב ּתתחיל - זאת לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא
מּמקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹהראׁש

ראׁשֹון. אר הּנקרא הּוא והּנׁשאר האמּתי, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּירח
.מקֹום ּתדע - הּירח ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּומאחר

והּוא דרֹומי. אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
ּוברחב ראׁשֹון הּזה ּבאר והּזהר ראׁשֹון. רחב ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּנקרא

.ל מּוכנים ׁשניהם ויהיּו ְְְְִִִֵֶָָהראׁשֹון,
אם‚. הראׁשֹון: הּזה ּוברחב הראׁשֹון הּזה ּבאר ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוהתּבֹונן

ׁשאי ּבוּדאי, ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות ּתׁשע ל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיצא
ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו הּירח ׁשּיראה לעֹולם ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפׁשר
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האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּׂשראל,
ׁשהּירח ּבוּדאי, ּתדע - מעלֹות עּׂשרה חמׁש על יתר ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹון
ואם אחר; לחׁשּבֹון צרי אּתה ואין יּׂשראל, ארץ ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיראה
חמׁש ועד מעלֹות וארּבעים ּתׁשע הראׁשֹון האר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיהיה
עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעּׂשרה

יראה. לא אֹו יראה אם ִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּתדע
האמּתי„. הּירח מקֹום ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום היה אם אבל ּתאֹומים; מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
אר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּירח
נראה הּירח ׁשאין ּתדע, - ּפחֹות אֹו מעלֹות עּׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהראׁשֹון
הראׁשֹון היה ואם יּׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלל
ּגבּול ּבכל יראה וּדאי - מעלֹות ועּׂשרים ארּבע על ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָיתר
ועד מעלֹות מעּׂשר הראׁשֹון האר יהיה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיּׂשראל;
הראּיה ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - וארּבע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹעּׂשרים

יראה. לא אֹו יראה ִֵֵֶֶָָֹאם
ּבאיזה‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה? חׁשּבֹונֹות הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואילּו

הראׁשֹון האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם הּוא: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה

ּתאֹומים ּבמּזל יהיה ואם אחת. מעלה מןהאר ּתגרע , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ּתגרע סרטן, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהאר
אריה, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשלׁשה האר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמן
ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּתגרע
יהיה ואם חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשבעה האר מן ּתגרע ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹּבתּולה,
חלקים. ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע מאזנים, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹואם
ׁשּׁשה האר מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחלקים.
האר מן ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּוׁשלׁשים
מן ּתגרע ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָארּבעה
ּתגרע ּדגים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהאר
אחר האר מן והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹמן
ׁשני. אר הּנקרא הּוא - החלקים אּלּו מּמּנּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּתגרע

.Âהאמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים גֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה
ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה. ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּוברחב,
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

.Ê- צפֹוני הּירח רחב היה אם הרחב: מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הראׁשֹון, הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין
ׁשּנּוי ׁשל החלקים מֹוסיפין - הּדרֹומי הּירח רחב היה ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹואם
הרחב ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

ׁשני. רחב הּנקרא הּוא - ְֲִִִֵַַַָָֹהחלקים
.Áיהיה אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוכּמה

- ׁשֹור ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ּתׁשעה - טלה ּבמּזל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
עּׂשר ׁשּׁשה - ּתאֹומים ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָעּׂשרה
חלקים. ועּׂשרים ׁשבעה - סרטן ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים.
יהיה ואם חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה - אריה ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָואם
ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ארּבעה - ּבתּולה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל

- עקרב ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשּׁשה - ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים
ארּבעה - קׁשת ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה - ּגדי ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָוארּבעים
ואם חלקים. וארּבעה עּׂשרים - ּדלי ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים.

חלקים. עּׂשר ׁשנים - ּדגים ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ëהרחב מן אֹותן ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמאחר

ל ויצא ,ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו אֹותן ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון
ותדע דרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין הּׁשני, הרחב זה נעּׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.Èמּפני מקצתֹו, הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

ׁשּתּקח הּמקצת הּוא וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט נלֹוז ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּירח
עּׂשרים עד טלה מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו?
מעלֹות עּׂשרים עד מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַֹמעלֹות
הּירח יהיה ואם חמיׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּמּנּו
אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עּׂשר עד טלה מּמּזל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעּׂשרים
ּתּקח - עקרב מּמּזל מעלֹות עּׂשר עד מאזנים מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמעּׂשרים
מעלֹות מעּׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו. הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עקרב מּמּזל מעלֹות מעּׂשר אֹו מּמּנּו, עּׂשרים עד ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּמּזל

מ עּׂשרים יהיהעד ואם רביעיתֹו. הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ּמּנּו ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מעּׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעּׂשרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּירח
ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב ְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, מעלֹות עּׂשר עד ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָיהיה
הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עּׂשר עד קׁשת מּזל ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתחּלת
ועד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעּׂשר יהיה ואם ׁשתּותֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַהּׁשני
- מּמּנּו עּׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעּׂשר אֹו מּמּנּו, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַעּׂשרים
הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו. חצי הּׁשני הרחב מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּתּקח
אֹו מּמּנּו, ועּׂשרים חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמעּׂשרים
מן ּתּקח - מּמּנּו ועּׂשרים חמׁש עד קׁשת מּמּזל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמעּׂשרים
מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו. רביע הּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהרחב
אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָועּׂשרים
- ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועּׂשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחמׁש
הּירח יהיה ואם מעּגל. נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלא
עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עּׂשר עד סרטן מּמּזל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמחמׁש
יהיה ואם ׁשתּותֹו. רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעּׂשר
מעּׂשר אֹו מּמּנּו, עּׂשרים עד סרטן מּמּזל מעּׂשר הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עּׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד סרטן מּמּזל מעּׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו.
הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעּׂשרים אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַָֹסֹופֹו,
עּׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשני
- מּמּנּו מעלֹות עּׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמעלֹות
מעּׂשר הּירח יהיה ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשני הרחב מּמּנּו ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּתּקח
ּדלי מּמּזל מעּׂשר אֹו מּמּנּו, עּׂשרים עד אריה מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמעלֹות
יהיה ואם רביעיתֹו. הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עּׂשרים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעד
אֹו ּבתּולה, מּמּזל עּׂשר עד אריה מּמּזל מעּׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּירח
הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל עּׂשר עד ּדלי מּמּזל ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמעּׂשרים
מּמּזל מעלֹות מעּׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשני
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סז               
  

האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּׂשראל,
ׁשהּירח ּבוּדאי, ּתדע - מעלֹות עּׂשרה חמׁש על יתר ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹון
ואם אחר; לחׁשּבֹון צרי אּתה ואין יּׂשראל, ארץ ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיראה
חמׁש ועד מעלֹות וארּבעים ּתׁשע הראׁשֹון האר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיהיה
עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעּׂשרה

יראה. לא אֹו יראה אם ִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּתדע
האמּתי„. הּירח מקֹום ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום היה אם אבל ּתאֹומים; מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
אר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּירח
נראה הּירח ׁשאין ּתדע, - ּפחֹות אֹו מעלֹות עּׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהראׁשֹון
הראׁשֹון היה ואם יּׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלל
ּגבּול ּבכל יראה וּדאי - מעלֹות ועּׂשרים ארּבע על ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָיתר
ועד מעלֹות מעּׂשר הראׁשֹון האר יהיה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיּׂשראל;
הראּיה ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - וארּבע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹעּׂשרים

יראה. לא אֹו יראה ִֵֵֶֶָָֹאם
ּבאיזה‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה? חׁשּבֹונֹות הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואילּו

הראׁשֹון האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם הּוא: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה

ּתאֹומים ּבמּזל יהיה ואם אחת. מעלה מןהאר ּתגרע , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ּתגרע סרטן, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהאר
אריה, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשלׁשה האר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמן
ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּתגרע
יהיה ואם חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשבעה האר מן ּתגרע ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹּבתּולה,
חלקים. ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע מאזנים, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹואם
ׁשּׁשה האר מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחלקים.
האר מן ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּוׁשלׁשים
מן ּתגרע ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָארּבעה
ּתגרע ּדגים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהאר
אחר האר מן והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹמן
ׁשני. אר הּנקרא הּוא - החלקים אּלּו מּמּנּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּתגרע

.Âהאמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים גֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה
ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה. ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּוברחב,
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

.Ê- צפֹוני הּירח רחב היה אם הרחב: מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הראׁשֹון, הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין
ׁשּנּוי ׁשל החלקים מֹוסיפין - הּדרֹומי הּירח רחב היה ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹואם
הרחב ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

ׁשני. רחב הּנקרא הּוא - ְֲִִִֵַַַָָֹהחלקים
.Áיהיה אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוכּמה

- ׁשֹור ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ּתׁשעה - טלה ּבמּזל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
עּׂשר ׁשּׁשה - ּתאֹומים ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָעּׂשרה
חלקים. ועּׂשרים ׁשבעה - סרטן ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים.
יהיה ואם חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה - אריה ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָואם
ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ארּבעה - ּבתּולה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל

- עקרב ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשּׁשה - ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים
ארּבעה - קׁשת ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה - ּגדי ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָוארּבעים
ואם חלקים. וארּבעה עּׂשרים - ּדלי ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים.

חלקים. עּׂשר ׁשנים - ּדגים ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ëהרחב מן אֹותן ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמאחר

ל ויצא ,ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו אֹותן ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון
ותדע דרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין הּׁשני, הרחב זה נעּׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.Èמּפני מקצתֹו, הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

ׁשּתּקח הּמקצת הּוא וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט נלֹוז ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּירח
עּׂשרים עד טלה מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו?
מעלֹות עּׂשרים עד מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַֹמעלֹות
הּירח יהיה ואם חמיׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּמּנּו
אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עּׂשר עד טלה מּמּזל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעּׂשרים
ּתּקח - עקרב מּמּזל מעלֹות עּׂשר עד מאזנים מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמעּׂשרים
מעלֹות מעּׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו. הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עקרב מּמּזל מעלֹות מעּׂשר אֹו מּמּנּו, עּׂשרים עד ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּמּזל

מ עּׂשרים יהיהעד ואם רביעיתֹו. הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ּמּנּו ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מעּׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעּׂשרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּירח
ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב ְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, מעלֹות עּׂשר עד ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָיהיה
הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עּׂשר עד קׁשת מּזל ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתחּלת
ועד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעּׂשר יהיה ואם ׁשתּותֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַהּׁשני
- מּמּנּו עּׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעּׂשר אֹו מּמּנּו, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַעּׂשרים
הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו. חצי הּׁשני הרחב מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּתּקח
אֹו מּמּנּו, ועּׂשרים חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמעּׂשרים
מן ּתּקח - מּמּנּו ועּׂשרים חמׁש עד קׁשת מּמּזל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמעּׂשרים
מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו. רביע הּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהרחב
אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָועּׂשרים
- ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועּׂשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחמׁש
הּירח יהיה ואם מעּגל. נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלא
עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עּׂשר עד סרטן מּמּזל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמחמׁש
יהיה ואם ׁשתּותֹו. רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעּׂשר
מעּׂשר אֹו מּמּנּו, עּׂשרים עד סרטן מּמּזל מעּׂשר הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עּׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד סרטן מּמּזל מעּׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו.
הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעּׂשרים אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַָֹסֹופֹו,
עּׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשני
- מּמּנּו מעלֹות עּׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמעלֹות
מעּׂשר הּירח יהיה ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשני הרחב מּמּנּו ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּתּקח
ּדלי מּמּזל מעּׂשר אֹו מּמּנּו, עּׂשרים עד אריה מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמעלֹות
יהיה ואם רביעיתֹו. הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עּׂשרים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעד
אֹו ּבתּולה, מּמּזל עּׂשר עד אריה מּמּזל מעּׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּירח
הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל עּׂשר עד ּדלי מּמּזל ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמעּׂשרים
מּמּזל מעלֹות מעּׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשני
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סח              
  

- סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעלֹות מעּׂשר אֹו סֹופֹו, עד ְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבתּולה
מן ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמיׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב מן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּתּקח

הּירח. מעּגל הּנקראת היא - הּׁשני ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹהרחב
.‡Èהּוא אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר

הּזה הּירח מעּגל ּתגרע - צפֹוני הּוא אם דרֹומי: אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָצפֹוני
הּמעּגל ּתֹוסיף - ּדרֹומי הּירח רחב היה ואם הּׁשני, האר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
מקֹום ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
היה אם אבל ּתאֹומים; מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר יהיה - קׁשת מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על הּמעּגל ּתֹוסיף - צפֹוני הּירח רחב יהיה ׁשאם :ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן הּמעּגל ּתגרע - ּדרֹומי הּירח רחב היה ואם הּׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהאר
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי. אר הּנקרא הּוא - מּמּנּו ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה
הּׁשליׁשי האר הּוא עצמֹו הּׁשני האר יהיה - ּכלּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשני

יתר. ּובלא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא
.Èוהּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר

יהיה אם הּוא: מּזל ּבאיזה והּׁשמׁש, הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף - טלה ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל
ּתֹוסיף - ׁשֹור ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹׁשתּותֹו.
אֹו ּגדי ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם ׁשתּותֹו. הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף - ּתאֹומים ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבמּזל
האר ּתּניח - סרטן ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו תגרע ולא עליו תֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות .הּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹ
מן ּתגרע - אריה ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואם
מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהאר
ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע - ּבתּולה ּבמּזל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי האר ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּיהיה
ואחר רביעי. אר הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹאֹו
ׁשליׁשיו ׁשני ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ּתחזר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
ותתּבֹונן הּמדינה. ּגבּה מנת הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלעֹולם;
ּגבּה מנת ּתֹוסיף - צפֹוני הּירח רחב יהיה אם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹותראה:
- ּדרֹומי הּירח רחב יהיה ואם הרביעי, האר על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמדינה
ּׁשּיהיה ּומה הרביעי. האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתגרע
הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין אֹו מּמּנּו ׁשּגֹורעין אחר הרביעי ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהאר

הראּיה. קׁשת ְְִִֶֶַָָָהּנקרא
.‚Èערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת,
זֹו, לׁשנה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע - האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ז"ט. סימנֹו: ׁשֹור. מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
וׁשּׁשה מעלֹות עּׂשרה ּבׁשמֹונה - האמּתי הּירח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקֹום
רחב ל ויצא ל"ו. י"ח סימנֹו: ׁשֹור. מּמּזל חלקים ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹּוׁשלׁשים
חלקים. וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום, ּברּוח - ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָהּירח
מקֹום ותגרע הראׁשֹון. הרחב הּוא וזה נ"ג. ג' ְְְְִִִֶַַָָָֹסימנֹו:
וׁשבעה מעלֹות, עּׂשרה אחת יּׁשאר: הּירח, מּמקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשמׁש
הראׁשֹון. האר הּוא וזה כ"ז. י"א סימנֹו: חלקים. ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹועּׂשרים
מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּולפי

האר ל יצא הראׁשֹון, האר מן אֹותּה לגרע וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחת,
יכ"ז. סימנֹו: חלקים. ועּׂשרים וׁשבעה מעלֹות, עּׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשני:
ׁשרחב ּולפי חלקים. עּׂשרה - הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ׁשהּוא הּמראה, ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי דרֹומי, היה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּירח
ּוׁשלׁשה מעלֹות, ארּבע הּׁשני: הרחב ל יצא חלקים, ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹעּׂשרה
עּׂשרה ּבׁשמֹונה הּירח ׁשהיה ּולפי ד"ג. סימנֹו: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלקים.
רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹמעלֹות
זֹו: לעת הּירח מעּגל ל יצא הּירח, מעּגל הּנקרא ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָוהּוא
ּבׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, וחלק אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמעלה

.„Èראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי
יצא הּׁשני, האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי סרטן, וראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ועּׂשרים ּוׁשמֹונה מעלֹות, עּׂשרה אחת הּׁשליׁשי: האר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹל
ׁשֹור, ּבמּזל הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח. י"א סימנֹו: ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹחלקים.
ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹראּוי
ׁשלׁש הרביעי: האר ל ויצא חלקים, עּׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹמעלֹות
מ"ו. י"ג סימנֹו: חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעּׂשרה
מנת ויצא ׁשליׁשיו, ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים. ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות, ׁשּתי והּוא: הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹּגבּה
הּמדינה ּגבּה מנת מּמּנּו לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עּׂשר ואחד מעלֹות עּׂשרה אחת :ל יּׁשאר הרביעי, האר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמן
הּזה. ּבּלילה הראּיה קׁשת היא וזֹו י"א. י"א סימנֹו: ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָחלקים.
מעלֹות ּכּמה הראּיה, קׁשת ותדע ּתעּׂשה הּזה הּדר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועל
לעֹולם. ׁשּתרצה ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָוכּמה

.ÂËקׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר
ארץ ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אז - ּפחֹות אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהראּיה
עּׂש ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם רהיּׂשראל; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יּׂשראל. ארץ לכל גלּוי ויהיה יראה ׁשּלא אפׁשר אי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות
.ÊËעד עּׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עּׂשרה ארּבע מעלה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹוף
לֹו; ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה לא אֹו יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהראׁשֹון,

הראּיה. קּצי הּנקראין ְְְִִִִֵֵַָָָוהן
.ÊÈעל מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה? קּצי הן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואלּו

ויהיה עּׂשר, על יתר אֹו מעלֹות עּׂשר סֹוף עד מעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאר
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה. ֵֶָֹלא
.ÁÈסֹוף עד מעלֹות עּׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

האר ויהיה עּׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות עּׂשרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשרה ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּתהיה

.ËÈסֹוף עד עּׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואם
האר ויהיה עּׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות עּׂשרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּתים
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשרה אחת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת

.Îמעלֹות עּׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
ויהיה עּׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעד
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשר הראׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאר
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת
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.‡Îמעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
האר ויהיה עּׂשרה, ארּבע על יתר אֹו עּׂשרה ארּבע סֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת

הּקּצין. סֹוף ּכאן ְִִַַָועד
.Îערב לילי ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד?

קׁשת ּבחׁשּבֹון לנּו יצא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
ּכמֹו חלקים, עּׂשר ואחד מעלֹות עּׂשרה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהראּיה:
ארּבע עד עּׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידעּת.
ידעּת, ּוכבר הראׁשֹון. האר אל אֹותּה ערכנּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשרה,
וׁשבעה מעלֹות, עּׂשרה אחת - זה ּבליל הּזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהאר
אחת על יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָועּׂשרים
עּׂשרה [אחת] על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשרה
וכן הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם וקׁשת קׁשת ּבכל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתׁשער
.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו הּמעּׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

עד הרּבה, ׁשּיגענּו אחר גרּועין, וכּמה ּתֹוספֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול. עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו, יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח
ואמרּו מבֹואֹו. ידע לא ירח מבֹואֹו, ידע ׁשמׁש ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמים:
ּכמֹו ּבקצרה; ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה

הרא קׁשת ׁשּתהא ארּכהעד הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים ּיה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים

.„Îזה מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוטעם
הּדברים, מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּומּפני
הּתקּופֹות חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על ְְְְְִַַַָָָָָָָָָוהראיה
והם הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנמצאים
אלינּו. הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיּׂשראל,
ּבהם ׁשאין הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים אּלּו ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומאחר
חֹוׁשׁשין אין - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדפי,
אֹותם ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָלמחּבר,
ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ׁשּכל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהאּמֹות;
אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אנּו ּדפי, ּבהם ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאין

ׁשּנֹודע. והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלּמדֹו

ה'תש"ע תמוז י"ז שלישי יום

  
יראה‡. ׁשהּירח החׁשּבֹון ל יֹוציא ׁשאם ּוברּור, ידּוע ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדבר

העבים מּפני יראה, ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה אפׁשר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּלילה,
הר ׁשּיהיה אֹו גיא, ׁשהּוא הּמקֹום מּפני אֹו אֹותֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמכּסין

הּמקֹום אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּכאּלּו1ּגבֹוּה ׁשּנמצאּו , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

,נמּו ּבמקֹום ׁשהּוא למי יראה לא ׁשהּירח ּבגיא. יֹוׁשבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהן
גד היה ּגבֹוּהאפּלּו הר ּבראׁש עֹומד ׁשהּוא למי ויראה ֹול, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ּביֹותר; קטן ׁשהּירח ּפי על אף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותלּול,
על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ׁשּמהּל למי אֹו הּים ּׂשפת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ְִֵֶָָּפי
.יֹותר הּירח יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

אם הּגׁשמים, ׁשּבימֹות לפי החּמה. ּבימֹות ּׁשּיראה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּמה
ּבטהר הרקיע ויראה הרּבה, ז האויר יהיה - צח יֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיהיה
ּבימֹות אבל ּבאויר; ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹותר,
ויראה האבק, מּפני מעּׁשן, הּוא ּכאּלּו האויר יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהחּמה

קטן. ֵַַָָָהּירח
.‚ׁשּתער הראׁשֹון והאר הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוכל

ּביֹותר, קטן הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקצין ׁשני עם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
קׁשת ּתמצא ואם ּביֹותר; ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא
סֹוף עד והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻהראּיה
הּקׁשת אר לפי ּגדֹול; הּירח יראה - מּמעלֹות ׁשּלהן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקצים

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדֹול יהיה הראׁשֹון ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹוהאר
ּבלּבם,„. אּלּו דברים ׁשני לּׂשּום ּדין לבית ראּוי ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָלפיכ

הראּיה זמן זה2ׁשהן: ּבאי העדים את וׁשֹואלין ּומקֹומּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ויּתן קצרה, הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמקֹום
ּתׁשע הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחׁשּבֹון
עּׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמעלֹות
החּמה, ּבימֹות היה אם ׁשראּוהּו: עדים ּובאּו ּבׁשוה, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלֹות
הרּבה; אֹותן ּובֹודקין להן, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָאֹו
וּדאי - ּביֹותר ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָואם

הּמבּדילין. עבים ׁשם יהיּו לא אם ְְִִִִִֵֶַַָָָֹיראה,
ּבית‰. וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו, החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים

הּזה החדׁש את וקּדׁשּו ועּׂשריםּדין, ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
מּפני הּירח, נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻיֹום

להראֹות לֹו אפׁשר ּבית3ׁשאי והרי עבים, ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים, יֹום ּכל לֹו מצּפין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּדין
אחד יֹום הּׁשני חדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְִֵֶַּוׁשלׁשים,
.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו

ׁשּכ ּתאמר אם הּירח, נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּׁשני,
החדׁש ראׁש וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוּׂשין זה את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַֹֹמעּברין
הּירח יראה ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
והֹולכין, מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַֹּבליל
ּבחדׁש ונמצא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר חדׁשים ְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָָָֹֻועֹוּׂשין
אֹו ּבֹו ועּׂשרים חמּׁשה ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחרֹון

ועּׂשרים ׁשּׁשה מּזה.4ּבליל יֹותר והפסד ּׂשחֹוק ּדבר ל ואין , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
.Êׁשּלא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה, ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּופעמים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גיא.1) הגשמים.2)שאיננו ימות או החמה ימות השנה, עונת הראייה.3)כלומר, חשבון למולד4)לפי מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג שעות י"ב יום, כ"ט הוא



סט               
  

.‡Îמעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
האר ויהיה עּׂשרה, ארּבע על יתר אֹו עּׂשרה ארּבע סֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת

הּקּצין. סֹוף ּכאן ְִִַַָועד
.Îערב לילי ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד?

קׁשת ּבחׁשּבֹון לנּו יצא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
ּכמֹו חלקים, עּׂשר ואחד מעלֹות עּׂשרה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהראּיה:
ארּבע עד עּׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידעּת.
ידעּת, ּוכבר הראׁשֹון. האר אל אֹותּה ערכנּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשרה,
וׁשבעה מעלֹות, עּׂשרה אחת - זה ּבליל הּזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהאר
אחת על יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָועּׂשרים
עּׂשרה [אחת] על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשרה
וכן הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם וקׁשת קׁשת ּבכל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתׁשער
.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו הּמעּׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

עד הרּבה, ׁשּיגענּו אחר גרּועין, וכּמה ּתֹוספֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול. עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו, יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח
ואמרּו מבֹואֹו. ידע לא ירח מבֹואֹו, ידע ׁשמׁש ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמים:
ּכמֹו ּבקצרה; ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה

הרא קׁשת ׁשּתהא ארּכהעד הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים ּיה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים

.„Îזה מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוטעם
הּדברים, מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּומּפני
הּתקּופֹות חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על ְְְְְִַַַָָָָָָָָָוהראיה
והם הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנמצאים
אלינּו. הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיּׂשראל,
ּבהם ׁשאין הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים אּלּו ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומאחר
חֹוׁשׁשין אין - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדפי,
אֹותם ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָלמחּבר,
ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ׁשּכל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהאּמֹות;
אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אנּו ּדפי, ּבהם ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאין

ׁשּנֹודע. והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלּמדֹו

ה'תש"ע תמוז י"ז שלישי יום

  
יראה‡. ׁשהּירח החׁשּבֹון ל יֹוציא ׁשאם ּוברּור, ידּוע ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדבר

העבים מּפני יראה, ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה אפׁשר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּלילה,
הר ׁשּיהיה אֹו גיא, ׁשהּוא הּמקֹום מּפני אֹו אֹותֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמכּסין

הּמקֹום אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּכאּלּו1ּגבֹוּה ׁשּנמצאּו , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

,נמּו ּבמקֹום ׁשהּוא למי יראה לא ׁשהּירח ּבגיא. יֹוׁשבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהן
גד היה ּגבֹוּהאפּלּו הר ּבראׁש עֹומד ׁשהּוא למי ויראה ֹול, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ּביֹותר; קטן ׁשהּירח ּפי על אף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותלּול,
על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ׁשּמהּל למי אֹו הּים ּׂשפת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ְִֵֶָָּפי
.יֹותר הּירח יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

אם הּגׁשמים, ׁשּבימֹות לפי החּמה. ּבימֹות ּׁשּיראה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּמה
ּבטהר הרקיע ויראה הרּבה, ז האויר יהיה - צח יֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיהיה
ּבימֹות אבל ּבאויר; ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹותר,
ויראה האבק, מּפני מעּׁשן, הּוא ּכאּלּו האויר יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהחּמה

קטן. ֵַַָָָהּירח
.‚ׁשּתער הראׁשֹון והאר הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוכל

ּביֹותר, קטן הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקצין ׁשני עם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
קׁשת ּתמצא ואם ּביֹותר; ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא
סֹוף עד והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻהראּיה
הּקׁשת אר לפי ּגדֹול; הּירח יראה - מּמעלֹות ׁשּלהן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקצים

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדֹול יהיה הראׁשֹון ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹוהאר
ּבלּבם,„. אּלּו דברים ׁשני לּׂשּום ּדין לבית ראּוי ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָלפיכ

הראּיה זמן זה2ׁשהן: ּבאי העדים את וׁשֹואלין ּומקֹומּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ויּתן קצרה, הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמקֹום
ּתׁשע הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחׁשּבֹון
עּׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמעלֹות
החּמה, ּבימֹות היה אם ׁשראּוהּו: עדים ּובאּו ּבׁשוה, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלֹות
הרּבה; אֹותן ּובֹודקין להן, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָאֹו
וּדאי - ּביֹותר ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָואם

הּמבּדילין. עבים ׁשם יהיּו לא אם ְְִִִִִֵֶַַָָָֹיראה,
ּבית‰. וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו, החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים

הּזה החדׁש את וקּדׁשּו ועּׂשריםּדין, ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
מּפני הּירח, נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻיֹום

להראֹות לֹו אפׁשר ּבית3ׁשאי והרי עבים, ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים, יֹום ּכל לֹו מצּפין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּדין
אחד יֹום הּׁשני חדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְִֵֶַּוׁשלׁשים,
.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו

ׁשּכ ּתאמר אם הּירח, נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּׁשני,
החדׁש ראׁש וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוּׂשין זה את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַֹֹמעּברין
הּירח יראה ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
והֹולכין, מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַֹּבליל
ּבחדׁש ונמצא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר חדׁשים ְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָָָֹֻועֹוּׂשין
אֹו ּבֹו ועּׂשרים חמּׁשה ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחרֹון

ועּׂשרים ׁשּׁשה מּזה.4ּבליל יֹותר והפסד ּׂשחֹוק ּדבר ל ואין , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
.Êׁשּלא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה, ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּופעמים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גיא.1) הגשמים.2)שאיננו ימות או החמה ימות השנה, עונת הראייה.3)כלומר, חשבון למולד4)לפי מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג שעות י"ב יום, כ"ט הוא



ע              
  

הּירח יראה ׁשּלא אֹומרין אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשם
אחר ויראה החדׁשים ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבכל
ּבהם, ׁשּיראה לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּכ
אֹו העבים מּפני יראה לא ּבהם ׁשּיראה ׁשאפׁשר ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוחדׁשים

לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר קטן ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹמּפני
.Áמׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש חכמים ּביד ׁשהיה הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית - חדׁש אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֻחדׁש

מחּׁשבין וכן יֹום; ועּׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעין5וחדׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבקּדּוׁש לא ּבקביעה חסר, וחדׁש מעּבר מקּדׁשין6חדׁש ׁשאין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

אחר חסר אֹו מלא אחר מלא עֹוּׂשין ּופעמים הראּיה. על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּלא
החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָחסר,

.Ëהּבא ּבחדׁש הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לעֹולם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומתּכּונין
ׁשהּוא זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּבארנּו, האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועּׂשרים. ׁשמֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָליל
יראה, ׁשּלא אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹיתּבאר
חסר חדׁש עֹוּׂשין אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹועל
חדׁשים מארּבעה ּפֹוחתין אין ּולעֹולם חסר. חדׁש ְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאחר
המעּברין חדׁשים ׁשמֹונה על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, .7המעּברין ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֻֻ

חׁשּבֹון לפי ׁשּמעּברין אּלּו, חדׁשים לעּבּור סעּדת8וגם עֹוּׂשין , ְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָֻ
ׁשליׁשי. ּבפרק ׁשאמרנּו ּכמֹו החדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹעּבּור

.Èסֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּגמרא ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוכל
והרׁשּות להם מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָעל
ּבׁשנה, חדׁשים ּתׁשעה ׁשחּסר זה וכן לעּבר, אֹו לחּסר ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבידם
ׁשּלא ּבזמן ּבנּוי, הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹוכל

ּבזמּנֹו החדׁש .9נראה ְְִִֶַַָֹ
.‡Èלצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים, ׁשאמרּו זה 10וכן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ועֹוּׂשין חׁשּבֹון לפי אֹותן ׁשּמעּברין אּלּו, ּבחדׁשים הּוא -ְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָ
אֹו חדׁש אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר, ואחד מלא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
הּירח נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלחּסר

אּלא ּתחּלת11ּבזמּנֹו; ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לעֹולם. מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר נראה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהיֹותֹו

.Èוסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל
על אּלא סֹומכין אין - אּלּו ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
ּכמֹו יּׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט האמצעי החׁשּבֹון ּבזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקביעה,

אּלּו. ּבהלכֹות ְֲֵֵֶַַָׁשּבארנּו
.‚Èׁשאם והּגימטרּיאֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָיתּבאר

ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל יראה - יּׂשראל ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה

ּכנגדּה ּומכּונֹות יּׂשראל ארץ החׁשּבֹון,12למערב יּתן ואם ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
אחרֹות ּבמדינֹות ׁשּיראה אפׁשר - יּׂשראל ּבארץ יראה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
יראה אם :לפיכ ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יּׂשראל ארץ למערב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהן
ראיה ּבזה אין - יּׂשראל ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּירח
ּבארץ הּירח ׁשּנראה אפׁשר אּלא יּׂשראל; ּבארץ יראה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

ְִֵָיּׂשראל.
.„Èההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ּבּמדינה13אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

נראה ׁשּלא ּבידּוע - יּׂשראל ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂËׁשּלא ּבידּוע - יּׂשראל ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּומכּונֹות יּׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻנראה

ּבמדינֹות14ּכנגּדּה ׁשּיראה אפׁשר - יּׂשראל ּבארץ יראה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ
ּבמדינה יראה אם :לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמזרחּיֹות
ׁשּנראה ּבידּוע - ּכנגּדּה ּומכּונת יּׂשראל ארץ למזרח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ּבזה אין - הּמזרחית ּבּמדינה נראה לא ואם יּׂשראל; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

יּׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,
.ÊËׁשּבמערב הּמדינֹות ּכׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

מכּונֹות העֹולם15וׁשּבמזרח לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻ
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָמּׁשלׁשים
יׁש אחרים מׁשּפטים - ּפחֹות אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנֹוטֹות

אּלּו16להן ּודברים יּׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻ
מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינן ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא ּולהאּדירּה, ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה,
ּכלּום, להם ּתֹועיל אֹו הּירח ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָיּׂשראל,

  
ּבהן‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי

ּכׁשר - נֹוטה? הּירח היה להיכן להן: אֹומרין העדים ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאת
וא זה. ּדבר חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ּבֹו,ּבעיני מדקּדק אני ין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לדעת - זה חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלפי
ּתחּלה. הּמּזלֹות ְְִִַַַָָנטּית

.מהּל ׁשּבּה הּמּזלֹות, ּבמחצית עֹוברת ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעּגּולה
לחצי הּמזרח מחצי העֹולם ּבאמצע עֹוברת אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש,
ּבאמצע המסּבב הּׁשוה, הּקו מעל היא נֹוטה אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמערב,
נֹוטה וחציּה לצפֹון נֹוטה חציּה ודרֹום, צפֹון ּכנגד ְְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולם,

ְָלדרֹום.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה5) לפי ולא הראייה חשבונות האמצעי.לפי "מקודש".6)חשבון אומרים או7)אין הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
מעוברים חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון פי על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות פי על קבעו

שלמים). שחדשיה (בשנה מעוברים חדשים שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה בית8)(בשנה שציפו במקרה רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל שלושים.9)דין רצופים.10)ליל יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע -11)כדי

הראשון12)אבל. האורך גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ארץ-ישראל למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב באותו
ישראל. ארץ למערב שהן המדינות בכל יראה בארץ-ישראל, הירח יראה שאם מכאן לשמש). הירח שבין היו13)(המרחק ולא

לשקוע.14)עננים. השמש מקדימה שם הגיאוגרפי.15)כי ובשקיעה.16)ברוחב בזריחה

             
  

הּׁשוה,‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה, יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי
טלה, מּזל ראׁש - האחת הּנקּדה העֹולם: ּבאמצע ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻהמסּבב
ׁשּׁשה ונמצאּו מאזנים. מּזל ראׁש - ׁשּכנגּדּה הּׁשנּיה ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻוהּנקּדה
וׁשּׁשה ּבתּולה, סֹוף עד טלה מּתחּלת - לצפֹון נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת - לדרֹום ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן, ראׁש עד הּצפֹון, ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש הּצפֹון לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹויהיה
הּמּזלֹות ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועּׂשרים
ׁשהּוא מאזנים, ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לקו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. הּקו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹעל
מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי, ראׁש עד ּדרֹום, רּוח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּכנגד
מעלה. וחצי מעלֹות ועּׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום לרּוח הּׁשוה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָהּקו
עד הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה.‰. הּקו על מסּבב מאזנים וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

נֹוטה ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּולפיכ
ּבחצי ותׁשקע מזרח ּבחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָֹֹלא

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמערב,
.Âהּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

לא הּנטּיה ורב ׁשעּור, לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָֹֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועּׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּתהיה

.Êׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
נטּיתם - מעלֹות עּׂשר טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּזלֹות.
מעלֹות. ׁשמֹונה נטּיתם - מעלֹות עּׂשרים מעלֹות. ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָארּבע
ּומחצה. מעלֹות עּׂשרה אחת נטּיתם - מעלֹות ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשלׁשים
חמּׁשים מעלֹות. עּׂשרה חמׁש נטּיתם - מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָוארּבעים
- מעלֹות ׁשּׁשים מעלֹות. עּׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם - ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָמעלֹות
ׁשּתים נטּיתם - מעלֹות ׁשבעים מעלֹות. עּׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָנטּיתם
ועּׂשרים ׁשלׁש נטּיתם - מעלֹות ׁשמֹונים מעלֹות. ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָועּׂשרים
מעלֹות ועּׂשרים ׁשלׁש נטּיתם - מעלֹות ּתׁשעים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָמעלֹות.

מעלה. ֲֲִַַָוחצי
.Áׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח - ּבּמנין אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

מעלֹות חמׁש ּכיצד? ּובּירח. ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנטּיֹות,
ועּׂשרים ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות. ׁשּתי נטּיתם -ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
עם ׁשהן האחדים ּבכל זֹו ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע נטּיתם -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ֲָָהעּׂשרֹות.
.Ë- ּתׁשעים עד מאחד מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּומאחר

היה ׁשאם הּירח: ּברחב ׁשהֹודענּום ּכדר ּכּלן, נטּיתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּתדע
אֹותֹוהּמ ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יֹותר נין ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

עד ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
היה ואם ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתים
ּתגרע - וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָיֹותר
נטּית והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָאֹותֹו

ּתֹוספת. ולא גרעֹון ּבלא ׁשּביד הּמנין ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותֹו
.Èהּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
ּולאי האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ותֹוציא ותחׁשב ותחזר לדרֹום. אֹו לצפֹון נֹוטה, היא רּוח ְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹזה
אם דרֹומי. אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹרחב
ׁשהיּו ּכגֹון אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנמצאּו
נמצאּו ואם ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַׁשניהם
- צפֹוני והאחד ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשּתי
הּירח מרחק הּוא והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם המעט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּתגרע
ּבׁשניהם. הרב ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה קו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעל

.‡Èהּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ידעּת ּוכבר זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
ּבצפֹון נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עּׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּמעלת
ּכמֹו ּבדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו
עּׂשרה ארּבע יּׁשאר - הרב מן המעט ּתגרע מעלֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָארּבע
עּׂשרה ארּבע הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח נמצא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעלֹות,
עּׂשרה ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב, הּמנין ׁשהרי צפֹון; לרּוח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלֹות
דקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב - זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני. היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹמעלֹות,

ּבראּיה. מֹועיל ׁשאינֹו ְְִִִֵֶָָלפי
.Èהּירח יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח זֹו לאי לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם

על יהיה אם הּׁשוה: הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנֹוטה
ּבצפֹון מעלֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּקו
ּפגימתֹו ותראה מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ּבדרֹום ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֻמכּונת
.‚Èיראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
העֹולם. ּדרֹום ּכנגד העֹולם ְְְִֶֶַָָָָמזרח

.„Èּבין יראה - העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק היה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואם
מזרח מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמערב
הּנטּיה. רב ּולפי הּמרחק, רב ּולפי העֹולם. צפֹון ּכנגד ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם

.ÂË?גבֹוּה היה ּכּמה להם: ׁשאֹומרין - העדים ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת
הראּיה קׁשת ׁשּתהיה ׁשּבזמן הראּיה: מּקׁשת יּודע זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָודבר
ּובזמן הארץ, מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקצרה
קׁשת אר ּולפי הארץ. מעל ּגבֹוּה יראה - ארּכה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה

העינים. ּבראּית הארץ מעל גבהֹו לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהראּיה,
.ÊËלהם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ידּוע הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת הראּיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבידיעת
יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחּסרּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמבינים,
ּוקראּו, ה' ספר מעל ּדרׁשּו אחרים. ּבספרים אחריה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלבּקׁש

מ נעּדרה.אחת לא הּנה ְֵֵֶַַָָָֹ

 
צרה עת ּבכל הּׁשם לפני לצעק והיא: אחת. עּׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמצות

הּצּבּור. על ּתבֹוא ׁשּלא ְִֶַַָָֹגדֹולה
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָ

 
ּכל‡. על ּבחצֹוצרֹות ּולהריע לזעק הּתֹורה מן עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹמצות

- אתכם הּצרר הּצר על ׁשּנאמר: הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹצרה
ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר: ּבחצצרת. ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹוהרעתם

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא וארּבה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָודבר
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עי              
  

הּׁשוה,‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה, יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי
טלה, מּזל ראׁש - האחת הּנקּדה העֹולם: ּבאמצע ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻהמסּבב
ׁשּׁשה ונמצאּו מאזנים. מּזל ראׁש - ׁשּכנגּדּה הּׁשנּיה ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻוהּנקּדה
וׁשּׁשה ּבתּולה, סֹוף עד טלה מּתחּלת - לצפֹון נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת - לדרֹום ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן, ראׁש עד הּצפֹון, ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש הּצפֹון לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹויהיה
הּמּזלֹות ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועּׂשרים
ׁשהּוא מאזנים, ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לקו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. הּקו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹעל
מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי, ראׁש עד ּדרֹום, רּוח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּכנגד
מעלה. וחצי מעלֹות ועּׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום לרּוח הּׁשוה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָהּקו
עד הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה.‰. הּקו על מסּבב מאזנים וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

נֹוטה ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּולפיכ
ּבחצי ותׁשקע מזרח ּבחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָֹֹלא

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמערב,
.Âהּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

לא הּנטּיה ורב ׁשעּור, לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָֹֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועּׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּתהיה

.Êׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
נטּיתם - מעלֹות עּׂשר טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּזלֹות.
מעלֹות. ׁשמֹונה נטּיתם - מעלֹות עּׂשרים מעלֹות. ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָארּבע
ּומחצה. מעלֹות עּׂשרה אחת נטּיתם - מעלֹות ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשלׁשים
חמּׁשים מעלֹות. עּׂשרה חמׁש נטּיתם - מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָוארּבעים
- מעלֹות ׁשּׁשים מעלֹות. עּׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם - ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָמעלֹות
ׁשּתים נטּיתם - מעלֹות ׁשבעים מעלֹות. עּׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָנטּיתם
ועּׂשרים ׁשלׁש נטּיתם - מעלֹות ׁשמֹונים מעלֹות. ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָועּׂשרים
מעלֹות ועּׂשרים ׁשלׁש נטּיתם - מעלֹות ּתׁשעים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָמעלֹות.

מעלה. ֲֲִַַָוחצי
.Áׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח - ּבּמנין אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

מעלֹות חמׁש ּכיצד? ּובּירח. ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנטּיֹות,
ועּׂשרים ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות. ׁשּתי נטּיתם -ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
עם ׁשהן האחדים ּבכל זֹו ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע נטּיתם -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ֲָָהעּׂשרֹות.
.Ë- ּתׁשעים עד מאחד מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּומאחר

היה ׁשאם הּירח: ּברחב ׁשהֹודענּום ּכדר ּכּלן, נטּיתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּתדע
אֹותֹוהּמ ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יֹותר נין ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

עד ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
היה ואם ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתים
ּתגרע - וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָיֹותר
נטּית והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָאֹותֹו

ּתֹוספת. ולא גרעֹון ּבלא ׁשּביד הּמנין ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותֹו
.Èהּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
ּולאי האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ותֹוציא ותחׁשב ותחזר לדרֹום. אֹו לצפֹון נֹוטה, היא רּוח ְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹזה
אם דרֹומי. אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹרחב
ׁשהיּו ּכגֹון אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנמצאּו
נמצאּו ואם ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַׁשניהם
- צפֹוני והאחד ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשּתי
הּירח מרחק הּוא והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם המעט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּתגרע
ּבׁשניהם. הרב ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה קו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעל

.‡Èהּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ידעּת ּוכבר זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
ּבצפֹון נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עּׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּמעלת
ּכמֹו ּבדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו
עּׂשרה ארּבע יּׁשאר - הרב מן המעט ּתגרע מעלֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָארּבע
עּׂשרה ארּבע הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח נמצא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעלֹות,
עּׂשרה ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב, הּמנין ׁשהרי צפֹון; לרּוח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלֹות
דקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב - זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני. היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹמעלֹות,

ּבראּיה. מֹועיל ׁשאינֹו ְְִִִֵֶָָלפי
.Èהּירח יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח זֹו לאי לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם

על יהיה אם הּׁשוה: הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנֹוטה
ּבצפֹון מעלֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּקו
ּפגימתֹו ותראה מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ּבדרֹום ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֻמכּונת
.‚Èיראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
העֹולם. ּדרֹום ּכנגד העֹולם ְְְִֶֶַָָָָמזרח

.„Èּבין יראה - העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק היה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואם
מזרח מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמערב
הּנטּיה. רב ּולפי הּמרחק, רב ּולפי העֹולם. צפֹון ּכנגד ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם

.ÂË?גבֹוּה היה ּכּמה להם: ׁשאֹומרין - העדים ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת
הראּיה קׁשת ׁשּתהיה ׁשּבזמן הראּיה: מּקׁשת יּודע זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָודבר
ּובזמן הארץ, מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקצרה
קׁשת אר ּולפי הארץ. מעל ּגבֹוּה יראה - ארּכה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה

העינים. ּבראּית הארץ מעל גבהֹו לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהראּיה,
.ÊËלהם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ידּוע הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת הראּיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבידיעת
יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחּסרּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמבינים,
ּוקראּו, ה' ספר מעל ּדרׁשּו אחרים. ּבספרים אחריה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלבּקׁש

מ נעּדרה.אחת לא הּנה ְֵֵֶַַָָָֹ

 
צרה עת ּבכל הּׁשם לפני לצעק והיא: אחת. עּׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמצות

הּצּבּור. על ּתבֹוא ׁשּלא ְִֶַַָָֹגדֹולה
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָ

 
ּכל‡. על ּבחצֹוצרֹות ּולהריע לזעק הּתֹורה מן עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹמצות

- אתכם הּצרר הּצר על ׁשּנאמר: הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹצרה
ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר: ּבחצצרת. ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹוהרעתם

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא וארּבה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָודבר
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.צרה ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן הּוא. הּתׁשּובה מּדרכי זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָודבר
הרעים מעּׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, עליה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויזעקּו
ׁשּיגרם הּוא וזה וגֹו'. הּטּו עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: להן. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּורע

מעליהם. הּצרה ְֲִֵֵֶַָָָלהסיר
זה‚. ּדבר יאמרּו: אּלא יריעּו, ולא יזעקּו לא אם ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹאבל

ּדר זֹו הרי - נקרית נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמנהג
ותֹוסיף הרעים. ּבמעּׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאכזרּיּות,
עּמי והלכּתם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. צרֹות ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרה
ּכׁשאביא ּכלֹומר: קרי. ּבחמת עּמכם אני ּגם והלכּתי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבקרי,
אֹוסיף קרי, ׁשהיא ּתאמרּו אם ׁשּתׁשּובּו, ּכדי צרה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹעליכם

קרי. אֹותֹו חמת ֲִֶֶַָלכם
על„. ׁשּתבֹוא צרה ּכל על להתעּנֹות סֹופרים, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּומּדברי

האּלּו הּתענּיֹות ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻהּצּבּור
ואם ּבלבד. ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַזֹועקין
מקּצר הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר. ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו
ואין ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות מאריכֹות, ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַוהחצֹוצרֹות
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, אּלא ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוקעין

ה'. הּמל לפני הריעּו ׁשֹופר וקֹול ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹּבחצצרֹות
יֹום‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

ואין זה. ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאחר
ׁשּלאחריו ּובחמיׁשי ּבּׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית ּבּתחּלה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּגֹוזרין
עד וׁשני. וחמיׁשי ׁשני הּזה: הּסדר על וכן ׁשּלאחריו. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּובׁשני

ְֶָֻׁשּירחמּו.
.Âּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור על ּתענּיֹות ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות, ולא ּבּׁשֹופר לא ּבהן ּתֹוקעין אין וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹטֹובים.
עיר היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה. ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
אפּלּו ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו עּכּו"ם, ְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּקיפּוה
- רעה רּוח ּומּפני לסטים מּפני עּכּו"ם, מּפני הּנרּדף ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָיחיד
ּבתפּלה. עליהם ּומתחּננים ו)זֹועקין ּבׁשּבת עליהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ(מתעּנין
לעזר העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ּולהּצילן. ְִַָָאֹותם
.Êּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד. ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
מתעּנין - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע אחד, יֹום אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּצרה

ּב הּיֹום תענית.ּומׁשלימין ְְֲִִִַַַ
.Áלא ּבהן מתעּנין אין הּצרֹות, על ׁשּמתעּנין אּלּו, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

אף ּבּלילה לאכל ּומּתרין קטּנים. ולא מניקֹות ולא ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻעּברֹות
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּמטר, מּתענּיֹות חּוץ למחר, ׁשּמתעּנין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
הרי יחיד, ּבין צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל
יׁשן, ׁשּלא והּוא הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה אֹוכל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹזה

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו - יׁשן אם ְֲִֵֵֵֵָָאבל
.Ëעל מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
רחמים ּולבּקׁש עליו להתעּנֹות לֹו יׁש - האסּורין ּבבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּור
ולא ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל וכּו' "עננּו" ואֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבתפּלתֹו.
ולא חדׁשים ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות ולא ּבׁשּבתֹות ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה
.Èאינֹו יֹום, מּבעֹוד הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּכל

אחר אֹומר מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּתענית.
למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר ּבתענית. אהא מחר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָָהּתפּלה:
אם וכן ּכלּום. הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹואף
זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות עליו וקּבל ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּגמר
הפסיד לא ולילה, לילה ּכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי על אף זה, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ואינֹו ְְְֲִִִֵַַָָָָָּתעניתֹו.
.‡Èבלבד - למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְִִִִֵַַָָָָקּבל

ׁשּלן על אף ׁשני, ּביֹום להתעּנֹות נמל ּובּלילה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהתעּנה,
יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבתעניתֹו
ּבּבקר והׁשּכים בּלילה וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין להתעּנֹות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָונמל
.Èׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי רע, חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

ואפּלּו ּומתעּנה ּבתׁשּובה. ויחזר ּבהן ויחּפּׂש ּבמעּׂשיו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹויעֹור
קּבלּה ׁשּלא ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל "עננּו" ּומתּפּלל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשּבת.
מּפני אחר, יֹום מתעּנה ּבׁשּבת, והּמתעּנה יֹום. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּבעֹוד

ׁשּבת. ענג ִֵֶֶַָֹׁשּבּטל
.‚È.הּיֹום ׁשאר ּכלּום יאכל ׁשּלא והּוא ׁשעֹות, אדם ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹמתעּנה

אכל ולא ּבצרכיו, ּומתעּסק ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
ּבּׁשעֹות להתעּנֹות ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות ְְְְֲִִֵַַַַַַָָעד
ּומתּפּלל ׁשעֹות, אֹותן מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו
הּתענית. ׁשעֹות קדם הּתענית עליו קּבל ׁשהרי "עננּו". ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבהן
הּיֹום ׁשאר להתעּנֹות התחיל ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָוכן

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי -ֲֲִֵֶַָ
.„Èאֹו צרתֹו על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

הרי - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין חלֹומֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ּׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹזה
אדם ּיתאֹונן מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא לב; ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוטֹוב
ואפּלּו הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו. על ּגבר ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻחי,
ׁשכח ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא רביעית; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכדי

ּתעניתֹו. מׁשלים ְְֲִִַַַָואכל,
.ÂË,צרה על ונתרּפא; החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

מּמ ההֹול ּתעניתֹו. מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּניןועברה קֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּתעניתֹו. ּומׁשלים מתעּנה זה הרי מתעּנין, ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלמקֹום
מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנין, למקֹום מתעּנין ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום
ינהג ואל ּבפניהם יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעּמהן.

ּבעצמֹו. ְְִִַעּדּונין
.ÊË:ּגׁשמים להן וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנין ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותין, אֹוכלין אּלא יׁשלימּו; לא - ירדּו חצֹות קדם ְְְְֲִִִִֶֶַָָֹֹאם
הּגדֹול הּלל אֹומרין ׁשאין הּגדֹול; הּלל וקֹוראין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומתּכּנסין
הֹואיל - חצֹות אחר ואם מלאה. וכרס ּׂשבעה ּבנפׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
מתעּנין היּו אם וכן ּתעניתן. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻועבר
לא - חצֹות קדם אם ּובטלה: ּגזרה על אֹו ועברה, צרה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹעל

יׁשלימּו. - חצֹות אחר ואם ְְְֲִִִַַַַיׁשלימּו,
.ÊÈּבית הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין ּתענית יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבכל

אנׁשי מעּׂשי על ּובֹודקים הּכנסת ּבבית יֹוׁשבין והּזקנים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּדין
ּומסירין הּיֹום. חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָהעיר
ּבעלי על וחֹוקרין ודֹורׁשין ּומזהירין עברֹות; ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַהּמכׁשֹולֹות
ּומׁשּפילין זרֹוע, ּבעלי ועל אֹותן; ּומפריׁשין ועברֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָחמס
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הּיֹום רביע ולערב: הּיֹום ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹותן;
אל ּבני ה' מּוסר ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, ּוקללֹות ּבברכֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָקֹוראין
ּבתֹוכחֹות ּבּנביא ּומפטירין ּבתֹוכחּתֹו. ּתקץ ואל ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹּתמאס,
מנחה מתּפּללים האחרֹון הּיֹום ּורביע הּצרה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָמענין

ּכחם. ּכפי ּומתוּדים וזֹועקים ְְְְְֲִִִִִִַַָֹּומתחּננים

ה'תש"ע תמוז י"ח רביעי יום

 
עליהם‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן על1אּלּו : ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ועל הּדבר, ועל החרב, ועל ליּׂשראל, יּׂשראל ּׂשֹונאי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהצרת
ועל הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָחּיה
הּמטר. ועל הּמזֹונֹות, ועל החלאים, ועל הּמּפלת, ועל ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּירקֹון,

.מתעּנה העיר אֹותּה - אּלּו מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל
סביבֹותיה וכל הּצרה, ׁשּתעבר עד ולא2ּומתרעת מתעּנֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
רחמים עליהם מבקׁשים אבל אין3מתריעֹות, מקֹום ּובכל . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

מּצרת חּוץ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעין ולא ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹצֹועקין
ּבׁשּבת אפּלּו עליה ׁשּצֹועקין מתריעין4הּמזֹונֹות, אין אבל , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות ְְֲֶַַָָָעליה
ׁשּבאּו‚. עּכּו"ם ּכיצד? ליּׂשראל יּׂשראל ּׂשֹונאי הצרת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל

מּידם לּקח אֹו מס, מהם לּטל אֹו יּׂשראל, עם מלחמה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
ּגזרה עליהם לגזר אֹו אּלּו5ארץ, הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשּסביבֹותיהם הערים וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמתעּנין
להתקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא מתריעין, אין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמתעּנין,

ְְֶָָלעזרתן.
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

על אף יּׂשראל, ּבמקֹום ועברּו עּכּו"ם עם עּכּו"ם ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמלחמה
ּומתעּנין צרה זֹו הרי - מלחמה יּׂשראל ּובין ּביניהם ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפי
ׁשראּית מּכלל - ּבארצכם תעבר לא וחרב ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעליה.

צרה - .6הּמלחמה ְִַָָָָ
מאֹות‰. חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר דבר? היא זֹו אי הּדבר. ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָועל
זה7רגלי אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה מּמּנה ויצאּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום יצאּו ּדבר. זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה מּמּנה ויצאּו אלף, ּבּה היה ּדבר. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָזה
אין - ּבארּבעה אֹו אחד ּביֹום יצאּו ּדבר. - זה אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָימים
והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. חׁשּבֹון לפי וכן ּדבר. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
זה לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל מּמלאכה .8ׁשּׁשבתּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

.Âיּׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנין יּׂשראל, ּבארץ דבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּבמדינה9עליהן דבר היה מּמּנה10. ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

רחֹוקֹות ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה
מּזֹו .11זֹו ִ

.Êמׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה חּיה על מתעּנין .12אין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו הרי ּבּיֹום, ּבעיר נראתה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכיצד?
זֹו הרי מּפניהם, ברחה ולא אדם בני ׁשני ראתה אם - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּבּיֹום

לאגם הּסמּוכה ּׂשדה היה ואם בני13מׁשּלחת. ׁשני וראתה , ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אחריהם רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי - אחריהם ורדפה ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאדם
אינּה אחריהם רדפה אפּלּו ּבאגם, היה ואם מׁשּלחת. אינּה -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

מהן אחד ואכלה ׁשניהם טרפה ּכן אם אּלא אבל14מׁשּלחת, . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת; אינּה ּבאגם, ׁשניהם אכלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאם
מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמקֹומּה,

.Áוהן הֹואיל הּנׁשּמֹות, ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבּתים
מעריסה, ּתינֹוק ונטלה לּגג עלתה אם - חּיה ּגדּודי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָמקֹום
מׁשּלחת. אינּה זֹו, למּדה הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹֻֻהרי
החּיֹות. למקֹום ּובאּו ּבעצמם ׁשּסּכנּו הם אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאּלּו

.Ëוהּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמּׂש הארץ רמּׂש מיני ,15ׁשאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
צרעין לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח 16ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
מתריעין, ולא עליהם מתעּנין אין - להן והּדֹומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויּתּוׁשין

תרּועה. ּבלא זֹועקין ְְֲֲִָָֹאבל
.Èּכנף אּלא מהן נראה לא אפּלּו החסיל, ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

עליהן ּומתריעין מתעּנין יּׂשראל, ארץ ּבכל ועל17אחד . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
החגב18הּגֹובאי על אבל ׁשהּוא. ּבכל עליו19- מתעּנין אין ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ְְְֲִִִִֶַָָֹולא
.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה. מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור ּפי ּכמלֹוא קטן מּמקֹום אּלא התחיל עליו20לא ּגֹוזרין , ְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹ
ּומתריעין. ְֲִִִַַּתענית

.Èּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת 21על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לילד,1) מקשה ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר, עקיבא רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
בחצוצרות". והרעותם - הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה

בו2) תהיה שלא בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן שאם מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
המקומות. מן באחד בחצוצרות.3)חרב תקיעה בלא וכאן4)מתפללים בשבת", ואפילו פרקמטיא על מתריעין רבנן: "תנו

בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה רחמים בקשת הוא "מתריעים", שגזרו5)הפירוש רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על אפילו6)גזרות אלא שלום, של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה יותר שלום של חרב לך שאין שלום, של מטף".7)חרב לבד "הגברים
יותר.8) להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים הם אלה, סוגים (חוצה9)ששלושה שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם

שכן". כל לא לארץ.10)לארץ) כי11)בחוצה ונתברר האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית גוזרים לא והיום
נפש. פקוח ספק מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת מן12)המחלה נשלחה

טבעית. תופעה ואיננה טרף.13)השמים, חיתו של הקבוע משכנם זו14)מקום הרי מהם אחד אף אכלה לא אם שכן וכל
טבעית. תופעה אינה שזו טרף.15)משולחת, חיתו על כמו עליהם מתענם המיתו, שאם המיתו. ולא דבורים16)הזיקו כעין

ומזיקים. במה17)העוקצים מתפשט אחד.שהארבה לאיזור זה לנדון נחשבת ישראל ארץ וכל רבה, המסכן18)ירות ארבה מין
התבואות. התבואות.19)את את מסכן שאינו ארבה תנור.20)מין פי הממלא לחם ממנה לאפות ביאר21)שאפשר לא



עג              
  

הּיֹום רביע ולערב: הּיֹום ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹותן;
אל ּבני ה' מּוסר ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, ּוקללֹות ּבברכֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָקֹוראין
ּבתֹוכחֹות ּבּנביא ּומפטירין ּבתֹוכחּתֹו. ּתקץ ואל ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹּתמאס,
מנחה מתּפּללים האחרֹון הּיֹום ּורביע הּצרה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָמענין

ּכחם. ּכפי ּומתוּדים וזֹועקים ְְְְְֲִִִִִִַַָֹּומתחּננים

ה'תש"ע תמוז י"ח רביעי יום

 
עליהם‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן על1אּלּו : ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ועל הּדבר, ועל החרב, ועל ליּׂשראל, יּׂשראל ּׂשֹונאי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהצרת
ועל הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָחּיה
הּמטר. ועל הּמזֹונֹות, ועל החלאים, ועל הּמּפלת, ועל ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּירקֹון,

.מתעּנה העיר אֹותּה - אּלּו מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל
סביבֹותיה וכל הּצרה, ׁשּתעבר עד ולא2ּומתרעת מתעּנֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
רחמים עליהם מבקׁשים אבל אין3מתריעֹות, מקֹום ּובכל . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

מּצרת חּוץ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעין ולא ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹצֹועקין
ּבׁשּבת אפּלּו עליה ׁשּצֹועקין מתריעין4הּמזֹונֹות, אין אבל , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות ְְֲֶַַָָָעליה
ׁשּבאּו‚. עּכּו"ם ּכיצד? ליּׂשראל יּׂשראל ּׂשֹונאי הצרת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל

מּידם לּקח אֹו מס, מהם לּטל אֹו יּׂשראל, עם מלחמה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
ּגזרה עליהם לגזר אֹו אּלּו5ארץ, הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשּסביבֹותיהם הערים וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמתעּנין
להתקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא מתריעין, אין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמתעּנין,

ְְֶָָלעזרתן.
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

על אף יּׂשראל, ּבמקֹום ועברּו עּכּו"ם עם עּכּו"ם ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמלחמה
ּומתעּנין צרה זֹו הרי - מלחמה יּׂשראל ּובין ּביניהם ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפי
ׁשראּית מּכלל - ּבארצכם תעבר לא וחרב ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעליה.

צרה - .6הּמלחמה ְִַָָָָ
מאֹות‰. חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר דבר? היא זֹו אי הּדבר. ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָועל
זה7רגלי אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה מּמּנה ויצאּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום יצאּו ּדבר. זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה מּמּנה ויצאּו אלף, ּבּה היה ּדבר. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָזה
אין - ּבארּבעה אֹו אחד ּביֹום יצאּו ּדבר. - זה אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָימים
והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. חׁשּבֹון לפי וכן ּדבר. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
זה לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל מּמלאכה .8ׁשּׁשבתּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

.Âיּׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנין יּׂשראל, ּבארץ דבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּבמדינה9עליהן דבר היה מּמּנה10. ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

רחֹוקֹות ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה
מּזֹו .11זֹו ִ

.Êמׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה חּיה על מתעּנין .12אין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו הרי ּבּיֹום, ּבעיר נראתה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכיצד?
זֹו הרי מּפניהם, ברחה ולא אדם בני ׁשני ראתה אם - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּבּיֹום

לאגם הּסמּוכה ּׂשדה היה ואם בני13מׁשּלחת. ׁשני וראתה , ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אחריהם רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי - אחריהם ורדפה ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאדם
אינּה אחריהם רדפה אפּלּו ּבאגם, היה ואם מׁשּלחת. אינּה -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

מהן אחד ואכלה ׁשניהם טרפה ּכן אם אּלא אבל14מׁשּלחת, . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת; אינּה ּבאגם, ׁשניהם אכלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאם
מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמקֹומּה,

.Áוהן הֹואיל הּנׁשּמֹות, ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבּתים
מעריסה, ּתינֹוק ונטלה לּגג עלתה אם - חּיה ּגדּודי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָמקֹום
מׁשּלחת. אינּה זֹו, למּדה הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹֻֻהרי
החּיֹות. למקֹום ּובאּו ּבעצמם ׁשּסּכנּו הם אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאּלּו

.Ëוהּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמּׂש הארץ רמּׂש מיני ,15ׁשאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
צרעין לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח 16ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
מתריעין, ולא עליהם מתעּנין אין - להן והּדֹומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויּתּוׁשין

תרּועה. ּבלא זֹועקין ְְֲֲִָָֹאבל
.Èּכנף אּלא מהן נראה לא אפּלּו החסיל, ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

עליהן ּומתריעין מתעּנין יּׂשראל, ארץ ּבכל ועל17אחד . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
החגב18הּגֹובאי על אבל ׁשהּוא. ּבכל עליו19- מתעּנין אין ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ְְְֲִִִִֶַָָֹולא
.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה. מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור ּפי ּכמלֹוא קטן מּמקֹום אּלא התחיל עליו20לא ּגֹוזרין , ְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹ
ּומתריעין. ְֲִִִַַּתענית

.Èּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת 21על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לילד,1) מקשה ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר, עקיבא רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
בחצוצרות". והרעותם - הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה

בו2) תהיה שלא בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן שאם מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
המקומות. מן באחד בחצוצרות.3)חרב תקיעה בלא וכאן4)מתפללים בשבת", ואפילו פרקמטיא על מתריעין רבנן: "תנו

בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה רחמים בקשת הוא "מתריעים", שגזרו5)הפירוש רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על אפילו6)גזרות אלא שלום, של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה יותר שלום של חרב לך שאין שלום, של מטף".7)חרב לבד "הגברים
יותר.8) להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים הם אלה, סוגים (חוצה9)ששלושה שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם

שכן". כל לא לארץ.10)לארץ) כי11)בחוצה ונתברר האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית גוזרים לא והיום
נפש. פקוח ספק מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת מן12)המחלה נשלחה

טבעית. תופעה ואיננה טרף.13)השמים, חיתו של הקבוע משכנם זו14)מקום הרי מהם אחד אף אכלה לא אם שכן וכל
טבעית. תופעה אינה שזו טרף.15)משולחת, חיתו על כמו עליהם מתענם המיתו, שאם המיתו. ולא דבורים16)הזיקו כעין

ומזיקים. במה17)העוקצים מתפשט אחד.שהארבה לאיזור זה לנדון נחשבת ישראל ארץ וכל רבה, המסכן18)ירות ארבה מין
התבואות. התבואות.19)את את מסכן שאינו ארבה תנור.20)מין פי הממלא לחם ממנה לאפות ביאר21)שאפשר לא



עד             
  

ּומתעּנין צרה, זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבריאים,
הרעׁש על וכן עליה. הרּוחֹות22ּומתריעין ׁשהן23ועל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עליהן. ּומתריעין מתעּנין והֹורגין, הּבנין את ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָמּפילין
.‚Èהרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה ּכגֹון העיר, חרחּור24ּבאֹותּה והיּו25אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
ּתענית לּה וגֹוזרין צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹמתים

לח חּכּו וכן ואם26ּומתריעין. ּפֹורח; ּכׁשחין הּוא הרי , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַ
יבׁש, חּכּו אבל עליו. ּומתריעין מתעּנין הּצּבּור, ּברב ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹּפׁשט

ּבלבד. עליו ְֲִִָָָצֹועקים
.„Èׁשרב סחֹורה ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ּכיצד? הּמזֹונֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

מהן העיר אֹותּה אנׁשי ויין27חּיי ּבבבל פׁשּתן ּכלי ּכגֹון , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּיצטר עד והּמּתן הּמּׂשא ונתמעט יּׂשראל, ּבארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשמן

ּבׁשּׁשה עּׂשרה ׁשוה למּכר -28הּתּגר לֹוקח ימצא ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו ּבׁשּבת.29הרי עליה וזֹועקין עליה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

.ÂËׁשּיצרּו עד ּגׁשמים עליהן ׁשרּבּו הרי ּכיצד? הּמטר 30על ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מּזֹו, יתרה צרה ל ׁשאין עליהן. מתּפּללין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהן,
אין יּׂשראל ּובארץ קבריהן. ּבּתיהן ונמצאּו נֹופלין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהּבּתים
ּובּתיהם הרים, ארץ ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמתּפללין
מתעּנין ואין להן, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבנּויים

הּטֹובה. ְֲִַַָלהעביר
.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד אֹו גׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקין מתעּנין אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
לֹו31ׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן הּצמחים. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יּׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
גׁשמים ׁשּירדּו עד וזֹועקין מתעּנין אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈהרּבה גׁשמים ירדּו ולא הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻוכן

והּמערֹות הּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת אּלּו32ּכדי הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
מים להם אין ואם לּבֹורֹות. הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
מים להם יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלׁשּתֹות,

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו ְֲִִִַַַָלׁשּתֹות,
.ÁÈּבימֹות יֹום, ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

ּבּצרת מּכת זֹו הרי - עד33הּגׁשמים וזֹועקים ּומתעּנים , ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹ
זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו הּגׁשמים, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹׁשּירדּו

 
ּגׁש‡. להם ירדּו ׁשּלא ימֹותהרי מּתחּלת עּקר ּכל מים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

גׁשמים, ירדּו ולא ּבמרחׁשון י"ז הּגיע אם ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹהּגׁשמים:
וחמיׁשי ׁשני להתעּנֹות ּבלבד חכמים ּתלמידי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַָמתחילין

.לכ ראּויין הּתלמידים וכל ְְְְְִִִִֵַַָָוׁשני;

.ּגֹוזרין ּדין ּבית גׁשמים, ירדּו ולא ּכסלו חדׁש ראׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹהּגיע
ּבהן ּומּתרין וׁשני. חמיׁשי ׁשני, הּצּבּור: על ּתעניֹות ְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשלׁש
עּמהן, מתעּנין אין מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלאכל
כנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ּבעבֹודה. עסּוקין ׁשהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָמּפני
הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּומתחּננין, וזֹועקין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָּומתּפּללין

אחרֹות‚. ּתענּיֹות ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית נענּו, ולא אּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָֹעברּו
וׁשֹותין אֹוכלין אּלּו ּובׁשלׁש וׁשני. וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָעל
מתעּנין מׁשמר ואנׁשי ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוּׂשין ּכמֹו יֹום, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָמּבעֹוד
העֹוסקין והם אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין. ולא הּיֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹמקצת
ּתענית וכל עּקר. ּכל מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּבעבֹודה
לאכל, ׁשּלא וגמר ּופסק אכל אם יֹום, מּבעֹוד ּבּה ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאֹוכלין

ּבּיֹום. ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל חֹוזר ְִֵֵֵֵֶַַַָאינֹו
מלאכה„. ּבעּׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָּבׁשלׁש

אבל ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָֻּבּיֹום,
ואסּורין הּמרחצאֹות. את נֹועלין לפיכ מּתר. ורגליו ידיו ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻּפניו
ּבתׁשמיׁש ואסּורין מּתר. הּזהמא, את להעביר ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻּבסיכה.
לנעל. מּתר ּבּדר אבל ּבעיר, הּסנּדל ּובנעילת ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּמּטה,
ּתענּיֹות. ּכׁשאר ּומתחּננין וזֹועקין כנסּיֹות ּבבּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָּומתּפּללין

אחרֹות‰. ּתענּיֹות ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית נענּו, ולא אּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹעברּו
וׁשני, וחמיׁשי וׁשני, וחמיׁשי וׁשני, וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור: ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַעל
ּבׁשאר אבל מתעּנֹות, ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד הּׁשבע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻּובאּלּו
ׁשאינן ּפי על ואף מתעּנֹות. ּומניקֹות עּברֹות אין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּתענּיֹות
אֹוכלֹות אּלא ּבתפנּוקים, עצמן מעּנגֹות אין ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָמתעּנֹות,

הּולד. קּיּום ּכדי ְְִֵַָָוׁשֹותֹות
.Â.ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

ּדבר וכל מׁשלימין. ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב בית ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹואנׁשי
האחרֹונֹות. הּׁשבע ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

.Êּברחֹוב ּומתּפּללין מתריעין, ּבלבד ׁשּבהן אּלּו: ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות
מּדרּכם; ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם, להֹוכיח זקן ּומֹורידין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהעיר;
מנחה, ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את ונֹועלין ּברכֹות; ועּׂשרים ארּבע מתּפּללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו
אבל החנּיֹות, את ּופֹותחין ערב לעת מּטין ּובׁשני ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻֻהחנּיֹות.
לחנּות יׁש ואם הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני הּיֹום ּכל ּפֹותחין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָּבחמיׁשי
לחנּות יׁש ואם אחד. ונֹועל אחד ּפֹותח ּפתחים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי ּכדרּכֹו ּפֹותח ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָאצטּבה,
.Áׁשל ּובבנין ּומּתן, ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹעברּו

מיני ּכגֹון ּׂשמחה, ׁשל ּובנטיעה וכּיּור, צּיּור ּכגֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָּׂשמחה,
ּכן אם אּלא ונּׂשּואין, ּבארּוסין ּוממעטין אהלים. ּומיני ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהדס
ּפרּיה מצות ׁשּקּים מי וכל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא
ּוממעטין רעבֹון. ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּורבּיה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתים. שלושה ששיעורו כתב והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי אדמה.22)רבינו רעידת גרון24)סערות.23)היא מחלת
מסוכנת.25)מסוכנת. חום לרפא.26)מחלת בהם.27)קשה מהמסחר בהוזלת28)שמתפרנסים היא שהצרה הכוונה אין

הפרנסה. יסודות את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא מבקשים29)המצרך,
בחצוצרה. מתריעים לא אבל בתפילה, לצבור.30)רחמים צרה מהם תפילת31)שנצמח והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

והבהמות.32)שוא. הזרעים את להשקות מים בהם הזרעים,33)שאוגרים השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

             
  

ל אדם ּבין ׁשלֹום יׁשאלּוּבׁשאלת לא חכמים ותלמידי חברֹו. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
להם ׁשּנתן הארץ ועם לּמקֹום. וכמנּדין ּכנזּופין אּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשלֹום,

ראׁש. וכבד רפה ּבּׂשפה לֹו מחזירין ְְֲִִֶַָָָָָֹֹׁשלֹום,
.Ëוחמיׁשי ׁשני ּומתעּנים לבּדם חֹוזרין חכמים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּתלמידי

ׁשאין הּצּבּור; לא אבל ּתקּופה, ׁשל ניסן ׁשּיצא עד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשני
מּׁשלׁש יתר ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּגֹוזרין
ניסן, ׁשּיצא עד היחידים ּוכׁשּמתעּנין אּלּו. ּתענּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעּׂשרה
ּוברחיצה מלאכה ּבעּׂשּית ּומּתרין ּבּלילה, לאכל ְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻמּתרין
ּכל ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת הּמּטה ותׁשמיׁש ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָּובסיכה
ׁשל ניסן יצא ּופּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין ׁשֹור, מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשהּגיע והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּתקּופה,
הֹואיל קללה, סימן אּלא הּזה ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ְְְִִִַַָָָָָֹולא
.È.לּה הּדֹומה וכל יּׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אֹו ּבמרחׁשון י"ז קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
יחידים גׁשמים, ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹאחר
חדׁשים ּבראׁשי ּומפסיקין וׁשני. וחמיׁשי ׁשני ְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתעּנים
אם ימים. ׁשבעה ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּובפּורים. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָֻּובחנּכה
עּׂשרה ׁשלׁש הּצּבּור על ּגֹוזרין ּדין ּבית גׁשמים, ירדּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלא

ׁשאמרנּו. הּסדר על ְֲִֵֶֶַַַַָּתענּיֹות
.‡Èּבהם אֹוכלים לארץ, ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענּיֹות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָּכל

על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודיניהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבּלילה,
ּבלבד יּׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּתענית ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּצּבּור
אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עּׂשר ּובאֹותן הּמטר, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובגלל

אחרֹונֹות. ְֲֶַַוׁשבע

 
מטר‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל

עיר, ׁשל לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאין זה: סדר על ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפּללין
מקלה אפר ונֹותנין ּבּׂשּקים. ּומתּכּסים מתקּבצים העם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוכל
הּבכּיה את להגּדיל ּכדי ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעל
ּבראׁש ונֹותן האפר מן נֹוטל העם מן ואחד לּבם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּולהכניע
ּכדי ּתפּלין, הּנחת ּבמקֹום ּדין ּבית אב ּובראׁש ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּנּׂשיא
ּבראׁשֹו. ונֹותן נֹוטל ואחד אחד וכל ויׁשּובּו. ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּיּכלמּו

.היה לא יֹוׁשבין. והן חכם, זקן ּביניהן מעמידין ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹואחר
חכם, ולא זקן לא ׁשם היה לא חכם. מעמידין חכם, זקן ְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשם
ּכּבּוׁשין: ּדברי לפניהם ואֹומר צּורה. ׁשל אדם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמעמידין
ּומעּׂשים ּתׁשּובה אּלא ּגֹורמין, ּתענית ולא ּׂשק לא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹאחינּו,
וּירא נינוה: ּבאנׁשי נאמר ׁשּלא ּבנינוה. מצינּו ׁשּכן ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹטֹובים.
את האלהים וּירא אּלא: ּתעניתם, ואת ּׂשּקם את ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאלהים
ּבגדיכם. ואל לבבכם קרעּו אֹומר: הּוא ּובּקּבלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעּׂשיהם.
ויׁשּובּו לּבם ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף

גמּורה. ְְָָּתׁשּובה
ּבתפּלה.‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָואחר

ואם אּלּו. ּבתענּיֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָּומעמידין
מתּפּלל, - להתּפּלל ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאֹומר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיה

אחר. מֹורידין - לאו ְִִִֵַָואם

ׁשהּוא„. איׁש אּלּו? ּבתענּיֹות להתּפּלל הראּוי הּוא זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָואי
ור ּבתפּלה. ּומטּפלרגיל ּוכתּובים. נביאים ּבתֹורה לקרֹות גיל ְְְְְְְִִִִִִִִָָָָָֻ

ביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ולא ּבּׂשדה. יגיעה לֹו ויׁש לֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹואין
ריקן ּביתֹו יהיה אּלא עברה, ּבעל עליו הּנלוים קרֹוביו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכל
.ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו. רע ׁשם עליו יצא ולא העברֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמן
עם זקן היה ואם ערב. וקֹולֹו נעימה לֹו ויׁש לעם. ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּומרּצה
הֹואיל - זקן אינֹו ואם מפאר; זה הרי האּלּו, הּמּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכל

יתּפּלל. האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ְְִִֵֵֵַַָָויׁש
יּׂשראל".‰. "ּגֹואל ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל צּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָּוׁשליח

ּבּצרתה ה' אל ואֹומר: הּצרה. מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָואֹומר
מּמעמּקים וגֹו'. ההרים אל עיני אּׂשא וּיענני. קראתי ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּלי

וגֹו'. יעטף כי לעני ּתפּלה ה'. ְְְְֲִִִִַָָָֹקראתי
.Âבענינּו נא ראה ואֹומר: ּכחֹו. ּכפי תחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָֹואֹומר

ּתחנּוניו: ּבסֹוף ואֹומר ּומתחּנן. לגאלנּו. ּומהר ריבנּו ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוריבה
אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אבינּו אברהם את ׁשענה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי
יּׂשראל. ּגֹואל ה' אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָויׁשמע

.Ê.זֹו אחר זֹו מֹוסיף ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי ּופסּוקים תחנּונים ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומתחּנן
אחת ּבכל וחֹותם רגיל. ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש, ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו: ּבחתימֹות ֲִֵֵֶַמהן
.Áעל ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבראׁשֹונה

הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַים
הּנׁשּכחֹות. זֹוכר ה' אּתה ְִֵַַָָָּברּו

.Ëהּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ה' אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה. ְֵַָׁשֹומע
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּוא
צעקה. ׁשֹומע ְֵַָָה'

.‡Èּבהר אלּיהּו את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה. ׁשֹומע ה' אּתה ְִֵַַָָָּברּו
.È,הּדגה ּבמעי יֹונה את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית

אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּוא
צרה. ּבעת העֹונה ְֵֶָָָה'

.‚Èבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
אמן עֹונין העם וכל הארץ. על המרחם ה' אּתה ּברּו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזה.
ּברכֹות. ּכל אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָאחר

.„Èהּתפּלה וגֹומר וכּו'. ונרפא ה' רפאנּו אֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָּבּׁשביעית
מקֹום. ּבכל עֹוּׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. ותֹוקעין הּסדר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל

.ÂËמתּכּנסין היּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפּללין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשהיּו
ּומ הּמזרח ׁשער ּכנגד הּבית ּוכׁשּמּגיעלהר הּזה. ּכּסדר תּפּללין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

אּתה ּברּו אֹומר: אברהם", את ׁשענה "מי לֹומר צּבּור ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח
אּתה ּברּו העֹולם, ועד העֹולם מן יּׂשראל אלהי אלהינּו ְְֱֱִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֹה'
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו אחריו: עֹונין והן יּׂשראל. ּגֹואל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָה'
אהרן, ּבני ּתקעּו, לּתֹוקעים: אֹומר הּכנסת וחּזן ועד. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעֹולם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



עה              
  

ל אדם ּבין ׁשלֹום יׁשאלּוּבׁשאלת לא חכמים ותלמידי חברֹו. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
להם ׁשּנתן הארץ ועם לּמקֹום. וכמנּדין ּכנזּופין אּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשלֹום,

ראׁש. וכבד רפה ּבּׂשפה לֹו מחזירין ְְֲִִֶַָָָָָֹֹׁשלֹום,
.Ëוחמיׁשי ׁשני ּומתעּנים לבּדם חֹוזרין חכמים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּתלמידי

ׁשאין הּצּבּור; לא אבל ּתקּופה, ׁשל ניסן ׁשּיצא עד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשני
מּׁשלׁש יתר ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּגֹוזרין
ניסן, ׁשּיצא עד היחידים ּוכׁשּמתעּנין אּלּו. ּתענּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעּׂשרה
ּוברחיצה מלאכה ּבעּׂשּית ּומּתרין ּבּלילה, לאכל ְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻמּתרין
ּכל ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת הּמּטה ותׁשמיׁש ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָּובסיכה
ׁשל ניסן יצא ּופּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין ׁשֹור, מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשהּגיע והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּתקּופה,
הֹואיל קללה, סימן אּלא הּזה ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ְְְִִִַַָָָָָֹולא
.È.לּה הּדֹומה וכל יּׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אֹו ּבמרחׁשון י"ז קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
יחידים גׁשמים, ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹאחר
חדׁשים ּבראׁשי ּומפסיקין וׁשני. וחמיׁשי ׁשני ְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתעּנים
אם ימים. ׁשבעה ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּובפּורים. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָֻּובחנּכה
עּׂשרה ׁשלׁש הּצּבּור על ּגֹוזרין ּדין ּבית גׁשמים, ירדּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלא

ׁשאמרנּו. הּסדר על ְֲִֵֶֶַַַַָּתענּיֹות
.‡Èּבהם אֹוכלים לארץ, ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענּיֹות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָּכל

על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודיניהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבּלילה,
ּבלבד יּׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּתענית ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּצּבּור
אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עּׂשר ּובאֹותן הּמטר, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובגלל

אחרֹונֹות. ְֲֶַַוׁשבע

 
מטר‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל

עיר, ׁשל לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאין זה: סדר על ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפּללין
מקלה אפר ונֹותנין ּבּׂשּקים. ּומתּכּסים מתקּבצים העם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוכל
הּבכּיה את להגּדיל ּכדי ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעל
ּבראׁש ונֹותן האפר מן נֹוטל העם מן ואחד לּבם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּולהכניע
ּכדי ּתפּלין, הּנחת ּבמקֹום ּדין ּבית אב ּובראׁש ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּנּׂשיא
ּבראׁשֹו. ונֹותן נֹוטל ואחד אחד וכל ויׁשּובּו. ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּיּכלמּו

.היה לא יֹוׁשבין. והן חכם, זקן ּביניהן מעמידין ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹואחר
חכם, ולא זקן לא ׁשם היה לא חכם. מעמידין חכם, זקן ְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשם
ּכּבּוׁשין: ּדברי לפניהם ואֹומר צּורה. ׁשל אדם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמעמידין
ּומעּׂשים ּתׁשּובה אּלא ּגֹורמין, ּתענית ולא ּׂשק לא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹאחינּו,
וּירא נינוה: ּבאנׁשי נאמר ׁשּלא ּבנינוה. מצינּו ׁשּכן ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹטֹובים.
את האלהים וּירא אּלא: ּתעניתם, ואת ּׂשּקם את ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאלהים
ּבגדיכם. ואל לבבכם קרעּו אֹומר: הּוא ּובּקּבלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעּׂשיהם.
ויׁשּובּו לּבם ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף

גמּורה. ְְָָּתׁשּובה
ּבתפּלה.‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָואחר

ואם אּלּו. ּבתענּיֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָּומעמידין
מתּפּלל, - להתּפּלל ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאֹומר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיה

אחר. מֹורידין - לאו ְִִִֵַָואם

ׁשהּוא„. איׁש אּלּו? ּבתענּיֹות להתּפּלל הראּוי הּוא זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָואי
ור ּבתפּלה. ּומטּפלרגיל ּוכתּובים. נביאים ּבתֹורה לקרֹות גיל ְְְְְְְִִִִִִִִָָָָָֻ

ביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ולא ּבּׂשדה. יגיעה לֹו ויׁש לֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹואין
ריקן ּביתֹו יהיה אּלא עברה, ּבעל עליו הּנלוים קרֹוביו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכל
.ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו. רע ׁשם עליו יצא ולא העברֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמן
עם זקן היה ואם ערב. וקֹולֹו נעימה לֹו ויׁש לעם. ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּומרּצה
הֹואיל - זקן אינֹו ואם מפאר; זה הרי האּלּו, הּמּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכל

יתּפּלל. האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ְְִִֵֵֵַַָָויׁש
יּׂשראל".‰. "ּגֹואל ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל צּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָּוׁשליח

ּבּצרתה ה' אל ואֹומר: הּצרה. מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָואֹומר
מּמעמּקים וגֹו'. ההרים אל עיני אּׂשא וּיענני. קראתי ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּלי

וגֹו'. יעטף כי לעני ּתפּלה ה'. ְְְְֲִִִִַָָָֹקראתי
.Âבענינּו נא ראה ואֹומר: ּכחֹו. ּכפי תחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָֹואֹומר

ּתחנּוניו: ּבסֹוף ואֹומר ּומתחּנן. לגאלנּו. ּומהר ריבנּו ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוריבה
אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אבינּו אברהם את ׁשענה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי
יּׂשראל. ּגֹואל ה' אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָויׁשמע

.Ê.זֹו אחר זֹו מֹוסיף ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי ּופסּוקים תחנּונים ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומתחּנן
אחת ּבכל וחֹותם רגיל. ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש, ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו: ּבחתימֹות ֲִֵֵֶַמהן
.Áעל ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבראׁשֹונה

הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַים
הּנׁשּכחֹות. זֹוכר ה' אּתה ְִֵַַָָָּברּו

.Ëהּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ה' אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה. ְֵַָׁשֹומע
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּוא
צעקה. ׁשֹומע ְֵַָָה'

.‡Èּבהר אלּיהּו את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה. ׁשֹומע ה' אּתה ְִֵַַָָָּברּו
.È,הּדגה ּבמעי יֹונה את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית

אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּוא
צרה. ּבעת העֹונה ְֵֶָָָה'

.‚Èבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
אמן עֹונין העם וכל הארץ. על המרחם ה' אּתה ּברּו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזה.
ּברכֹות. ּכל אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָאחר

.„Èהּתפּלה וגֹומר וכּו'. ונרפא ה' רפאנּו אֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָּבּׁשביעית
מקֹום. ּבכל עֹוּׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. ותֹוקעין הּסדר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל

.ÂËמתּכּנסין היּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפּללין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשהיּו
ּומ הּמזרח ׁשער ּכנגד הּבית ּוכׁשּמּגיעלהר הּזה. ּכּסדר תּפּללין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

אּתה ּברּו אֹומר: אברהם", את ׁשענה "מי לֹומר צּבּור ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח
אּתה ּברּו העֹולם, ועד העֹולם מן יּׂשראל אלהי אלהינּו ְְֱֱִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֹה'
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו אחריו: עֹונין והן יּׂשראל. ּגֹואל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָה'
אהרן, ּבני ּתקעּו, לּתֹוקעים: אֹומר הּכנסת וחּזן ועד. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעֹולם
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עו             
  

ּבהר אברהם את ׁשענה מי ואֹומר: הּמתּפּלל וחֹוזר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּתקעּו.
הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּמֹורּיה,

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים ּתֹוקעין ּכ ְְְְְֲִִִִִַַַָֹואחר
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

מן יּׂשראל אלהי אלהים ה' ּברּו ּבּה: חֹותם ְֱֱִִִִֵֵֵֶָָָֹֹׁשּמֹוסיף,
והן הּנׁשּכחֹות. זֹוכר ה' אּתה ּברּו העֹולם, ועד ְְְִֵֵַַַָָָָָָָהעֹולם
הּכנסת וחּזן ועד. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעֹונין:
צּבּור ׁשליח וחֹוזר הריעּו. אהרן, ּבני הריעּו, להן: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאֹומר
יענה הּוא סּוף, ים על ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה מי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואֹומר:
מריעין ּכ ואחר הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָאתכם

ּומריעין. ְְְִִִותֹוקעין
.ÊÈּובאחת ּתקעּו, אֹומר: ּבאחת ּוברכה. ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות. ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד הריעּו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
מריעין ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים:
אּלא זה הּסדר עֹוּׂשים ואין ּפעמים. ׁשבע ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּבהר

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכאחת, ּובּׁשֹופר ְְְְֲֶַַַַַָָּבחצֹוצרֹות
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין הּקברֹות לבית העם ּכל יֹוצאין ׁשּמתּפּללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
א הרי ּכלֹומר: ׁשם. לאּומתחּננים אם ּכאּלּו מתים ּתם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

על ׁשּגֹוזרין הּצרֹות מּתענּיֹות ּתענית ּובכל מּדרכיכם. ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפּללין ְְְְְִִִִִַַַָָָהּצּבּור,

.ËÈהּצּבּור ויפסקּו יֹורדין יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָירדּו
ּובבינֹונית טפח. החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמן
טפחים. ׁשלׁשה ּבעמק ׁשּירדּו עד ּובעבּודה, טפחים. -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ה'תש"ע תמוז י"ט חמישי יום

 
הּצרֹות‡. מּפני ּבהם מתעּנים יּׂשראל ׁשּכל ימים ׁשם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיׁש

הּתׁשּובה. ּדרכי לפּתח הּלבבֹות לעֹורר ּכדי ּבהן, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשארעּו
ׁשהיה אבֹותינּו ּומעּׂשה הרעים, למעּׂשינּו זּכרֹון זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויהיה
ׁשּבזכרֹון הּצרֹות. אֹותן ולנּו להם ׁשּגרם עד עּתה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכמעּׂשינּו
ואת עֹונם את והתוּדּו ׁשּנאמר: להיטיב. נׁשּוב אּלּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּדברים

וגֹו'. אבתם ְֲֲָֹעֹון
.ּבן ּגדליה נהרג ׁשּבֹו ּבתׁשרי, ׁשליׁשי יֹום הן: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָואּלּו

ּגלּותן להתם וסּבב הּנׁשארת, יּׂשראל ּגחלת ונכּבת .1אחיקם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
על הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבבל מל סמ ׁשּבֹו ּבטבת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָועּׂשירי
ּבתּמּוז עּׂשר וׁשבעה ּובמצֹוק. ּבמצֹור והביאּה ְְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָָירּוׁשלים,

הּלּוחֹות נׁשּתּברּו ּבֹו: ארעּו דברים הּתמיד2חמּׁשה ּובטל , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ראׁשֹון ׁשני3מּבית ּבחרּבן ירּוׁשלים והבקעה וּׂשרף4, , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻ

הרׁשע הּתֹורה5אּפֹוסטֹומֹוס צלם6את והעמיד ּבהיכל., ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
יּׂשראל‚. על נגזר ּבֹו: ארעּו דברים חמּׁשה ּבאב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָותׁשעה

לארץ יּכנסּו ׁשּלא הּבית7ּבּמדּבר וחרב 9ּבראׁשֹונה8. ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אלפים10ּובּׁשנּיה ּבּה והיּו ׁשמּה. ּוביתר ּגדֹולה, עיר ונלּכדה . ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

ּגדֹול מל להם והיה מּיּׂשראל. יּׂשראל11ּורבבֹות ּכל ודּמּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
הּמׁשיח מל ׁשהּוא החכמים הרֹומּיים,12ּוגדֹולי ּביד ונפל , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּמקּדׁש ּבית חרּבן ּכמֹו גדֹולה צרה והיתה ּכּלם, .13ונהרגּו ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ
ּבּיֹום את14ּובֹו הרׁשע טֹורנֹוסרֹוּפֹוס חרׁש לפרענּות הּמּוכן ְְְְֶַַַָָָָָָֻ

תחרׁש. ּׂשדה צּיֹון ּׁשּנאמר: מה לקּים סביביו, ואת ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההיכל
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי האּלּו, הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹוארּבעה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נהרג1) השנה בראש כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי ועל הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
חול". ליום תעניתו ושהה2)ונדחה התורה שאר לקבל משה עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו בסיוון בששה

לעיניהם. הלוחות את וישבר העגל את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה כלים נמצאו יום, ארבעים כשצר3)שם
בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה ירושלים. על בתשעה4)נבוכדנצר לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית כי

צרות מרוב כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח: בתענית הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
ראשון בבית גם היה דבר של לאמיתו אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה שבו התאריך, מישראל נשכח החורבן של

בתמוז. עשר שני.5)בשבעה בית חורבן בימי יווני בתמוז.6)שר בי"ז היה זה כי בידינו נאמר:7)וקבלה מרגלים בפרשת
אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה, באב תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר - ההוא" בלילה העם "ויבכו

לדורות". בכייה לכם קובע ואני חינם, של בכייה המקדש.8)בכיתם בא9)בית לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:
החמישי "ובחודש וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית את וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו באב בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים.... רב נבוזראדן בא לחודש... בעשור

כולו. היום כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה סמוך חייב".10)ובתשעה ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.11) כוזיבא עקיבא12)בן רבי מיעקב, כוזבא דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא יוחי, בן שמעון רבי "תני

משיחא". מלכא הוא דין אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה באב.13)כד בתשעה היה זה כי בידינו קבלה14)וקבלה זו אף ֵ
חכמים. ביד

             
  

ׁשבעה זה - הרביעי צֹום וגֹו'. החמיׁשי וצֹום הרביעי ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָצֹום
הרביעי ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, זה15עּׂשר - החמיׁשי וצֹום ; ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

זה - הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי; ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹּתׁשעה
זה - העּׂשירי וצֹום הּׁשביעי; ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשלׁשה

העּׂשירי. ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעּׂשרה
להתעּנֹות‰. אּלּו ּבזמּנים יּׂשראל ּכל ּובׁשלׁשה16ונהגּו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

ּבאדר ׁשּנאמר:17עּׂשר המן, ּבימי ׁשהתעּנּו לּתענית זכר , ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
להיֹות ּבאדר עּׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם. הּצמֹות ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָֹּדברי

מקּדימין ּבחמיׁשי18ּבׁשּבת, עּׂשר.19ּומתעּנין אחד ׁשהּוא , ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל

הּׁשּבת לאחר ׁשּבת20אֹותֹו ּבערב להיֹות חל מתעּנין21. , ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ
ולא מתריעין אין האּלּו הּצֹומֹות ּובכל ׁשּבת. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבערב
ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל נעילה, ּתפּלת ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָמתּפּללין

ּבּלילה וׁשֹותין אֹוכלים ּובכּלן מׁשה". ּב"ויחל חּוץ22ּומנחה , ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻ
ּבאב .23מּתׁשעה ְְִִָָ

.Âוׁשּבת ּבּׂשמחה. ממעטין אב ּבאב24מּׁשּיּכנס ּתׁשעה ׁשחל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, מגהץ26ּולכּבס25להיֹות ּכלי ,27וללּבׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

פׁשּתן ּכלי לכּבס28אפּלּו ואפּלּו הּתענית. ׁשּיעבר עד , ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
לאכל ׁשּלא יּׂשראל נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית לאחר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּולהּניח
ויׁש הּתענית. ׁשּיעבר עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבּׂשר
הּתענית. עד החדׁש מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

.Êמּבעֹוד אּלא אֹוכלין ואין ּדבר. לכל ּכיֹומֹו לילֹו ּבאב ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה
יאכל ולא הּכּפּורים. ּכיֹום אסּור, ׁשּלֹו הּׁשמׁשֹות ּובין ְְְִִֵֶַַַָָֹֹיֹום.

ּבּהּב הּמפסיק ּבּסעּדה יין יׁשּתה ולא הּוא29ּׂשר ׁשֹותה אבל ; ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּפחֹות אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו מליח30יין ּבּׂשר ואֹוכל , ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

יתר אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ּתבׁשילין.31ׁשּיׁש ׁשני יאכל ולא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
.Á?אמּורים ּדברים אחר32ּבּמה ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מפסיק ׁשהּוא ּפי על אף חצֹות, קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות.

להיֹות ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב ּׁשּירצה. מה ּכל אֹוכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה,
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת

ׁשלמה ּבׁשּבת,33ּכסעּדת להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻ
ּכלּום מחּסר .34אינֹו ְְֵֵַ

.Ë;מּדאי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו
ּבאב ּתׁשעה ערב מּדתן: היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל

לבּדֹו לאדם לֹו מביאין וׁשֹורּה35היּו ּבמלח, חרבה ּפת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה, וכירים, ּתּנּור ּבין ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמים,
לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה מים ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשל
לא ּומּימינּו מּזה. קרֹוב אֹו לעּׂשֹות, לחכמים ראּוי ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכזה
אּלא עדׁשים, ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ערב ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאכלנּו

ּבׁשּבת. היה ּכן ְִֵַָָָאם
.Èּבאב ּבתׁשעה ּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות .36עּברֹות ְְְְְְִִִִַַָָָֻ

להֹוׁשיט ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואסּור
ּתענּוג ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים. ּובנעילת37אצּבעֹו , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּסנּדל,
לעּׂשֹות ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוּׂשין, - מלאכה ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעּׂשֹות
ואמרּו ּבטלין. חכמים ּתלמידי מקֹום ּובכל עֹוּׂשין. אין -ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
ּברכה סימן רֹואה אינֹו מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוּׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָחכמים,

ְָלעֹולם.
.‡È,ּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתלמידי

ּדוים יֹוׁשבים עם38אּלא להם נתן ואם ּכאבלים. ונאנחים ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ראׁש וכבד רפה ּבּׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, ואסּור39הארץ . ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּבּכתּובים, אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה ְְְְְְִִִִִַַַָָָלקרֹות
ּובהּגדֹות ּובּגמרא ּובהלכֹות אּלא40ּובּמׁשנה קֹורא ואינֹו . ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשל ותינֹוקֹות ׁשּבירמיהּו. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּבאּיֹוב
ּבֹו ּבטלין רּבן להּניח41ּבית ׁשּלא נֹוהגין החכמים ּומקצת . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ראׁש ׁשל ּתפּלין .42ּבֹו ְִִֶֹ
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השנה".15) לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא להו16)שניסן "קרי
שלום שיש בזמן קאמר, הכי פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה ושמחה ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום
לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו מתענים רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות גזרת יש ולשמחה, לששון יהיו

לחובה. הצומות את עליהם קבלו וכבר להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום שאין הזה, בשאילתות17)שבזמן
שלושה יצחק בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין כולן עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון אחאי דרב

תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על ועמוד נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן מהמשנה18)עשר זאת ולמדו
לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את מקדימים - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא מקדימין אמר "באלו ה. במגילה

לנס. זכר השבת.19)אלא כבוד מפני להתענות אין שבת השבת.20)שבערב כבוד מפני להתענות אין שבת בערב כי
שלנו.21) החדשים קביעות לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת, התענית.22)עשרה יום שעל23)ליל שכיון

אלא באב, מתשעה חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו שכך אלא גזירה, ואין שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
יחידים. שכבסוהו27)בגדים.26)להסתפר.25)שבוע.24)כתענית מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל מגוהץ. בגד

מותר. - זו שבת כך.28)לפני כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על והנסכים,29)אף הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
לפחות, החמירו ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור שאין אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו

המפסקת. לנסכים.30)בסעודה לכתחילה כשר עליו31)שאינו שעברו לאחר כלומר כשלמים", שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא
שמחה. בו אין ששוב ויום, ולילה תבשילין.32)יום שני בסעודה יאכל סולת.33)שלא כור ושריו הוא אוכל "שהיה

ראשון.34) ליום הצום וידום".35)ונדחה אדם פי36)"ישב על אף שחולה מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו מותר.37)שאין הזוהמא להעביר החורבן.38)אבל על וצער מכאב ֵעצבים

שלום.39) דרכי לב".40)משום משמחי ישרים ה' "פקודי שמחה.41)שנאמר: להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ביום42) אבל כדין באב תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת ארץ משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, ֳֵשנקראים

בתפילין. שאסור ראשון,



עז              
  

ׁשבעה זה - הרביעי צֹום וגֹו'. החמיׁשי וצֹום הרביעי ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָצֹום
הרביעי ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, זה15עּׂשר - החמיׁשי וצֹום ; ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

זה - הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי; ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹּתׁשעה
זה - העּׂשירי וצֹום הּׁשביעי; ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשלׁשה

העּׂשירי. ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעּׂשרה
להתעּנֹות‰. אּלּו ּבזמּנים יּׂשראל ּכל ּובׁשלׁשה16ונהגּו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

ּבאדר ׁשּנאמר:17עּׂשר המן, ּבימי ׁשהתעּנּו לּתענית זכר , ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
להיֹות ּבאדר עּׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם. הּצמֹות ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָֹּדברי

מקּדימין ּבחמיׁשי18ּבׁשּבת, עּׂשר.19ּומתעּנין אחד ׁשהּוא , ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל

הּׁשּבת לאחר ׁשּבת20אֹותֹו ּבערב להיֹות חל מתעּנין21. , ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ
ולא מתריעין אין האּלּו הּצֹומֹות ּובכל ׁשּבת. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבערב
ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל נעילה, ּתפּלת ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָמתּפּללין

ּבּלילה וׁשֹותין אֹוכלים ּובכּלן מׁשה". ּב"ויחל חּוץ22ּומנחה , ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻ
ּבאב .23מּתׁשעה ְְִִָָ

.Âוׁשּבת ּבּׂשמחה. ממעטין אב ּבאב24מּׁשּיּכנס ּתׁשעה ׁשחל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, מגהץ26ּולכּבס25להיֹות ּכלי ,27וללּבׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

פׁשּתן ּכלי לכּבס28אפּלּו ואפּלּו הּתענית. ׁשּיעבר עד , ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
לאכל ׁשּלא יּׂשראל נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית לאחר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּולהּניח
ויׁש הּתענית. ׁשּיעבר עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבּׂשר
הּתענית. עד החדׁש מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

.Êמּבעֹוד אּלא אֹוכלין ואין ּדבר. לכל ּכיֹומֹו לילֹו ּבאב ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה
יאכל ולא הּכּפּורים. ּכיֹום אסּור, ׁשּלֹו הּׁשמׁשֹות ּובין ְְְִִֵֶַַַָָֹֹיֹום.

ּבּהּב הּמפסיק ּבּסעּדה יין יׁשּתה ולא הּוא29ּׂשר ׁשֹותה אבל ; ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּפחֹות אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו מליח30יין ּבּׂשר ואֹוכל , ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

יתר אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ּתבׁשילין.31ׁשּיׁש ׁשני יאכל ולא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
.Á?אמּורים ּדברים אחר32ּבּמה ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מפסיק ׁשהּוא ּפי על אף חצֹות, קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות.

להיֹות ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב ּׁשּירצה. מה ּכל אֹוכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה,
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת

ׁשלמה ּבׁשּבת,33ּכסעּדת להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻ
ּכלּום מחּסר .34אינֹו ְְֵֵַ

.Ë;מּדאי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו
ּבאב ּתׁשעה ערב מּדתן: היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל

לבּדֹו לאדם לֹו מביאין וׁשֹורּה35היּו ּבמלח, חרבה ּפת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה, וכירים, ּתּנּור ּבין ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמים,
לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה מים ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשל
לא ּומּימינּו מּזה. קרֹוב אֹו לעּׂשֹות, לחכמים ראּוי ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכזה
אּלא עדׁשים, ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ערב ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאכלנּו

ּבׁשּבת. היה ּכן ְִֵַָָָאם
.Èּבאב ּבתׁשעה ּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות .36עּברֹות ְְְְְְִִִִַַָָָֻ

להֹוׁשיט ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואסּור
ּתענּוג ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים. ּובנעילת37אצּבעֹו , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּסנּדל,
לעּׂשֹות ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוּׂשין, - מלאכה ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעּׂשֹות
ואמרּו ּבטלין. חכמים ּתלמידי מקֹום ּובכל עֹוּׂשין. אין -ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
ּברכה סימן רֹואה אינֹו מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוּׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָחכמים,

ְָלעֹולם.
.‡È,ּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתלמידי

ּדוים יֹוׁשבים עם38אּלא להם נתן ואם ּכאבלים. ונאנחים ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ראׁש וכבד רפה ּבּׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, ואסּור39הארץ . ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּבּכתּובים, אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה ְְְְְְִִִִִַַַָָָלקרֹות
ּובהּגדֹות ּובּגמרא ּובהלכֹות אּלא40ּובּמׁשנה קֹורא ואינֹו . ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשל ותינֹוקֹות ׁשּבירמיהּו. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּבאּיֹוב
ּבֹו ּבטלין רּבן להּניח41ּבית ׁשּלא נֹוהגין החכמים ּומקצת . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ראׁש ׁשל ּתפּלין .42ּבֹו ְִִֶֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השנה".15) לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא להו16)שניסן "קרי
שלום שיש בזמן קאמר, הכי פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה ושמחה ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום
לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו מתענים רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות גזרת יש ולשמחה, לששון יהיו

לחובה. הצומות את עליהם קבלו וכבר להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום שאין הזה, בשאילתות17)שבזמן
שלושה יצחק בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין כולן עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון אחאי דרב

תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על ועמוד נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן מהמשנה18)עשר זאת ולמדו
לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את מקדימים - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא מקדימין אמר "באלו ה. במגילה

לנס. זכר השבת.19)אלא כבוד מפני להתענות אין שבת השבת.20)שבערב כבוד מפני להתענות אין שבת בערב כי
שלנו.21) החדשים קביעות לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת, התענית.22)עשרה יום שעל23)ליל שכיון

אלא באב, מתשעה חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו שכך אלא גזירה, ואין שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
יחידים. שכבסוהו27)בגדים.26)להסתפר.25)שבוע.24)כתענית מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל מגוהץ. בגד

מותר. - זו שבת כך.28)לפני כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על והנסכים,29)אף הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
לפחות, החמירו ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור שאין אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו

המפסקת. לנסכים.30)בסעודה לכתחילה כשר עליו31)שאינו שעברו לאחר כלומר כשלמים", שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא
שמחה. בו אין ששוב ויום, ולילה תבשילין.32)יום שני בסעודה יאכל סולת.33)שלא כור ושריו הוא אוכל "שהיה

ראשון.34) ליום הצום וידום".35)ונדחה אדם פי36)"ישב על אף שחולה מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו מותר.37)שאין הזוהמא להעביר החורבן.38)אבל על וצער מכאב ֵעצבים

שלום.39) דרכי לב".40)משום משמחי ישרים ה' "פקודי שמחה.41)שנאמר: להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ביום42) אבל כדין באב תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת ארץ משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, ֳֵשנקראים

בתפילין. שאסור ראשון,
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.È,הּדֹור ּבאֹותֹו ׁשהיּו חכמים ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשחרב
ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין אּלא43ׁשאין הּמלכים; ּכבנין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּביתֹו אּמה44טח על אּמה מקֹום ּומׁשּיר ּבסיד וסד ּבטיט ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
הּפתח הרי45ּכנגד ּומכּירת, מסּידת חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ

ּבחזקתּה מחּיבים46זֹו ואין הּכתלים., לקלף אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
.‚È,לאֹורחים סעּדה לעּׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻֻוכן

מעט מּמּנּו מן47מחּסר קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּתכׁשיטי עֹוּׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת הראּויֹות ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּקערֹות
ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת והּזהב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכסף
לֹוקח אּׁשה, נֹוּׂשא ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט יהיה ׁשּלא 48ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אּלּו וכל הּתפּלין. הּנחת מקֹום ּבראׁשֹו ונֹותן מקלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאפר
אׁשּכח אם ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, לזּכר ּכדי - ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּדברים
אזּכרכי, לא אם לחּכי לׁשֹוני ּתדּבק ימיני. ּתׁשּכח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָֹירּוׁשלים,

ּׂשמחתי. ראׁש על ירּוׁשלים את אעלה לא ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹאם
.„Èוכל זמר מיני וכל ׁשיר. ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוכן

לׁשמען, ואסּור ּבהן לּׂשמח אסּור ׁשיר ׁשל קֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמׁשמיעי
ׁשּנאמר: אסּורה, הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמּפני
ּדברי לֹומר יּׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר יין. יׁשּתּו לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבּׁשיר

ּבהן וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו הּיין.49ּתׁשּבחֹות על ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
.ÂËּכ ּכלל.50ואחר להּניחם ׁשּלא חתנים, עטרֹות על ּגזרּו ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹ

הּמצנפת הסר ׁשּנאמר: ּכליל, ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוׁשּלא
ּגזרּו וכן העטרה. ּכּלֹות51והרם עטרֹות ׁשל52על היה אם , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ

לּכּלה. מּתר ּגדיל ׁשל אבל זהב, אֹו ְֲִֶֶֶַַָָָָָֻּכסף
.ÊËּבחרּבנם יהּודה ערי ׁשראה היּו53מי קדׁש ערי אֹומר: , ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻ

מדּבר ירּוׁשלים אֹומר: ּבחרּבנּה, ירּוׁשלים ראה וקֹורע. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻמדּבר,
ותפארּתנּו54וגֹו' קדׁשנּו ּבית אֹומר: ּבחרּבנֹו, הּמקּדׁש ּבית . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ

הּצֹופים מן לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. ּוכׁשּיּגיע55וגֹו', . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
ּכׁשּיבֹוא ּתחּלה, ּבּמקּדׁש ּפגע ואם אחר. קרע קֹורע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
ירּוׁשלים. על ּומֹוסיף הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּדר

.ÊÈּבידֹו קֹורע ּכּלם האּלּו הּקרעים ּכל56ּכל וקֹורע מעּמד. ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ
לּבֹו את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, מאחה57ּכסּות ואינֹו קרעים58. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ללקטן למללן, לׁשללן, הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם. ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָאּלּו
סּלמֹות ּכמין .59ּולתפרן ְְְִָָָֻ

.ÁÈ- יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ובא, הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ְִִִֵֵַָָָָָָהיה
וקֹורע חֹוזר - יֹום ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע .60אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ

.ËÈולא הּמׁשיח. לימֹות לּבטל עתידים האּלּו הּצֹומֹות ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּכל

וּׂשמחה. ּׂשּׂשֹון וימי טֹוב יֹום להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
החמיׁשי וצֹום הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר ּכה ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
לּׂשּׂשֹון יהּודה לבית יהיה העּׂשירי וצֹום הּׁשביעי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָוצֹום

אהבּוּולּׂשמחה והּׁשלֹום והאמת טֹובים, .61ּולמעדים ְְְְְֱֱֲִִִֶַָָָָֹ
ּתענּיֹות הלכֹות ְְֲִִִַסליק

  
מן ואינן סֹופרים, מּדברי עּׂשה מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

ְִַָהּמנין.
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵָ

 
סֹופרים.‡. מּדברי עּׂשה מצות ּבזמּנּה הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

חּיבים והּכל הּנביאים. ּתּקנת ׁשהיא ידּועים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּדברים
מׁשחררים. ועבדים וגרים ונׁשים, אנׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה:
ּבעבֹודתן ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים וכן מגּלה. מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
מצֹות לׁשאר וחמר קל מגּלה; מקרא לׁשמע ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּתלמּוד
ּדבר ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשל
לֹו ׁשאין מצוה מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה מקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּנדחה
קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה קֹוברֹו - ּבֹו ׁשהּפֹוגע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָקֹוברין;

..חֹובתֹו ידי יצא הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
אם לפיכ ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מי מּפי ׁשּיׁשמע ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָוהּוא,

יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע ׁשֹוטה, אֹו קטן הּקֹורא ִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
ּובּיֹום.‚. ּבּלילה לקרֹותּה ּומצוה ּכּלּה. את לקרֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻמצוה

לקריאת ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל
הן: ואּלּו ּברכֹות. ׁשלׁש ּבּלילה קריאתּה קדם ּומבר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּיֹום.
ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּברּו
העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו מגּלה. מקרא על ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹוצּונּו
אּתה ּברּו הּזה. ּובּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעּׂשה
הּזה. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם מל אלהינּו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיי
לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום "ׁשהחינּו". ּומבר חֹוזר אינֹו ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּובּיֹום
האל העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו :מבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹאחריה,
והּנפרע נקמתנּו, את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ריבנּו, את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרב
אּתה ּברּו נפׁשנּו. אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם מּצרינּו, ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָלנּו

הּמֹוׁשיע. האל צריהם, מּכל ליּׂשראל הּנפרע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיי,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקיר.43) על נאים זה.44)ציורים בכלל אינם המדרש ובית הכנסת בית כי אומרים לבית.45)יש בכניסה שיראוהו
יהודי.46) אינו זאת תבשיל.47)שעשה לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת כל48)אבל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי". ראש "על נאמר שהרי צבור, תענית בעת וכלה.49)העם חתן בבית של50)כגון: מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת ירושלים על שצר גדולה.51)אספסיינוס, יותר הייתה והצרה ידו על הבית שנחרב טיטוס, של בפולמוס

מותרים.52) אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים שלטת53)דווקא עודנה גויים שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
הקודש.54)עליהן. עיר ירושלים על וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף "וקורע". כאן: נוסף אחר בנוסח

המקדש.מקו55) מקום את משם לראות שאפשר לירושלים מסביב כלי.56)ם ידי על שמאלו57)ולא בצד הקרע שעושה
חולק והראב"ד הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו. כנגד

זה. כבראשונה.58)על הקרעים את שמחברת מיושרת נשאר.59)תפירה הקרע שהיכר מיושרות שאינן הדין60)תפירות וכן
המקדש. ומקום יהודה וכל61)בערי וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר לישראל, טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את שמחו שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם עליה המתאבלים

              
  

חכמים,„. לּה ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאיזהּו
מדינה ּכל קריאתּה: זמּני הן ואּלּו ּבזמּניהם. ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּבין ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף לארץ, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל .ּכר הּנקראת היא זֹו ּומדינה ּבאדר. עּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי על ואף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
היא זֹו ּומדינה עּׂשר. ּבארּבעה קֹוראין עּתה, מּקפת ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהיא

עיר. ְִִֵַהּנקראת
ּבימי‰. חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף הּבירה, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס, היה ׁשּבּה עּׂשר, ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻיהֹוׁשע
ּבימי הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו. עּׂשר ּבחמּׁשה ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה ׁשהיתה יּׂשראל, לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?

ק ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן. ּכאּלּוּבאֹותֹו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני ֹוראין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהן ּפי על אף חֹומה, הּמּקפין ּכרּכין ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהן
זּכרֹון ויהיה עּׂשר, ּבחמּׁשה קֹורין יהֹוׁשע ּבימי מּקפין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻוהיּו

זה. ּבנס יּׂשראל ְְְִֵֵֶֶֶָלארץ
.Âּבׁשני אּלא כנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָּובחמיׁשי,
אֹו ּבׁשני להיֹות עּׂשר ארּבעה יֹום חל אם ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּכניסה.
מּׁשני חּוץ אחר ּביֹום חל ואם ּבּיֹום. ּבֹו קֹוראין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָּבחמיׁשי,
הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָוחמיׁשי,

עּׂשר. ְְַָָָָלארּבעה
.Êמקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עּׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי להיֹות חל עּׂשר. אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָוקֹוראין
ּברביעי להיֹות חל עּׂשר. ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָ
ׁשּמקּדימין אּלּו וכל עּׂשר. ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות אֹותּה קֹוראין אין עּׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעּׂשרה.
.Áׁשאין ּבזמן הּכניסה, ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּכפר

ּבארּבעה אּלא אֹותּה קֹוראין אין ּובחמיׁשי ּבׁשני ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָנכנסין
הּכנסת ּבבית קבּועין ּבטלנין עּׂשרה ּבּה ׁשאין עיר וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעּׂשר.
ּביֹום וקֹוראין ּומקּדימין ּככפר, היא הרי - הּצּבּור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָלצרכי
קלקלתֹו, ּתּקנתֹו - אדם ּבני עּׂשרה ׁשם אין ואם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהּכניסה.
עּׂשר. ּבארּבעה אּלא קֹוראין ואין ּגדֹולה עיר ּכאנׁשי הם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהרי

.Ë?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה
אין הּזה ּבּזמן אבל מלכּות; ליּׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן
ויֹום עּׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
ּבארּבעה קֹוראין עירֹות ּובני הּכפרים ּבני עּׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָחמּׁשה

עּׂשר. ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין ּובני ְְְֲִִִֵַַָָָָָעּׂשר,
.Èהיה אם לעיר, ׁשהל ּכר ּבן אֹו ,לכר ׁשהל עיר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבן

קֹורא - חזר ולא ונתעּכב קריאה, ּבזמן למקֹומֹו לחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹדעּתֹו
זמן לאחר אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֹּכמקֹומֹו;
וכל ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּקריאה
אלּפים על יתר ּביניהם אין אם עּמֹו, הּנראה וכל לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּסמּו

עּׂשר. ּבחמּׁשה וקֹוראין ּככר זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָאּמה,
.‡Èחֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני קֹוראין הּקפה, ּכן אחר אֹו נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהם. עּׂשר, וחמּׁשה עּׂשר ארּבעה ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,

זמן והיא הֹואיל ּבלבד, עּׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין
העֹולם. לרב ְְִָָָָֹקריאתּה

.Èּבית עּברּו ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבאדר הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָקראּו
ּבזמּנּה. הּׁשני ּבאדר אֹותּה וקֹוראים חֹוזרים - הּׁשנה את ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדין

.‚Èאֹותּה יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת. הּמגּלה את קֹוראין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאין
ארּבע ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו
הּכל ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים. ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּבׁשּבת, קריאתּה זמן חל אם לפיכ ּבקריאתּה. ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָּבקיאין
ודֹורׁשין וׁשֹואלין הּׁשּבת. קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין

ׁשּב ּבאֹותּה ּפּורים ּפּורים.ּבהלכֹות ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ת, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.„Èּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עּׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?

קֹוראים ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעירֹות
- ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר חמּׁשה יֹום חל ּבׁשּבת. ּבאחד ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָּבזמּנם
ארּבעה יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם; ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעּׂשר;

עּׂשר. ּבארּבעה קֹוראין ְְְִַַָָָָֹהּכל

 
ּפסּוק‡. וׁשכח קרא יצא. לא - למפרע הּמגּלה את ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּקֹורא

וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ׁשני ּפסּוק וקרא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד,
אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא - ׁשליׁשי ּפסּוק ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹוקרא
ׁשּׁשכח ׁשני מּפסּוק מתחיל עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלמפרע.

הּסדר. על ְֵֵֶַַוקֹורא
.חציּה אקרא יאמר: לא חציּה, ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

קֹורא ׁשּזה ראׁשֹון, חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור עם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
וׁשהה קרא הּסדר. על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמפרע;
ּכּלּה, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמעט

יצא. - הּסדר על וקרא ְִֵֶַַָָָָהֹואיל
הּלֹועז‚. חֹובתֹו. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹורא

- הּקדׁש ּובכתב הּקדׁש ּבלׁשֹון הּכתּובה הּמגּלה את ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּׁשמע
וכן חֹובתֹו. ידי יצא אֹומרין, הן מה יֹודע ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאף
ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, - ּוׁשמעּה יונית ּכתּובה היתה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאם

עברי. הּׁשֹומע היה ואפּלּו ְֲִִִִֵַַַַָָמּכיר.
הּגֹוים„. מּלׁשֹונֹות אחרת ּבלׁשֹון אֹו ּתרּגּום ּכתּובה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָהיתה

הּלׁשֹון אֹותֹו הּמּכיר אּלא ּבקריאתּה חֹובתֹו ידי יצא לא -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אם אבל הּלׁשֹון. אֹותֹו ּבכתב ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבלבד.
יצא; לא - לארּמי ארמית ּוקראּה עברי ּבכתב ּכתּובה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֹהיה
הּקֹורא חֹובתֹו ידי יצא ׁשּלא וכיון ּפה, על קֹורא זה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא -ִֵֶַַָָֹ
היה‰. ּכיצד? יצא. לא - ּכּונה ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

לצאת לּבֹו את ּכּון אם מּגיהּה, אֹו ּדֹורׁשּה אֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָָּכֹותבּה
והּוא קרא יצא. לא - לּבֹו ּכּון לא ואם יצא, - זֹו ְְְִִִִִֵָָָָָָָֹֹּבקריאה

יצא. - ּבׁשנה נרּדם ולא הֹואיל ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹמתנמנם,
.Â?יצא ּבכתיבה לּבֹו ׁשהּמכּון אמּורים ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

מּמּנּו ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקֹורא ּבּקריאה לצאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבׁשּנתּכּון
זֹו ּבקריאה לצאת נתּכּון לא אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה
ּבקריאתּה אּלא חֹובתֹו ידי יֹוצא ׁשאינֹו יצא. לא - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּכתב

קריאה. ּבׁשעת ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה ְְְִִִֵֶֶַָָָֻמּספר
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עט               
  

חכמים,„. לּה ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאיזהּו
מדינה ּכל קריאתּה: זמּני הן ואּלּו ּבזמּניהם. ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּבין ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף לארץ, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל .ּכר הּנקראת היא זֹו ּומדינה ּבאדר. עּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי על ואף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
היא זֹו ּומדינה עּׂשר. ּבארּבעה קֹוראין עּתה, מּקפת ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהיא

עיר. ְִִֵַהּנקראת
ּבימי‰. חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף הּבירה, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס, היה ׁשּבּה עּׂשר, ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻיהֹוׁשע
ּבימי הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו. עּׂשר ּבחמּׁשה ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה ׁשהיתה יּׂשראל, לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?

ק ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן. ּכאּלּוּבאֹותֹו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני ֹוראין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהן ּפי על אף חֹומה, הּמּקפין ּכרּכין ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהן
זּכרֹון ויהיה עּׂשר, ּבחמּׁשה קֹורין יהֹוׁשע ּבימי מּקפין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻוהיּו

זה. ּבנס יּׂשראל ְְְִֵֵֶֶֶָלארץ
.Âּבׁשני אּלא כנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָּובחמיׁשי,
אֹו ּבׁשני להיֹות עּׂשר ארּבעה יֹום חל אם ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּכניסה.
מּׁשני חּוץ אחר ּביֹום חל ואם ּבּיֹום. ּבֹו קֹוראין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָּבחמיׁשי,
הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָוחמיׁשי,

עּׂשר. ְְַָָָָלארּבעה
.Êמקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עּׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי להיֹות חל עּׂשר. אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָוקֹוראין
ּברביעי להיֹות חל עּׂשר. ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָ
ׁשּמקּדימין אּלּו וכל עּׂשר. ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות אֹותּה קֹוראין אין עּׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעּׂשרה.
.Áׁשאין ּבזמן הּכניסה, ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּכפר

ּבארּבעה אּלא אֹותּה קֹוראין אין ּובחמיׁשי ּבׁשני ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָנכנסין
הּכנסת ּבבית קבּועין ּבטלנין עּׂשרה ּבּה ׁשאין עיר וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעּׂשר.
ּביֹום וקֹוראין ּומקּדימין ּככפר, היא הרי - הּצּבּור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָלצרכי
קלקלתֹו, ּתּקנתֹו - אדם ּבני עּׂשרה ׁשם אין ואם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהּכניסה.
עּׂשר. ּבארּבעה אּלא קֹוראין ואין ּגדֹולה עיר ּכאנׁשי הם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהרי

.Ë?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה
אין הּזה ּבּזמן אבל מלכּות; ליּׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן
ויֹום עּׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
ּבארּבעה קֹוראין עירֹות ּובני הּכפרים ּבני עּׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָחמּׁשה

עּׂשר. ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין ּובני ְְְֲִִִֵַַָָָָָעּׂשר,
.Èהיה אם לעיר, ׁשהל ּכר ּבן אֹו ,לכר ׁשהל עיר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבן

קֹורא - חזר ולא ונתעּכב קריאה, ּבזמן למקֹומֹו לחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹדעּתֹו
זמן לאחר אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹֹּכמקֹומֹו;
וכל ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּקריאה
אלּפים על יתר ּביניהם אין אם עּמֹו, הּנראה וכל לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּסמּו

עּׂשר. ּבחמּׁשה וקֹוראין ּככר זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָאּמה,
.‡Èחֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני קֹוראין הּקפה, ּכן אחר אֹו נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהם. עּׂשר, וחמּׁשה עּׂשר ארּבעה ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,

זמן והיא הֹואיל ּבלבד, עּׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין
העֹולם. לרב ְְִָָָָֹקריאתּה

.Èּבית עּברּו ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבאדר הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָקראּו
ּבזמּנּה. הּׁשני ּבאדר אֹותּה וקֹוראים חֹוזרים - הּׁשנה את ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדין

.‚Èאֹותּה יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת. הּמגּלה את קֹוראין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאין
ארּבע ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו
הּכל ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים. ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּבׁשּבת, קריאתּה זמן חל אם לפיכ ּבקריאתּה. ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָּבקיאין
ודֹורׁשין וׁשֹואלין הּׁשּבת. קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין

ׁשּב ּבאֹותּה ּפּורים ּפּורים.ּבהלכֹות ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ת, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
.„Èּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עּׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?

קֹוראים ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעירֹות
- ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר חמּׁשה יֹום חל ּבׁשּבת. ּבאחד ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָּבזמּנם
ארּבעה יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם; ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעּׂשר;

עּׂשר. ּבארּבעה קֹוראין ְְְִַַָָָָֹהּכל

 
ּפסּוק‡. וׁשכח קרא יצא. לא - למפרע הּמגּלה את ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּקֹורא

וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ׁשני ּפסּוק וקרא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד,
אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא - ׁשליׁשי ּפסּוק ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹוקרא
ׁשּׁשכח ׁשני מּפסּוק מתחיל עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלמפרע.

הּסדר. על ְֵֵֶַַוקֹורא
.חציּה אקרא יאמר: לא חציּה, ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

קֹורא ׁשּזה ראׁשֹון, חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור עם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
וׁשהה קרא הּסדר. על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמפרע;
ּכּלּה, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמעט

יצא. - הּסדר על וקרא ְִֵֶַַָָָָהֹואיל
הּלֹועז‚. חֹובתֹו. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹורא

- הּקדׁש ּובכתב הּקדׁש ּבלׁשֹון הּכתּובה הּמגּלה את ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּׁשמע
וכן חֹובתֹו. ידי יצא אֹומרין, הן מה יֹודע ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאף
ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, - ּוׁשמעּה יונית ּכתּובה היתה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאם

עברי. הּׁשֹומע היה ואפּלּו ְֲִִִִֵַַַַָָמּכיר.
הּגֹוים„. מּלׁשֹונֹות אחרת ּבלׁשֹון אֹו ּתרּגּום ּכתּובה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָהיתה

הּלׁשֹון אֹותֹו הּמּכיר אּלא ּבקריאתּה חֹובתֹו ידי יצא לא -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אם אבל הּלׁשֹון. אֹותֹו ּבכתב ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבלבד.
יצא; לא - לארּמי ארמית ּוקראּה עברי ּבכתב ּכתּובה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֹהיה
הּקֹורא חֹובתֹו ידי יצא ׁשּלא וכיון ּפה, על קֹורא זה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא -ִֵֶַַָָֹ
היה‰. ּכיצד? יצא. לא - ּכּונה ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

לצאת לּבֹו את ּכּון אם מּגיהּה, אֹו ּדֹורׁשּה אֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָָּכֹותבּה
והּוא קרא יצא. לא - לּבֹו ּכּון לא ואם יצא, - זֹו ְְְִִִִִֵָָָָָָָֹֹּבקריאה

יצא. - ּבׁשנה נרּדם ולא הֹואיל ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹמתנמנם,
.Â?יצא ּבכתיבה לּבֹו ׁשהּמכּון אמּורים ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

מּמּנּו ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקֹורא ּבּקריאה לצאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבׁשּנתּכּון
זֹו ּבקריאה לצאת נתּכּון לא אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה
ּבקריאתּה אּלא חֹובתֹו ידי יֹוצא ׁשאינֹו יצא. לא - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּכתב

קריאה. ּבׁשעת ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה ְְְִִִֵֶֶַָָָֻמּספר
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.Êקריאה וקרא ּבקריאתּה וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא
עֹומד קראּה ּבקריאתּה. מדקּדקין ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמׁשּבׁשת
יֹוׁשב בצּבּור יקרא לא אבל ּבצּבּור. ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֹאֹו
עּׂשרה אפּלּו ׁשנים, קראּוה הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָלכּתחּלה,
וקֹורא הּקֹוראין. מן והּׁשֹומעים הּקֹוראין יצאּו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכאחד

ּבצּבּור. ואפּלּו הּקטן עם ּגדֹול ְֲִִִַַָָָָאֹותּה
.Áואם הּכתּובים. ּבין הּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור קֹוראין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָאין

א יצא. לא - היריעֹותקרא ׁשאר על יתרה היתה ּכן אם ּלא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ
ואפּלּו ּבּה קֹורא הּיחיד אבל הּכר. לּה ׁשּיהא ּכדי חסרה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹו

חֹובתֹו. ידי ּבּה ויֹוצא יתרה, ולא חסרה ְְְְֲֵֵֵֵֵָָָָָֹאינּה
.Ë,הּקלף על אֹו הּגויל על ּבדיֹו אּלא הּמגּלה ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָאין

ּכׁשרה. - וקנקנּתּום עפצא ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּכספר
ּכּתֹורה ּׂשרטּוט ּוצריכה ּפסּולה. - צבעֹונין מיני ּבׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָּכתבּה
ּכתּובה היתה לׁשמּה. לעּבד צרי ׁשּלּה העֹור ואין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָעצמּה.
אֹו עּכּו"ם ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ׁשאינֹו עֹור על אֹו הּניר ְְְֵֶֶַַַַָָָָֻעל

ּפסּולה. - ְִֶָאּפיקֹורֹוס
.È,נּכר רּׁשּומן אם מקרעֹות: אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִִָָָָָָֹֻהיּו

רּבּה היה אם נּכר, רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה; - רּבּה היּו ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָָֻֻאפּלּו
יצא. לא ּבּה והּקֹורא ּפסּולה, - לאו ואם ּכׁשרה, - ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָֹׁשלם
את הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו אֹותּיֹות הּסֹופר ּבּה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהׁשמיט

יצא. - ּפה על ְִֶַַָָָהּמגּלה
.‡Èּכל ׁשּיהיּו עד ּכּלּה ּתפּורה ׁשּתהא צריכה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּמגּלה

ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה אחת. מגּלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָעֹורֹותיה
לתּפר צרי ואינֹו ּפסּולה. - ּבגידין ׁשּלא ּתפרּה ואם ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹֹּתֹורה.
ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ּתֹורה, ּכספר ּבגידין היריעה ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה וׁשלׁש היריעה ּבקצה ּתפירֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש

אּגרת. ׁשּנקראת מּפני ּכׁשרה, - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָהּׁשני
.È"ו"עּׂשרת המן ּבני עּׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוצרי

ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם העם לכל להֹודיע ּכדי אחת, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבנׁשימה
ּופֹוׁשט קֹורא הּמגּלה ׁשהּקֹורא יּׂשראל, ּכל ּומנהג ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכאחד.
.ּומבר ּכּלּה וכֹורכּה חֹוזר ּוכׁשּיגמר, הּנס; להראֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכאּגרת,

.‚È,עּׂשר וחמּׁשה עּׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
לבני ּבין מקֹום. ּבכל אדם לכל ותענית ּבהסּפד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָאסּורין
ׁשהן עירֹות לבני ּבין ּבלבד, עּׂשר חמּׁשה עֹוּׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכרּכין
ּבהסּפד אסּורין הּימים ּוׁשני ּבלבד. עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָעֹוּׂשין
ׁשהקּדימּו ּכפרים אנׁשי הּׁשני. ּובאדר הראׁשֹון ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָותענית
ּבהסּפד מּתרים - לפּורים הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻוקראּו
הּימים ּבׁשני ותענית ּבהסּפד ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָותענית

ּבהן. קֹוראין ׁשאין ּפי על ואף ְְִִֵֵֶֶַַָָהאּלּו,
.„Èחמּׁשה ויֹום ועירֹות ּכפרים לבני עּׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָמצות

ּומׁשלֹוח ּומׁשּתה, ּׂשמחה יֹום להיֹותן ּכרּכים לבני ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָעּׂשר
ואף מלאכה. ּבעּׂשּית ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמנֹות
ּכל חכמים: אמרּו מלאכה. ּבֹו לעּׂשֹות ראּוי אין כן ּפי ְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָעל

לעֹולם. ּברכה סימן רֹואה אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָהעֹוּׂשה
חּלקּו אם ּבחמיׁשי, אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָּבני
הּׂשמחה אבל יצאּו. - קריאתן ּביֹום לאביֹונים ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָמעֹות
ואם עּׂשר, ארּבעה ּביֹום אּלא אֹותם עֹוּׂשין אין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּמׁשּתה
לא - ּבּלילה ׁשעּׂשאּה ּפּורים ּוסעּדת יצאּו. לא - ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֻהקּדימּו

חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא
.ÂËנאה סעּדה ויתּקן ּבּׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּדה חֹובת ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻּכיצד

וירדם ׁשּיׁשּתּכר עד יין וׁשֹותה ידֹו. ּתמצא אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכפי
מיני ׁשני אֹו ּבּׂשר מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹּבׁשכרּותֹו.
מנֹות ּומׁשלֹוח ׁשּנאמר: לחברֹו, אכלין מיני ׁשני אֹו ְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּתבׁשיל

אח לאיׁש מנֹות ׁשּתי - לרעהּו לׁשלחאיׁש הּמרּבה וכל ד. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשֹולח זה חברֹו: עם מחליף - לֹו אין ואם מׁשּבח. - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֻלרעים
ּומׁשלֹוח לקּים: ּכדי סעּדתֹו. לזה ׁשֹולח וזה סעּדתֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻלזה

לרעהּו. איׁש ְִֵֵָמנֹות
.ÊËמּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים. ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

ּתבׁשיל מיני אֹו מעֹות אֹו אחת מּתנה אחד לכל נֹותן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָענּיים.
מּתנֹות ׁשּתי - לאביֹונים ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין. מיני ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
הּפֹוׁשט ּכל אּלא ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָלׁשני
אחרת. לצדקה ּפּורים מעֹות מׁשּנין ואין לֹו. נֹותנין לּטל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹידֹו

.ÊÈמּלהרּבֹות אביֹונים ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב
גדֹולה ּׂשמחה ׁשם ׁשאין לרעיו. מנֹות ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּבסעּדתֹו
וגרים. ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לּׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה
ׁשּנאמר: לּׁשכינה, ּדֹומה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּמּׂשּמח

נדּכאים. לב ּולהחיֹות ׁשפלים רּוח ְְְְֲֲִִִֵַַַָָלהחיֹות
.ÁÈלימֹות לּבטל עתידין הּכתּובים וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

חּמׁשי ּכחמּׁשה קּימת היא והרי אסּתר. מּמגּלת חּוץ ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּמׁשיח,
לעֹולם. ּבטלין ׁשאינן ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָתֹורה
נׁשּכחּו ּכי ׁשּנאמר: יּבטל, הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואף
לא הּפּורים ימי - מעיני נסּתרּו וכי הראׁשֹונֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹהּצרֹות
מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים וימי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹיּבטלּו,

מּזרעם. יסּוף לא וזכרם ְְְְִִִַַָָָֹהּיהּודים,

ה'תש"ע תמוז כ' שישי יום

    
יּׂשראל‡. על ּגזרֹות ּגזרּו יון ּכׁשּמלכי ׁשני, ּובּטלּו1ּבבית , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ידם ּופׁשטּו ּובמצֹות, ּבתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹדתם,
ּובבנֹותיהם וטּמאּו2ּבממֹונם ּפרצֹות ּבֹו ּופרצּו להיכל ונכנסּו , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

לחץ ּולחצּום מּפניהם, מאד ליּׂשראל להם וצר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּטהרֹות,
מּידם והֹוׁשיעם אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּגדֹול;
והרגּום, הּגדֹולים, הּכהנים חׁשמֹונאי, ּבני וגברּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹוהּצילם.
וחזרה הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם. יּׂשראל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהֹוׁשיעּו
הּׁשני. החרּבן עד ׁשנה, מאתים על יתר ליּׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻמלכּות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השור1) קרן על כתבו להם: אומרת שהייתה בגזירותיהם, ישראל של עיניהם שהחשיכה יון, מלכות זו - תהום פני על "וחושך
ישראל". באלוקי חלק לכם הנס".2)שאין באותו היו הן שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי בן יהושע רבי "אמר

              
  

.ועּׂשרים ּבחמּׁשה ואּבדּום, אֹויביהם על יּׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו
טהֹור ׁשמן מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבחדׁש
אחד יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד. ּפ אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש
עד ימים, ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו והדליקּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבלבד,

טהֹור. ׁשמן והֹוציאּו זיתים ְְִִֵֶֶֶָָׁשּכתׁשּו
ׁשמֹונת‚. ׁשּיהיּו הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו חכמים התקינּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּומּפני

והּלל. ּׂשמחה ימי ּבכסלו, כ"ה ׁשּתחּלתן האּלּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָימים
לילה ּבכל הּבתים ּפתחי על ּבערב הּנרֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדליקין

להראֹות הּלילֹות, מּׁשמֹונת אּלּו3ולילה וימים הּנס. ּולגּלֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ּכימי ותענית ּבהסּפד אסּורין והן חנּכה. הּנקראין ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהן
ּכקריאת סֹופרים, מּדברי מצוה ּבהן הּנרֹות והדלקת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּפּורים.

ְִַָהּמגּלה.
חנּכה„. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .4ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

אֹות ואּלּווהּמדליק ּברכֹות, ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה ּה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהן:
וכּו'. לאבֹותינּו" נּסים ו"ׁשעּׂשה חנּכה. ׁשל נר להדליק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻוצּונּו

ּבר ולא אֹותּה הרֹואה וכל וכּו'. וקּימנּו" מבר5ו"ׁשהחינּו , ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
ו"ׁשהחינּו" לאבֹותינּו" נּסים "ׁשעּׂשה ּובׁשאר6ׁשּתים: . ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתים מבר הּמדליק - ׁשאין7הּלילֹות אחת. מבר והרֹואה , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא "ׁשהחינּו" ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָמברכין

ההּלל‰. את ּגֹומרין אּלּו הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום .8ּבכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
לגמר וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר לפניו: את9ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף צּבּור. ּבין יחיד ּבין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָההּלל;
סֹופרים ּבמצֹותיו10מּדברי קּדׁשנּו "אׁשר עליו מבר , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ

וּדאי11וצּונּו" ׁשּכל הערּוב. ועל הּמגּלה על ׁשּמבר ּכדר , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּדבריהם מּדבריהם12ׁשל ׁשהּוא ּדבר אבל עליו. מברכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ּדמאי מעּׂשר ּכגֹון הּספק, מּפני לֹו עּׂשּיתן אין13ועּקר , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשני טֹוב יֹום על מברכין ולּמה עליו. לא14מברכין והם , ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבֹו יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא .15ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Âאּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא
ׁשּגֹומרין הּימים ּבכל סֹופרים מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

ההּלל את יֹום16ּבהן עּׂשר ּוׁשמֹונה לגמר17. מצוה ּבּׁשנה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ימי ּוׁשמֹונת החג, ימי ׁשמֹונת הן: ואּלּו ההּלל, את ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהן
ויֹום הּׁשנה ראׁש אבל עצרת. ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֻחנּכה,
ופחד, ויראה ּתׁשּובה ימי ׁשהן לפי הּלל, ּבהן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים

יתרה ּׂשמחה ימי ׁשּקריאת18לא ּבפּורים, הּלל ּתּקנּו ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ההּלל היא .19הּמגּלה ְִִֵַַַָ

.Êההּלל את ּגֹומרין ימים, ׁשני טֹוב יֹום ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִֵֵֶֶַַָמקֹומֹות
חנּכה, ימי ּוׁשמֹונה החג, ימי ּתׁשעה יֹום: ועּׂשרים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאחד
ּבראׁשי אבל עצרת. ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּוׁשני

מצוה ואינֹו מנהג ההּלל קריאת -20חדׁשים זה ּומנהג . ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבדּלּוג קֹוראין לפיכ ׁשאין21ּבצּבּור, עליו, מברכין ואין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

- התחיל ואם ּכלל. יקרא לא ויחיד הּמנהג. על ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמברכין
ּבׁשאר22יׁשלים וכן הּצּבּור. ׁשּקֹוראין ּכדר ּבדּלּוג ויקרא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבדּלּוג קֹוראין הּפסח חדׁשים.23ימי ּכראׁשי , ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָ
.Áחּלמיׁש" עד ההּלל מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד

עד וכּו' "יבר זכרנּו "ה' ואֹומר ּומדּלג, מים", ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָלמעינֹו
"הללּויּה", עד לה'" אׁשיב "מה ואֹומר ּומדּלג, ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה",
ז ההּלל. סֹוף עד ּיּה" קראתי הּמצר "מן ואֹומר הּומדּלג, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אחר ּדּלּוג מדּלגין ויׁש הּפׁשּוט. הּמנהג .24הּוא ְְְְִִִֵֵַַַַָָ
.Ëההּלל את והּקֹורא ההּלל. לקריאת ּכׁשר הּיֹום ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

יצא25למפרע לא ּפי26- על אף - וקרא וחזר וׁשהה קרא . ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
את ּבהן ׁשּגֹומרין ימים יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻׁשּׁשהה
הּפרק ּבאמצע אבל לפרק, ּפרק ּבין להפסיק לֹו יׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָההּלל,
הּפרק ּבאמצע אפּלּו ּבדּלּוג, ּבהן ׁשּקֹוראין וימים יפסיק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלא

ֵּפֹוסק.
.Èּומקֹום לפניו. מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרין יֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּכל

ה' יהּללּו ?מבר ּכיצד .מבר - אחריו לבר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנהגּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביום).3) נראה הנר אור (אין מהני" מאי בטיהרא "שרגא כי שבמקדש, במנורה שהדליקו כמו ביום, להדליק אין כך ומשום
הנס4) באותו היו הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף

הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן הדליק.5)וכמו לא עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על מברך6)אף ואינו
בביתו. עליו הדליקו כבר שהרי נסים".7)"להדליק", ו"שעשה דילוגים.8)"להדליק" בלי ההלל כל את מאיר9)קורין ורבי
ההלל". את "לקרוא לומר נהג על10)מרוטנברג אותו אומרים שיהיו לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי זה "והלל

גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא שלא וצרה צרה כל ועל ופרק פרק אמר11)כל אויא רב ציוונו? "והיכן
תסור". עם-הארץ.13)מדרבנן.12)מלא הפריש לא שמא מספק אלא אינו גלויות.14)שהפרשתו שלא15)של יראו אם

מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על דרבנן".16)מברכין הלל - דאורייתא שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
ימים.17) שלושה אלה על נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. לפני18)בארץ השרת מלאכי אמרו אבהו: רבי "אמר

מלך אפשר להם: אמר הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל אין מה מפני עולם של רבונו הקדוש-ברוך-הוא,
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים וספרי חיים וספרי דין כסא על אין19)יושב שאם המאירי חידש זה ולפי

הלל. לקרוא חייב מגילה, מדלגי20)לו דקא שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר ירחא, בריש הילולא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
אותם, להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים וראה לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה שמע אמר: דלוגי,

בידיהם]. אבותיהם מנהג מינה שמע אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר מנהג,21)אך אלא שאינו להראות
גומר".22)כנ"ל. התחיל ואם יתחיל לא יחיד מחבירו23)"תנא חלוק יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק

בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל ו"אהבתי".24)בקרבנותיו לנו" "לא לדלג נוהגים [=והרבי25)ואנו להתחלה מהסוף
לזמננו]. קשר כל לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע" טוב: שם הבעל בשם ממה26)מסביר זאת למדו

למפרע. ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו, לא וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש "ממזרח בהלל שנאמר



פי               
  

.ועּׂשרים ּבחמּׁשה ואּבדּום, אֹויביהם על יּׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו
טהֹור ׁשמן מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבחדׁש
אחד יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד. ּפ אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש
עד ימים, ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו והדליקּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבלבד,

טהֹור. ׁשמן והֹוציאּו זיתים ְְִִֵֶֶֶָָׁשּכתׁשּו
ׁשמֹונת‚. ׁשּיהיּו הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו חכמים התקינּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּומּפני

והּלל. ּׂשמחה ימי ּבכסלו, כ"ה ׁשּתחּלתן האּלּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָימים
לילה ּבכל הּבתים ּפתחי על ּבערב הּנרֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדליקין

להראֹות הּלילֹות, מּׁשמֹונת אּלּו3ולילה וימים הּנס. ּולגּלֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ּכימי ותענית ּבהסּפד אסּורין והן חנּכה. הּנקראין ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהן
ּכקריאת סֹופרים, מּדברי מצוה ּבהן הּנרֹות והדלקת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּפּורים.

ְִַָהּמגּלה.
חנּכה„. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .4ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

אֹות ואּלּווהּמדליק ּברכֹות, ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה ּה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהן:
וכּו'. לאבֹותינּו" נּסים ו"ׁשעּׂשה חנּכה. ׁשל נר להדליק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻוצּונּו

ּבר ולא אֹותּה הרֹואה וכל וכּו'. וקּימנּו" מבר5ו"ׁשהחינּו , ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
ו"ׁשהחינּו" לאבֹותינּו" נּסים "ׁשעּׂשה ּובׁשאר6ׁשּתים: . ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתים מבר הּמדליק - ׁשאין7הּלילֹות אחת. מבר והרֹואה , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא "ׁשהחינּו" ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָמברכין

ההּלל‰. את ּגֹומרין אּלּו הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום .8ּבכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
לגמר וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר לפניו: את9ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף צּבּור. ּבין יחיד ּבין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָההּלל;
סֹופרים ּבמצֹותיו10מּדברי קּדׁשנּו "אׁשר עליו מבר , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ

וּדאי11וצּונּו" ׁשּכל הערּוב. ועל הּמגּלה על ׁשּמבר ּכדר , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּדבריהם מּדבריהם12ׁשל ׁשהּוא ּדבר אבל עליו. מברכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ּדמאי מעּׂשר ּכגֹון הּספק, מּפני לֹו עּׂשּיתן אין13ועּקר , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשני טֹוב יֹום על מברכין ולּמה עליו. לא14מברכין והם , ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבֹו יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא .15ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Âאּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא
ׁשּגֹומרין הּימים ּבכל סֹופרים מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

ההּלל את יֹום16ּבהן עּׂשר ּוׁשמֹונה לגמר17. מצוה ּבּׁשנה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ימי ּוׁשמֹונת החג, ימי ׁשמֹונת הן: ואּלּו ההּלל, את ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהן
ויֹום הּׁשנה ראׁש אבל עצרת. ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֻחנּכה,
ופחד, ויראה ּתׁשּובה ימי ׁשהן לפי הּלל, ּבהן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים

יתרה ּׂשמחה ימי ׁשּקריאת18לא ּבפּורים, הּלל ּתּקנּו ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ההּלל היא .19הּמגּלה ְִִֵַַַָ

.Êההּלל את ּגֹומרין ימים, ׁשני טֹוב יֹום ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִֵֵֶֶַַָמקֹומֹות
חנּכה, ימי ּוׁשמֹונה החג, ימי ּתׁשעה יֹום: ועּׂשרים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאחד
ּבראׁשי אבל עצרת. ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּוׁשני

מצוה ואינֹו מנהג ההּלל קריאת -20חדׁשים זה ּומנהג . ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבדּלּוג קֹוראין לפיכ ׁשאין21ּבצּבּור, עליו, מברכין ואין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

- התחיל ואם ּכלל. יקרא לא ויחיד הּמנהג. על ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמברכין
ּבׁשאר22יׁשלים וכן הּצּבּור. ׁשּקֹוראין ּכדר ּבדּלּוג ויקרא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבדּלּוג קֹוראין הּפסח חדׁשים.23ימי ּכראׁשי , ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָ
.Áחּלמיׁש" עד ההּלל מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד

עד וכּו' "יבר זכרנּו "ה' ואֹומר ּומדּלג, מים", ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָלמעינֹו
"הללּויּה", עד לה'" אׁשיב "מה ואֹומר ּומדּלג, ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה",
ז ההּלל. סֹוף עד ּיּה" קראתי הּמצר "מן ואֹומר הּומדּלג, ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אחר ּדּלּוג מדּלגין ויׁש הּפׁשּוט. הּמנהג .24הּוא ְְְְִִִֵֵַַַַָָ
.Ëההּלל את והּקֹורא ההּלל. לקריאת ּכׁשר הּיֹום ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

יצא25למפרע לא ּפי26- על אף - וקרא וחזר וׁשהה קרא . ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
את ּבהן ׁשּגֹומרין ימים יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻׁשּׁשהה
הּפרק ּבאמצע אבל לפרק, ּפרק ּבין להפסיק לֹו יׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָההּלל,
הּפרק ּבאמצע אפּלּו ּבדּלּוג, ּבהן ׁשּקֹוראין וימים יפסיק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלא

ֵּפֹוסק.
.Èּומקֹום לפניו. מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרין יֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּכל

ה' יהּללּו ?מבר ּכיצד .מבר - אחריו לבר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנהגּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביום).3) נראה הנר אור (אין מהני" מאי בטיהרא "שרגא כי שבמקדש, במנורה שהדליקו כמו ביום, להדליק אין כך ומשום
הנס4) באותו היו הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף

הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן הדליק.5)וכמו לא עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על מברך6)אף ואינו
בביתו. עליו הדליקו כבר שהרי נסים".7)"להדליק", ו"שעשה דילוגים.8)"להדליק" בלי ההלל כל את מאיר9)קורין ורבי
ההלל". את "לקרוא לומר נהג על10)מרוטנברג אותו אומרים שיהיו לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי זה "והלל

גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא שלא וצרה צרה כל ועל ופרק פרק אמר11)כל אויא רב ציוונו? "והיכן
תסור". עם-הארץ.13)מדרבנן.12)מלא הפריש לא שמא מספק אלא אינו גלויות.14)שהפרשתו שלא15)של יראו אם

מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על דרבנן".16)מברכין הלל - דאורייתא שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
ימים.17) שלושה אלה על נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. לפני18)בארץ השרת מלאכי אמרו אבהו: רבי "אמר

מלך אפשר להם: אמר הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל אין מה מפני עולם של רבונו הקדוש-ברוך-הוא,
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים וספרי חיים וספרי דין כסא על אין19)יושב שאם המאירי חידש זה ולפי

הלל. לקרוא חייב מגילה, מדלגי20)לו דקא שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר ירחא, בריש הילולא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
אותם, להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים וראה לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה שמע אמר: דלוגי,

בידיהם]. אבותיהם מנהג מינה שמע אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר מנהג,21)אך אלא שאינו להראות
גומר".22)כנ"ל. התחיל ואם יתחיל לא יחיד מחבירו23)"תנא חלוק יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק

בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל ו"אהבתי".24)בקרבנותיו לנו" "לא לדלג נוהגים [=והרבי25)ואנו להתחלה מהסוף
לזמננו]. קשר כל לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע" טוב: שם הבעל בשם ממה26)מסביר זאת למדו

למפרע. ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו, לא וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש "ממזרח בהלל שנאמר



פב              
  

וכל ,רצֹונ עֹוּׂשי וחסידים וצּדיקים ,מעּׂשי ּכל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו
טֹוב ל ה', אּתה ּכי .לׁשמ יֹודּו ּברּנה יּׂשראל ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָעּמ
האל. אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, לׁשמ ונעים ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלהֹודֹות,
וקּים חי המפאר המׁשּבח המהּלל הּמל ה', אּתה ְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻּברּו

ועד. לעֹולם ימל ְְִִֶָָָֹּתמיד
.‡È"עניתני ּכי מ"אֹוד לכּפל. ׁשּנהגּו מקֹומֹות עד27יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹ

ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ההּלל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָסֹוף
ּכֹופלין. אין - לכּפל ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל, - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹלכּפל

.È:היה ּכ הראׁשֹונים חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ואֹומר מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
"הללּו ואֹומר וחֹוזר "הללּויּה". עֹונין העם וכל ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ"הללּויּה",
"הללּו ואֹומר וחֹוזר "הללּויּה". עֹונין העם וכל ה'", ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָעבדי
"יהי ואֹומר וחֹוזר "הללּויּה". עֹונין העם וכל ה'", ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאת
"הללּויּה". עֹונין העם וכל עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹׁשם
"הללּויּה" ההּלל ּבכל עֹונין ׁשּנמצאּו עד ּדבר. ּכל על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
אהרן ׁשל ׁשנֹותיו להם: סימן ּפעמים. ועּׂשרים וׁשלׁש .28מאה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

.‚Èופרק ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא חֹוזרין29וכן הן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
יּׂשראל "ּבצאת אֹומר ּכׁשהּוא ּכיצד? ּׁשאמר. מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואֹומרין
יּׂשראל "ּבצאת ואֹומרין חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
העם וכל לעז", מעם יּׂשראל "ּבית אֹומר והּקֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹמּמצרים".
קֹולי את ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר עד "הללּויּה". ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹעֹונין
ה'" יׁשמע ּכי "אהבּתי ואֹומרין חֹוזרין העם וכל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָּתחנּוני",
העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' את "הללּו הּקֹורא ּכׁשּיאמר וכן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ּגֹוים". ּכל ה' את "הללּו ואֹומרין ְְְְִִִֶַָחֹוזרין
.„Èאחריו עֹונין והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר ְֲִִֵֵֵַַָָָָָהּקֹורא

הּוא ּפרק. ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף ּנא", הֹוׁשיעה ה' ִִֵֶֶֶַַָָָָֹ"אּנא
הצליחה ה' "אּנא עֹונים והם נא", הצליחה ה' "אּנא ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָאֹומר
ּברּו" אֹומרים העם וכל הּבא", ּברּו" אֹומר הּוא ְְִֵַָָָָָָָנא".
אּׁשה, אֹו עבד אֹו קטן ההּלל את הּמקרא היה ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבא".
זהּו ההּלל. ּבכל מּלה מּלה אֹומרין ּׁשהן מה אחריהם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹונה
ראיתי אּלּו ּבזמּנים אבל .ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָהּמנהג
ואין העם, ּובענּית ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻּבכל

לאחד. ּדֹומה מהם ְֵֶֶֶֶָָאחד

 
ּבית‡. ּכל ׁשּיהיה מצותּה ּבחנּכה? מדליק הּוא נרֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּמה

ׁשּלא ּבין מרּבין הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּובית
נרֹות מדליק הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּבין אנׁשים ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמנין
הּמבחר, מן מצוה ועֹוּׂשה זה על יֹותר והמהּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻנׁשים.
ּבכל והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון ּבּלילה אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמדליק

אחד. נר ולילה ְְֵֶַַָָָָלילה
.הראׁשֹון ּבּלילה - עּׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי ּובליל עּׂשרים, ׁשני ּובליל נרֹות, עּׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
נרֹות. ׁשמֹונים ׁשמיני ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָׁשלׁשים,

הּבית‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינּו ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
ּבכל נר והֹולכין ּומֹוסיפין הראׁשֹון ּבּלילה אחד נר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמדליקין
ּבין נרֹות, ׁשמֹונה ׁשמיני ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלילה,

אחד. אדם ׁשהיה ּבין מרּבים הּבית אנׁשי ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיּו
קערה„. מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר

ּפתילה ּכל - ּכלי עליה ּכפה אם ּפתילֹות, והּקיפּה ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָׁשמן
נעּׂשית - ּכלי עליה ּכפה לא אחד; ּכנר נחׁשבת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּופתילה

נחׁשבת. אינּה אחד ּכנר ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכמדּורה,
עם‰. אּלא החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין

ולא הזיד אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹֹֹׁשקיעתּה;
רגל ׁשּתכלה עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהדליק
עבר יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמן
ׁשּתהיה ּכדי ּבּנר ׁשמן ׁשיּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָזמן
וכבתה, הדליקּה הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָדֹולקת
אחר דֹולקת נׁשארה אחרת. ּפעם להדליקּה זקּוק ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאינֹו
לסּלקּה, אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן רגל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכלתה

ֶעֹוּׂשה.
.Âעל ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל

נתלית האּור ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
חנּכה ימי ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻיפה
נר ּבהן להדליק ׁשאסּור והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמּתר
ּבחל. ּבין ּבׁשּבת ּבין חנּכה לנר להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּבת,

אסּור. לאֹורּה למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ְְְֲִִִַָָָָֹואפּלּו
.Êּבּטפח מּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻנר

מזּוזה ׁשּתהיה ּכדי לּבית, הּנכנס ּׂשמאל על לּפתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּסמּו
ּבחּלֹון מּניחֹו ּבעלּיה, דר היה ואם מּׂשמאל. חנּכה ונר ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָֹֻּבימין
למעלה ׁשהּניחֹו חנּכה ונר הרּבים. לרׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻהּסמּוכה

נּכר. ׁשאינֹו לפי ּכלּום, עּׂשה לא - אּמה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹמעּׂשרים
.Á.מּבפנים ּביתֹו ּבתֹו חנּכה נר אדם מּניח הּסּכנה ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּבימי

נר הּבית ּבתֹו להיֹות וצרי ּדּיֹו. - ׁשלחנֹו על הּניחֹו ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָֻואפּלּו
צרי אינֹו מדּורה, ּׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָאחר
להׁשּתּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין הּוא, חׁשּוב אדם ואם אחר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָנר

אחר. נר צרי - ְִִֵֵַָָלמדּורה
.Ëאֹו וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשהדליקֹו חנּכה לאנר - עּכּו"ם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

הדליקֹו ּבהדלקה. חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָעּׂשה
עּׂשה לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו דלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים
לא - ועמד ּבידֹו הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכלּום,
עׁשׁשית עֹומד. הּוא לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה ּכלּום, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָעּׂשה
ּומבר מכּבּה ׁשּבת למֹוצאי ּכּלֹו, הּיֹום ּכל דֹולקת ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ּומּתר ההּנחה. ולא הּמצוה, היא ׁשההדלקה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּומדליקּה.

חנּכה. מּנר חנּכה נר ְְֲֲִִֵֵַָָֻֻלהדליק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפסוקים.27) לכפול נהגו ולפיכך כפול אינו ולמטה ומ"אודך" כפול הפרק שכל שישראל28)לפי פעמים וג' ועשרים "מאה
ה'". קדש לאהרן קדושו, לאהרן בקדשו, א-ל הללו הללוי-ה אהרן, של שנותיו כנגד הללויה ראשי29)עונין לענות "שמצווה

פרקים".

             
  

.Èׁשּתי צריכה רּוחֹות, ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָחצר
חנּכה. נר הּניח לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻנרֹות;

מהן. ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח היּו אם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאבל
.‡Èלהדליק צרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורח

ּבֹו, עליו להדליק ּבית לֹו אין ּבֹו. ׁשּנתארח ּבּמקֹום ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָעליו
ּבּׁשמן. עּמהן ּומׁשּתּתף ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָצרי
עליו ׁשּמדליקין ּפי על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָואם
העֹוברין. מּפני ּבֹו, ׁשהּוא ּבּבית להדליק צרי ּביתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבתֹו

.Èאדם וצרי מאד, עד היא חביבה מצוה - חנּכה נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻמצות
לֹו והֹודיה האל ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס להֹודיע ּכדי ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלהּזהר
מן אּלא ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו לנּו. ׁשעּׂשה הּנּסים ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל
ּומדליק. ונרֹות ׁשמן ולֹוקח ּכסּותֹו מֹוכר אֹו ׁשֹואל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצדקה,

.‚Èהּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
חנּכה נר להדליק ׁשמן לקנֹות מקּדים - חנּכה נר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻוהדלקת
מּוטב סֹופרים, מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש הּיין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָעל

הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים
.„Èהּיֹום וקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָֻהיה

נמחק הּׁשם ׁשהרי ּביתֹו; ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
הּתֹורה ׁשּכל הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום ְְֲִִֵֶַַַָָָָָלעּׂשֹות
וכל נעם, דרכי ּדרכיה ׁשּנאמר: ּבעֹולם. ׁשלֹום לעּׂשֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנּתנה

ׁשלֹום. ְִֶָָנתיבֹותיה
זמּנים. ספר והּוא ׁשליׁשי, ספר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַנגמר
ותׁשעים: ׁשבעה ּופרקיו עּׂשר, ְְְְְִִִִֶֶָָָָהלכֹותיו

ּפרקים. ׁשלׁשים - ׁשּבת ְְְִִִַָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - ערּובין ְְְִִִֵָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה - עּׂשֹור ׁשביתת ְְְְִִִַָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - טֹוב יֹום ׁשביתת ְְְְִִִַָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - ּומּצה חמץ ְְְִִֵַָָָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשמֹונה - ולּולב וסּכה ׁשֹופר ְְְְְִִָָָָָֻהלכֹות
ּפרקים. ארּבעה - ׁשקלים ְְְְִִִַָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - החדׁש קּדּוׁש ְְְִִִִֶַָָָָֹהלכֹות
ּפרקים. חמּׁשה - ּתענּיֹות ְְֲֲִִִִַָָהלכֹות

ּפרקים. ארּבעה - וחנּכה מגּלה ְְְְֲִִִַַָָָָָֻהלכֹות

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

   
ב. איׁשּות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. הלכֹותהלכֹותיו ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ּבתּולה. נערה הלכֹות ד. וחליצה. יּבּום הלכֹות ג. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין.
מפרׁשים ּבהם הּנכללים והּמצֹות סֹוטה. הלכֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹה.

ּבמקֹומֹותם. ְְִִָָּבׁשמֹותם

 
מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלא-תעּׂשה,
קּדּוׁשין. ּובלא כתּבה ּבלא אּׁשה תּבעל ׁשּלא ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֹֻוקּדּוׁשין.
מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות ד) ועֹונה. ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹג)

אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

 
רצה‡. אם ּבּׁשּוק, אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹקדם

ּבינֹו ּובֹועלּה ּביתֹו לתֹו מכניסּה ― אֹותּה לּׂשא והיא ְְֲִִִֵֵַָָָָָהּוא
נצטּוּו ּתֹורה ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבין
ּתחּלה אֹותּה יקנה ― אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיּׂשראל,
יּקח ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה; לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפני

אליה. ּובא אּׁשה ִִֵֶָָָאיׁש
.ּובאחד הם. ּתֹורה ׁשל עּׂשה מצות ― אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָולּקּוחין

אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנית: האּׁשה אּלּו דברים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָמּׁשלׁשה
מּדברי ― ּובכסף מהּתֹורה, ― ּובׁשטר ּבביאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבביאה.
ּבכל ארּוסין אֹו קּדּוׁשין הּנקראין הן אּלּו, ולּקּוחין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָסֹופרים.
היא אּלּו, דברים מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָמקֹום.

מארסת. אֹו מקּדׁשת ְְְִֵֶֶֶֶַֹֻהּנקראת
ׁשּלא‚. אף-על-ּפי מקּדׁשת, ונעּׂשית האּׁשה ׁשּנקנית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכיון

איׁש, אׁשת היא הרי ― ּבעלּה לבית נכנסה ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹנבעלה
רצה ואם ּדין. ּבית מיתת חּיב ― מּבעלּה חּוץ עליה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּבא

ּגט. צריכה ― ְְִֵֵָָלגרׁש
רצה„. אם ּבּׁשּוק, אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹקדם

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ּׂשכרּה לּה נֹותן ― והיא ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּוא
נאסרה הּתֹורה מּׁשּנּתנה קדׁשה. הּנקראת היא וזֹו .ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהֹול
,לפיכ יּׂשראל. מּבנֹות קדׁשה תהיה לא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקדׁשה,
מן לֹוקה ― קּדּוׁשין ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ְְְִִִִֵֵֶַָָֹּכל

קדׁשה. ׁשּבעל לפי ְְִֵֶַַָָָהּתֹורה,
והם‰. ― ּכרת ּביאתֹו על וחּיב ּבּתֹורה, ּביאתֹו ׁשאסר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכל

וכל עריֹות. הּנקראֹות הן ― מֹות אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה. נקראת מהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת

.Âואּסּורן הּקּבלה, מּפי אסּורֹות ׁשהן אחרֹות, נׁשים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש
ׁשנּיֹות ׁשהן מּפני ׁשנּיֹות, הּנקראֹות והן סֹופרים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמּדברי
הן, נׁשים ועּׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעריֹות.
אם אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו. אם א) הן: ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָואּלּו
אּמֹו אבי אם ב) אסּורה. ― מעלה מעלה עד אּמֹו אם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָאם

אםּב אם אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו. אם ג) לבד. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד. אביו אבי אם ד) אסּורה. ― למעלה עד אביו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָאם
יעקב אׁשת אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו. אבי אׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹה)
ז) ּבלבד. אּמֹו אבי אׁשת ו) מּמּנּו. אחד על אסּורה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבינּו
האם מן ּבין האם, אחי אׁשת ח) האם. מן האב אחי ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאׁשת
ּבן ּכּלת אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו ּבנֹו. ּכּלת ט) האב. מן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
אׁשת ׁשּתהיה עד אסּורה, ― העֹולם ּכל סֹוף עד ּבנֹו ּבן ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבן
יא) ּבלבד. ּבּתֹו ּכּלת י) אבינּו. יעקב על ׁשנּיה מּמּנּו ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹאחד
ּבּתֹו ּבת ּבת יג) ּבלבד. ּבנֹו ּבן ּבת יב) ּבלבד. ּבנֹו ּבת ְְְְִִִֶַַַַַַַּבת
ּבלבד. אׁשּתֹו ּבן ּבן ּבת טו) ּבלבד. ּבּתֹו ּבן ּבת יד) ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַּבלבד.
ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אם אם יז) ּבלבד. אׁשּתֹו ּבת ּבת ּבת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַטז)
ּבלבד. אׁשּתֹו אם אם אם יט) ּבלבד. אׁשּתֹו אם אב אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַיח)
הפסק להן ׁשאין הּׁשנּיֹות נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָכ)
למעלה, עד האב ואם למעלה, עד האם אם ארּבע: ―ְְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָָ
למּטה. עד ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד האב אבי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואׁשת

.Êהן ― ּכרת עליו חּיב ולא ּבּתֹורה, ּביאתֹו ׁשאסר ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכל
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פג              
  

.Èׁשּתי צריכה רּוחֹות, ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָחצר
חנּכה. נר הּניח לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻנרֹות;

מהן. ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח היּו אם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאבל
.‡Èלהדליק צרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורח

ּבֹו, עליו להדליק ּבית לֹו אין ּבֹו. ׁשּנתארח ּבּמקֹום ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָעליו
ּבּׁשמן. עּמהן ּומׁשּתּתף ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָצרי
עליו ׁשּמדליקין ּפי על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָואם
העֹוברין. מּפני ּבֹו, ׁשהּוא ּבּבית להדליק צרי ּביתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבתֹו

.Èאדם וצרי מאד, עד היא חביבה מצוה - חנּכה נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻמצות
לֹו והֹודיה האל ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס להֹודיע ּכדי ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלהּזהר
מן אּלא ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו לנּו. ׁשעּׂשה הּנּסים ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל
ּומדליק. ונרֹות ׁשמן ולֹוקח ּכסּותֹו מֹוכר אֹו ׁשֹואל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצדקה,

.‚Èהּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
חנּכה נר להדליק ׁשמן לקנֹות מקּדים - חנּכה נר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻוהדלקת
מּוטב סֹופרים, מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש הּיין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָעל

הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים
.„Èהּיֹום וקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָֻהיה

נמחק הּׁשם ׁשהרי ּביתֹו; ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
הּתֹורה ׁשּכל הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום ְְֲִִֵֶַַַָָָָָלעּׂשֹות
וכל נעם, דרכי ּדרכיה ׁשּנאמר: ּבעֹולם. ׁשלֹום לעּׂשֹות ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנּתנה

ׁשלֹום. ְִֶָָנתיבֹותיה
זמּנים. ספר והּוא ׁשליׁשי, ספר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַנגמר
ותׁשעים: ׁשבעה ּופרקיו עּׂשר, ְְְְְִִִִֶֶָָָָהלכֹותיו

ּפרקים. ׁשלׁשים - ׁשּבת ְְְִִִַָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - ערּובין ְְְִִִֵָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה - עּׂשֹור ׁשביתת ְְְְִִִַָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - טֹוב יֹום ׁשביתת ְְְְִִִַָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - ּומּצה חמץ ְְְִִֵַָָָָהלכֹות

ּפרקים. ׁשמֹונה - ולּולב וסּכה ׁשֹופר ְְְְְִִָָָָָֻהלכֹות
ּפרקים. ארּבעה - ׁשקלים ְְְְִִִַָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - החדׁש קּדּוׁש ְְְִִִִֶַָָָָֹהלכֹות
ּפרקים. חמּׁשה - ּתענּיֹות ְְֲֲִִִִַָָהלכֹות

ּפרקים. ארּבעה - וחנּכה מגּלה ְְְְֲִִִַַָָָָָֻהלכֹות

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

   
ב. איׁשּות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. הלכֹותהלכֹותיו ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ּבתּולה. נערה הלכֹות ד. וחליצה. יּבּום הלכֹות ג. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין.
מפרׁשים ּבהם הּנכללים והּמצֹות סֹוטה. הלכֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹה.

ּבמקֹומֹותם. ְְִִָָּבׁשמֹותם

 
מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלא-תעּׂשה,
קּדּוׁשין. ּובלא כתּבה ּבלא אּׁשה תּבעל ׁשּלא ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֹֻוקּדּוׁשין.
מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות ד) ועֹונה. ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹג)

אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

 
רצה‡. אם ּבּׁשּוק, אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹקדם

ּבינֹו ּובֹועלּה ּביתֹו לתֹו מכניסּה ― אֹותּה לּׂשא והיא ְְֲִִִֵֵַָָָָָהּוא
נצטּוּו ּתֹורה ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבין
ּתחּלה אֹותּה יקנה ― אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיּׂשראל,
יּקח ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה; לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפני

אליה. ּובא אּׁשה ִִֵֶָָָאיׁש
.ּובאחד הם. ּתֹורה ׁשל עּׂשה מצות ― אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָולּקּוחין

אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנית: האּׁשה אּלּו דברים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָמּׁשלׁשה
מּדברי ― ּובכסף מהּתֹורה, ― ּובׁשטר ּבביאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבביאה.
ּבכל ארּוסין אֹו קּדּוׁשין הּנקראין הן אּלּו, ולּקּוחין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָסֹופרים.
היא אּלּו, דברים מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָמקֹום.

מארסת. אֹו מקּדׁשת ְְְִֵֶֶֶֶַֹֻהּנקראת
ׁשּלא‚. אף-על-ּפי מקּדׁשת, ונעּׂשית האּׁשה ׁשּנקנית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכיון

איׁש, אׁשת היא הרי ― ּבעלּה לבית נכנסה ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹנבעלה
רצה ואם ּדין. ּבית מיתת חּיב ― מּבעלּה חּוץ עליה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּבא

ּגט. צריכה ― ְְִֵֵָָלגרׁש
רצה„. אם ּבּׁשּוק, אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹקדם

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ּׂשכרּה לּה נֹותן ― והיא ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּוא
נאסרה הּתֹורה מּׁשּנּתנה קדׁשה. הּנקראת היא וזֹו .ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהֹול
,לפיכ יּׂשראל. מּבנֹות קדׁשה תהיה לא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקדׁשה,
מן לֹוקה ― קּדּוׁשין ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ְְְִִִִֵֵֶַָָֹּכל

קדׁשה. ׁשּבעל לפי ְְִֵֶַַָָָהּתֹורה,
והם‰. ― ּכרת ּביאתֹו על וחּיב ּבּתֹורה, ּביאתֹו ׁשאסר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכל

וכל עריֹות. הּנקראֹות הן ― מֹות אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה. נקראת מהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת

.Âואּסּורן הּקּבלה, מּפי אסּורֹות ׁשהן אחרֹות, נׁשים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש
ׁשנּיֹות ׁשהן מּפני ׁשנּיֹות, הּנקראֹות והן סֹופרים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמּדברי
הן, נׁשים ועּׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעריֹות.
אם אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו. אם א) הן: ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָואּלּו
אּמֹו אבי אם ב) אסּורה. ― מעלה מעלה עד אּמֹו אם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָאם

אםּב אם אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו. אם ג) לבד. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד. אביו אבי אם ד) אסּורה. ― למעלה עד אביו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָאם
יעקב אׁשת אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו. אבי אׁשת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹה)
ז) ּבלבד. אּמֹו אבי אׁשת ו) מּמּנּו. אחד על אסּורה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבינּו
האם מן ּבין האם, אחי אׁשת ח) האם. מן האב אחי ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאׁשת
ּבן ּכּלת אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו ּבנֹו. ּכּלת ט) האב. מן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
אׁשת ׁשּתהיה עד אסּורה, ― העֹולם ּכל סֹוף עד ּבנֹו ּבן ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבן
יא) ּבלבד. ּבּתֹו ּכּלת י) אבינּו. יעקב על ׁשנּיה מּמּנּו ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹאחד
ּבּתֹו ּבת ּבת יג) ּבלבד. ּבנֹו ּבן ּבת יב) ּבלבד. ּבנֹו ּבת ְְְְִִִֶַַַַַַַּבת
ּבלבד. אׁשּתֹו ּבן ּבן ּבת טו) ּבלבד. ּבּתֹו ּבן ּבת יד) ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַּבלבד.
ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אם אם יז) ּבלבד. אׁשּתֹו ּבת ּבת ּבת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַטז)
ּבלבד. אׁשּתֹו אם אם אם יט) ּבלבד. אׁשּתֹו אם אב אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַיח)
הפסק להן ׁשאין הּׁשנּיֹות נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָכ)
למעלה, עד האב ואם למעלה, עד האם אם ארּבע: ―ְְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָָ
למּטה. עד ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד האב אבי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואׁשת

.Êהן ― ּכרת עליו חּיב ולא ּבּתֹורה, ּביאתֹו ׁשאסר ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכל
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פד              
  

ותׁשעה קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין. אּסּורי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻהּנקראים
חללה אֹו זֹונה אֹו ּגרּוׁשה ּגדֹול. לכהן אלמנה הן: ואּלּו ְְְְֲֵֵֵֵַָָָָָָָֹהן,
ּובת יּׂשראל. לבן ּוממזרת הדיֹוט. לכהן ּבין ּגדֹול לכהן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין
יּׂשראל ּובת ּומֹואבי. לעּמֹוני יּׂשראל ּובת לממזר. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיּׂשראל
לאחר. ׁשּנּׂשאת אחר ּוגרּוׁשתֹו ׁשפכה. ּוכרּות ּדּכא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלפצּוע
― החלּוצה עליה. הּיבם רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָויבמה
סֹופרים. מּדברי לּכהן אסּורה והיא ּכגרּוׁשה, היא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵָָֹהרי
נקבֹות, ואחד זכרים אחד ּכממזרים, הם הרי ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּנתינים
ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָָואּסּורם

הּנתינים. הם ְִִֵַָמה
.Áּוׁשלׁשה לאוין. מחּיבי ואינֹו ּבעּׂשה, ּביאתן ׁשאּסּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָויׁש

ואחד זכרים אחד ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ואדֹומי, מצרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהם:
יבֹוא' 'לא ּבאּלּו נאמר ׁשּלא לפי ּגדֹול. לכהן ּובעּולה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹנקבֹות.
להם יבא ׁשליׁשי 'ּדֹור ׁשּנאמר מּכלל אּלא יּקח', 'לא ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹאֹו
ּומּכלל יבֹוא; לא וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד, אּתה ה' ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקהל
ׁשאינּה למד, אּתה יּקח' בבתּוליה אּׁשה 'והּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר
ּכעּׂשה. הּוא הרי ― עּׂשה מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֹּבתּולה

ה'תש"ע תמוז כ"א קודש שבת יום

 
ׁשנה‡. עּׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד לדתּה מּיֹום ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבת

קטּנה הּנקראת היא ― ואפּלּו1ּגמּורֹות ּתינקת. ונקראת , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹ
אּלא אינם ― הּזה הּזמן ּבתֹו ּׂשערֹות ּכּמה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהביאה

ּבּגּוף2ּכׁשּומא למּטה ּׂשערֹות ׁשּתי הביאה אם אבל . ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
עּׂשרה ׁשּתים מּבת והיא ּׂשער, להבאת הידּועֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּבּמקֹומֹות

נערה נקראת ― ומעלה אחד ויֹום .3ׁשנה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
.הּזה ּבּזמן ּׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.4והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּׁשה עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון סימן ׁשּתביא ְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּומאחר
ּתּקרא5ּגמּורים ומעלה חדׁשים הּׁשּׁשה ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת . ְְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ּבלבד6ּבֹוגרת חדׁשים ׁשּׁשה אּלא לבגרּות נערּות ּבין ואין .7. ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּתי‚. הביאה ולא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה לׁשּתים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹהּגיעה
אילֹונית סימני ּבּה ׁשּנראּו אף-על-ּפי עדין8ּׂשערֹות, ― ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

אפּלּו ּׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. עּׂשרים עד היא, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָקטּנה
עּׂשרים ּכ9ּבׁשנת ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה ― ְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּבֹוגרת .10ּתּקרא ִֵֶֶָ

הביאה„. ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה עּׂשרים ּבת ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
היא הרי ― אילֹונית סימני ּכל ּבּה ונראּו ּׂשערֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָׁשּתי

עדין11אילֹונית ― אילֹונית סימני ּכל ּבּה נראּו לא ואם . ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּתביא עד היא, ּבת12קטּנה ׁשּתהיה עד אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אחד ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים .13חמׁש ְְִֵֶָָָָ
זֹו‰. הרי ― ּׂשערֹות ׁשּתי הביאה ולא הּזה לּזמן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּגיעה

מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא אף-על-ּפי אילֹונית, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנקראת
ימי לּה אין ׁשהאילֹונית למד, אּתה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאילֹונית.

לבגרּות14נערּות ּתצא מּקטנּותּה אּלא ,15. ְְְֲִֵֵֶַַַָָ
.Âּומתקּׁשה ּדּדין, לּה ׁשאין ּכל אילֹונית: סימני הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואּלּו

ּתׁשמיׁש ּכּנׁשים16ּבׁשעת מעים ׁשּפּולי לּה ואין וקֹולּה17, , ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
והּבֹוגרת והּנערה לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעבה

ּגדֹולה נקראת מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ― .18והאילֹונית ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
.Ê.העליֹון סימן הּנקראין והן מלמעלה, סימנין ּבּבת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש

ּבמקֹום קמט ויעּׂשה לאחֹורּה ידיה מּׁשּתחזיר הן: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
הּדד ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר עקץ19הּדּדין. על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן . ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּדד חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר. וׁשֹוהה ׁשֹוקע והּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּדד,
החטם מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויעּׂשה
ּומּׁשּתּקיף הּדּדין. ּומּׁשּיתקׁשקׁשּו הּדּדין. מּׁשּיּטּו וכן ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַעצמֹו.
הערוה מן ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבּׂשר מקֹום ׁשהּוא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהעטרה,
קׁשה. יהיה ולא הּזה הּבּׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻלעּמת

.Áמּכל אחד סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין אּלּו ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכל
אין ― ּפחֹות אֹו ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ּכּלן, אֹו ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֻאּלּו
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת נעּׂשית קטּנה. היא והרי ּבֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשּגיחין
ּבאחד מׁשּגיחין אין ― הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

אּלּו מּכל20מּכל אחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ּבּה ודנים לקטּנה, נערה ּבין ספק היא הרי ― ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאּלּו

―21להחמיר הּתחּתֹון] סימן נראה [ולא ּכּלן, נראּו ואם . ְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ
וּדאית גדֹולה זֹו ּכּלן22הרי ׁשּיבֹואּו אפׁשר ׁשאי אּלא23; , ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ונׁשר הּתחּתֹון סימן ּבא .24ּכבר ְְְִַַַָָָָ
.Ë,ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים אחר ׁשּילדה ׁשּלאהּבת אף-על-ּפי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

גדֹולה. זֹו הרי ― עליֹון ולא ּתחּתֹון לא סימנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹהביאה
ּכסימנין. הם הרי ְֲִִִֵֵָָּבנים

.Èנקרא ― ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּׁשּיּולד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּבן
ּתינֹוק ונקרא הּזמן25קטן, ּבתֹו ּׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו . ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

למּטה ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן, אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עונשים.1) בת שיער.2)ואינה לגדל ודרכה יבלת שבתורה.3)מין עונשים לכל גדולה היא שנה4)והרי עשרה שתים מגיל
ליום.5)ומעלה. רשות6)מיום לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר - שעיר איש של ירושלמי תרגום כי שער, מלאה כלומר,

וא אביה ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת היא והרי זכאיבה, האב וכן אביה. לדעת שלא מתקדשת ינה
שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה ובמעשה שישה7)במציאתה אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני שהביאה משעה

יולד.8)חדשים. שאינו כאיל היא הרי - איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה סימני9)אשה בה שנראו פי על ואף
נערות.10)אילונית. ימי חדשי שישה אחרי אלא לבגרות יוצאת אינה איילונית דין לה שאין כל נערות,11)כי ימי לה אין

לבגרות. תצא מקטנותה נערה.12)אלא תהיה שנותינו13)ואז ימי כי אדם, של שנותיו רוב הוא זה גיל כי איילונית, היא ואז
שנה. שבעים כבוגרת.14)הם היא הרי איילונית ומשנקראה קטנה, הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי שהנערות15)כי

סימנים. לה אין וזו תלוייה, שערות) (שתי לה.16)בסימנים קשה הערווה17)התשמיש מן למעלה תפוח) (מקום כף כמין
הבטן. ממאנות.18)לעומת שאינן מיאון, לעניין וכן שבתורה. עונשים שאין20)הפטמה.19)לכל למרות נערה, היא והרי

העליון. סימן היא.21)בה קטנה עדיין שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת הסימן22)אינה בה נראה שלא פי על אף
בא.23)התחתון. לא עדיין התחתון יותר25)ונפל.24)וסימן גדולה להיות מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו

              
  

ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש מּבן והּוא לּׂשער, הידּועֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבּמקֹומֹות
איׁש ונקרא גדֹול, נקרא ― ומעלה .26אחד ְְְְִִִֶַָָָָָָ

.‡Èהּזה לּזמן אף-על-ּפי27הּגיע ּׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ּבן ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ― סריס סימני ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנראּו
הביא ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעּׂשרים
נראה אם ּבּזקן, ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ּׂשערֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹׁשּתי

סריס מּסימני אחד סריס28ּבֹו הּוא הרי ּדין29― ודינֹו , ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָ
― סריס מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר; לכל ְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָֹהּגדֹול
הראּוי ּבּמקֹום למּטה ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד הּוא, קטן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָעדין

אחד ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו .30להן, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
.Èאף-על-ּפי סריס, זה הרי ― הביא ולא הּזה לּזמן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגיע

ּפחֹות עּׂשרים לׁשנת הּגיע סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשּתי והביא למּטה, ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹׁשלׁשים
― סריס מּסימני אחד לֹו ׁשּנֹולד אף-על-ּפי ּבּזקן, ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּׂשערֹות
סימני ּכל לֹו ׁשּיּולדּו עד ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
אחד. ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָסריס,

.‚Èזקן לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני הן לקּוי31ואּלּו ּוּׂשערֹו ,32, ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
מחליק רתיחה33ּובּׂשרֹו מעלים רגליו מימי ואין ,34, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּכּפה עֹוּׂשה אינֹו מים ואין35ּוכׁשּמטיל ּדהה, זרעֹו וׁשכבת , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מחמיצין רגליו מעלה36מימי ואינֹו הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

הבל לקּוי37ּבּׂשרֹו וקֹולֹו לאּׁשה.38, איׁש ּבין נּכר ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
.„Èחּמה סריס הּנקרא הּוא זה אבל39וסריס מקֹום. ּבכל ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

ׁשחתכּו נּתקּו40הּבן ּכמֹו41אֹו ּביציו, אֹו גידיו מעכּו אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
אדם סריס הּנקרא הּוא ― עֹוּׂשין ּבן42ׁשהעּכּו"ם ּוכׁשּיהיה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מביא זה ׁשאין גדֹול, נקרא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשלׁש
לעֹולם .43סימן ְִָָ

.ÂËסימן הביא ׁשּלא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבן
מעלה ׁשל הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו הר44ׁשּלמּטה, ספק― זה י ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבֹו ׁשּנראה ּכיון ― מּלמּטה נבּדק לא ואם לקטן. ּגדֹול ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבין
ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מלמעלה, ּבגרּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָסימני

.ÊËׁשעּורן מקֹום, ּבכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ּׂשערֹות ְְְֲִֵֵַַַָָָָָׁשּתי
ּבפי להּנטל יכֹולֹות ויהיּו ּומּׁשּיצמחּו לעּקרן. ראׁשן לכף ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹֹּכדי

להחמיר45הּזּוג ּבהן ּדנין לעּקרן, ראׁשן לכף ׁשיּגיעּו עד ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּגדֹולים אֹותם נחׁשב ּובבת ּבבן ,לפיכ מקֹום. ְְְְְְִִֵַַָָָָֹּבכל
אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ּבפי להּנטל ּכדי וצמחּו הֹואיל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹלהחמיר,
לעּקרן. ראׁשן לכף הּגיעּו ולא הֹואיל להחמיר, ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹֹקטּנים

.ÊÈּובית הערוה. ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ּׂשערֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּתי
על ּבין למּטה, ּבין למעלה, ּבין ― סימנין מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה

אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע וׁשּיהיה46איברי . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
סימן.47ּבעּקרן אּלּו הרי ― אחת ּבגּמא ׁשּתיהן ואפּלּו ּגּמֹות. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ

אּלּו הרי ― ּׂשער ּבהן ואין זֹו, ּבצד זֹו גּמֹות ׁשּתי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָֻנמצאּו
ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוּׂשערֹות ּׂשער, ּבלא ּגּמא אין חזקה ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָָָֹֻסימן;

.ÁÈ,ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבתֹו ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבת
ּכמֹו ׁשּומא, ׁשניהם ― עּׂשרה ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָוהּבן
עֹומדֹות הם ּבמקֹומן ּׂשערֹות ׁשאֹותן אף-על-ּפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.
אינן ― לנקבה עּׂשרה ׁשּתים ואחר לזכר עּׂשרה ׁשלׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר

ִָסימן.
.ËÈׁשהן ונֹודע הּזמן ּבתֹו ּכׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבּמה

ׁשּתי ׁשם ונמצאּו זמן, אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּומא;
קדם ׁשּמא אֹומרין: ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּׂשערֹות

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו, ְְְְִֵֶַָָזמן
.Îׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן, ּבתֹו ּבין ― הּבת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָּכׁשּבֹודקין

ּבֹודקין ― הּזמן לאחר ּבין זה, זמן קדם ּבין עּׂשרה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּתים
ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ּכׁשרֹות נׁשים ּפי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

הביאה. לא ואם הביאה אם לּה ְְְִִִִִֵֵָָָֹוׁשֹומעין
.‡Îּובערכין ּובבת ּבבן האמּורֹות הּׁשנים מקֹום,48ּכל ּובכל ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ

סדר ׁשל ׁשנים אּלא החּמה, ׁשני ולא הּלבנה ׁשני לא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאינן
ׁשהם ּכמֹו ּדין, ּבית ּפי על ּומעּברֹות, ּפׁשּוטֹות ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻהעּבּור,
ּובאֹותן החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹקֹובעין

הּדת. ּדברי לכל מֹונין ְְִִִֵַַָָָהּׁשנים
.Îעל ולא הּׁשנים, ּבמנין הּנׁשים על סֹומכין ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹאין

להעיד. ּכׁשרים אנׁשים ׁשנים ּפי על אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּקרֹובים,
.‚Îזֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ׁשאמר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהאב

לא אבל לקרּבן, נאמן ― אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְֱֲִֶֶַָָָָָָָֹּבת
ויֹום49למּכֹות ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבן זה ּבני לענׁשים. ולא ְְְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָֹ

נאמן ― אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד,
ולא למּכֹות לא אבל ּולהקּדׁשֹות, ולחרמֹות ולערכין ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹלנדרים

ֳִָָלענׁשים.
.„Îל ׁשּיׁש הּנקראמי הּוא ― נקבּות ואבר זכרּות אבר ֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לֹו ואין נקבה. אם ספק זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס,
וּדאית נקבה היא אם וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ׁשּיּודע ְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָסימן

ְָלעֹולם.
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פה               
  

ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש מּבן והּוא לּׂשער, הידּועֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבּמקֹומֹות
איׁש ונקרא גדֹול, נקרא ― ומעלה .26אחד ְְְְִִִֶַָָָָָָ

.‡Èהּזה לּזמן אף-על-ּפי27הּגיע ּׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ּבן ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ― סריס סימני ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנראּו
הביא ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעּׂשרים
נראה אם ּבּזקן, ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ּׂשערֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹׁשּתי

סריס מּסימני אחד סריס28ּבֹו הּוא הרי ּדין29― ודינֹו , ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָ
― סריס מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר; לכל ְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָֹהּגדֹול
הראּוי ּבּמקֹום למּטה ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד הּוא, קטן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָעדין

אחד ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו .30להן, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
.Èאף-על-ּפי סריס, זה הרי ― הביא ולא הּזה לּזמן ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגיע

ּפחֹות עּׂשרים לׁשנת הּגיע סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשּתי והביא למּטה, ּׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹׁשלׁשים
― סריס מּסימני אחד לֹו ׁשּנֹולד אף-על-ּפי ּבּזקן, ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּׂשערֹות
סימני ּכל לֹו ׁשּיּולדּו עד ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
אחד. ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָסריס,

.‚Èזקן לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני הן לקּוי31ואּלּו ּוּׂשערֹו ,32, ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
מחליק רתיחה33ּובּׂשרֹו מעלים רגליו מימי ואין ,34, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּכּפה עֹוּׂשה אינֹו מים ואין35ּוכׁשּמטיל ּדהה, זרעֹו וׁשכבת , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מחמיצין רגליו מעלה36מימי ואינֹו הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

הבל לקּוי37ּבּׂשרֹו וקֹולֹו לאּׁשה.38, איׁש ּבין נּכר ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
.„Èחּמה סריס הּנקרא הּוא זה אבל39וסריס מקֹום. ּבכל ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

ׁשחתכּו נּתקּו40הּבן ּכמֹו41אֹו ּביציו, אֹו גידיו מעכּו אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
אדם סריס הּנקרא הּוא ― עֹוּׂשין ּבן42ׁשהעּכּו"ם ּוכׁשּיהיה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מביא זה ׁשאין גדֹול, נקרא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשלׁש
לעֹולם .43סימן ְִָָ

.ÂËסימן הביא ׁשּלא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבן
מעלה ׁשל הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו הר44ׁשּלמּטה, ספק― זה י ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבֹו ׁשּנראה ּכיון ― מּלמּטה נבּדק לא ואם לקטן. ּגדֹול ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבין
ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מלמעלה, ּבגרּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָסימני

.ÊËׁשעּורן מקֹום, ּבכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ּׂשערֹות ְְְֲִֵֵַַַָָָָָׁשּתי
ּבפי להּנטל יכֹולֹות ויהיּו ּומּׁשּיצמחּו לעּקרן. ראׁשן לכף ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹֹּכדי

להחמיר45הּזּוג ּבהן ּדנין לעּקרן, ראׁשן לכף ׁשיּגיעּו עד ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּגדֹולים אֹותם נחׁשב ּובבת ּבבן ,לפיכ מקֹום. ְְְְְְִִֵַַָָָָֹּבכל
אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ּבפי להּנטל ּכדי וצמחּו הֹואיל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹלהחמיר,
לעּקרן. ראׁשן לכף הּגיעּו ולא הֹואיל להחמיר, ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹֹקטּנים

.ÊÈּובית הערוה. ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ּׂשערֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּתי
על ּבין למּטה, ּבין למעלה, ּבין ― סימנין מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה

אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע וׁשּיהיה46איברי . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
סימן.47ּבעּקרן אּלּו הרי ― אחת ּבגּמא ׁשּתיהן ואפּלּו ּגּמֹות. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ

אּלּו הרי ― ּׂשער ּבהן ואין זֹו, ּבצד זֹו גּמֹות ׁשּתי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָֻנמצאּו
ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוּׂשערֹות ּׂשער, ּבלא ּגּמא אין חזקה ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָָָֹֻסימן;

.ÁÈ,ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבתֹו ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבת
ּכמֹו ׁשּומא, ׁשניהם ― עּׂשרה ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָוהּבן
עֹומדֹות הם ּבמקֹומן ּׂשערֹות ׁשאֹותן אף-על-ּפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.
אינן ― לנקבה עּׂשרה ׁשּתים ואחר לזכר עּׂשרה ׁשלׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר

ִָסימן.
.ËÈׁשהן ונֹודע הּזמן ּבתֹו ּכׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבּמה

ׁשּתי ׁשם ונמצאּו זמן, אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּומא;
קדם ׁשּמא אֹומרין: ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּׂשערֹות

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו, ְְְְִֵֶַָָזמן
.Îׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן, ּבתֹו ּבין ― הּבת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָּכׁשּבֹודקין

ּבֹודקין ― הּזמן לאחר ּבין זה, זמן קדם ּבין עּׂשרה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּתים
ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ּכׁשרֹות נׁשים ּפי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

הביאה. לא ואם הביאה אם לּה ְְְִִִִִֵֵָָָֹוׁשֹומעין
.‡Îּובערכין ּובבת ּבבן האמּורֹות הּׁשנים מקֹום,48ּכל ּובכל ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ

סדר ׁשל ׁשנים אּלא החּמה, ׁשני ולא הּלבנה ׁשני לא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאינן
ׁשהם ּכמֹו ּדין, ּבית ּפי על ּומעּברֹות, ּפׁשּוטֹות ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻהעּבּור,
ּובאֹותן החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹקֹובעין

הּדת. ּדברי לכל מֹונין ְְִִִֵַַָָָהּׁשנים
.Îעל ולא הּׁשנים, ּבמנין הּנׁשים על סֹומכין ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹאין

להעיד. ּכׁשרים אנׁשים ׁשנים ּפי על אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּקרֹובים,
.‚Îזֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ׁשאמר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהאב

לא אבל לקרּבן, נאמן ― אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְֱֲִֶֶַָָָָָָָֹּבת
ויֹום49למּכֹות ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבן זה ּבני לענׁשים. ולא ְְְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָֹ

נאמן ― אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד,
ולא למּכֹות לא אבל ּולהקּדׁשֹות, ולחרמֹות ולערכין ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹלנדרים

ֳִָָלענׁשים.
.„Îל ׁשּיׁש הּנקראמי הּוא ― נקבּות ואבר זכרּות אבר ֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

לֹו ואין נקבה. אם ספק זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס,
וּדאית נקבה היא אם וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ׁשּיּודע ְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָסימן

ְָלעֹולם.
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פו              
  

.‰Îאטּום אּלא נקבּות, ולא זכרּות לא לֹו ׁשאין מי 50וכל ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹ
נקרע ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא ―51 ְְְְְִִִֵַַַָָֻ
נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי ― זכר ונמצא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּטמטּום
ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום נקבה. הּוא הרי ― ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻנקבה
ּגדֹולים. ּבחזקת הן הרי ― אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּתים

מקֹום. ּבכל ּבהן ׁשּנדּבר ְְְִֵֶֶָָָָוהם
.ÂÎמקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת ׁשאין52חרׁש האּלמים הן , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

מדּברים ולא ׁשֹומע53ׁשֹומעין ואינֹו ׁשּמדּבר מי אבל אֹו54; , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ
מדּבר ואינֹו ואּׁשה55ׁשֹומע ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי ― ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ

ׁשֹוטים ולא חרׁשים לא ואינן ּבדעּתן, ׁשלמים ―56ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ
ּופּקחת. ּפּקח ְִִִִֵַַַָנקראין

.ÊÎהּׁשמֹות ּכל אּלּו57נמצאּו ּפרקים ּבׁשני ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
אּסּורי ׁשנּיה. ערוה. קּדּוׁשין. הן: ואּלּו ׁשמֹות. עּׂשרים ―ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ּגדֹולה. אילֹונית. ּבֹוגרת. נערה. קטּנה. עּׂשה. אּסּורי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאוין.
אדם. סריס חּמה. סריס קטן. העליֹון. סימן הּתחּתֹון. ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָסימן
ּכל ּׂשים ּפקחים. חרׁשים. טמטּום. אנּדרֹוגינֹוס. ְְְְְִִִִִֵַָָֻּגדֹול.
עניניהם, ּכל מעיני ילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּׁשמֹות
מקֹום ּבכל מהן ׁשם ּכל לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּכדי

אֹותֹו. ְִֶַׁשּנזּכיר

 
אין‡. ― מקּדׁש הּוא ּבכסף אם מתקּדׁשת? האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכיצד

אּת הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה. ׁשוה אֹו ּכסף מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לאּׁשה לי אּת הרי אֹו: לי, מארסת אּת הרי אֹו: לי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻמקּדׁשת
ּדברים ׁשאֹומר הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבזה,
הּכסף. לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקֹונה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמׁשמען

.הריני ,ל מקּדׁשת אני הרי לֹו: ואמרה היא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻנתנה
― הקנאה לׁשֹון ּבכל אֹו לאנּתּו, ל הריני ,ל ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹמארסת
אינּה ― הּוא ואמר לֹו היא נתנה אם וכן מקּדׁשת. ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאינּה
מקּדׁשת זֹו הרי ― היא ואמרה הּוא נתן ואם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻמקּדׁשת.

ִֵָמּספק.
אֹו‚. החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב ― ּבׁשטר קּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָואם

אֹו: לי, מקּדׁשת אּת הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל על אֹו העלה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעל
לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי, מארסת אּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

עדים. ְִִֵֵּבפני
ואינֹו„. ּכגט. הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוצרי

ׁשּלא לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכֹותבֹו
אינּה ― עדים ּבפני לדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו אף-על-ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּדעּתּה,

ְֶֶֻמקּדׁשת.
מק‰. אּת הרי לּה: אֹומר ― ּבביאה קּדׁש לי,ואם ּדׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

זֹו, ּבבעילה לאּׁשה לי אּת הרי אֹו: לי, מארסת אּת הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹו:

ּובֹועלּה. עדים ׁשני ּבפני עּמּה ּומתיחד ּבזה, ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוכל
ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו מּסתמא ― ּבביאה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹוהמקּדׁש
ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא (ּובין מקּדׁשת. ּתהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּביאתֹו

מקּדׁשת). זֹו הרי ― ּכדרּכּה ׁשּלא ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָֹֻעליה
.Âמׁשמעם ׁשּיהיה צרי ּכׁשּיקּדׁש, האיׁש ׁשּיאמר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדברים

לּה. עצמֹו ׁשהקנה מׁשמע ׁשּיהא ולא האּׁשה, קֹונה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
הריני לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ׁשּכתב אֹו לּה, ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
― ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,איׁשי הריני ,ארּוסי הריני ,ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבעלי
אׁשּתי, אּת הרי לּה: ּכתב אֹו לּה, אמר ּכלל. קּדּוׁשין ּכאן ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָאין
הרי ׁשּלי, אּת הרי לי, קנּויה אּת הרי אֹו: ארּוסתי, אּת ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָהרי
אּת הרי ּברׁשּותי, אּת הרי חרּופתי, אּת הרי לקּוחתי, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָאּת

מקּדׁשת. זֹו הרי ― ּבהן ּכּיֹוצא וכל לי, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹֻזקּוקה
.Êאּת הרי לי, מיחדת אּת הרי לּה: ּכתב אֹו לּה, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאמר

צלעתי, אּת הרי נגּדתי, אּת הרי עזרתי, אּת הרי לי, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמיעדת
אּת הרי עצּורתי, אּת הרי ּתחּתי, אּת הרי סגּורתי, אּת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָהרי
מדּבר ׁשּיהיה והּוא, ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי ― ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻּתפּוסתי
עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין; עסקי על ּתחּלה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָעּמּה
אּלּו: למּלֹות חֹוׁשׁשין אין ― קּדּוׁשין עסקי על ְְְְִִִִִִֵֵֵַָּתחּלה

.Á,ּבֹו מּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּקנאּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה הּדברים מׁשמע ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָויהיה
ועמד ורצתה, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
אֹו ּבידּה נתן אּלא ּכלּום, לּה אמר ולא ּפרׁש ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹוקּדׁש,
צרי ואינֹו ּדּיֹו, ― ּבענין עסּוקין והן הֹואיל ― ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבעל
להם: לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין הּקּדּוׁשין עדי וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלפרׁש.
זֹו הרי ― ּבפניהם קּדׁש אֹו ׁשּגרׁש ּכיון אּלא עדי, ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתם

מגרׁשת. אֹו ְְֶֶֶֶֹֻמקּדׁשת
.Ëהא מקּדׁשת. זֹו הרי ― לחציי התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻהאֹומר

ׁשּנמצא ואחרת, אּת אׁשּתי ּתהי לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָלמה
לי מקּדׁשת חצי אמר: אם אבל איׁש. חצי אּלא לּה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשאין
אם וכן לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה ―ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
מקּדׁשת. אינּה ― ולזה לי מקּדׁשת אּת הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻאֹומר:

.Èוחצי ּבפרּוטה, לי מקּדׁשת חצי הרי לּה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאמר
ּפרּוטה, ּבחצי לי מקּדׁשת חצי לּה: ׁשאמר אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבפרּוטה;
מקּדׁשת. זֹו הרי ― ּפרּוטה ּבחצי מקּדׁשת האחרת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻוחצי
ּבפרּוטה וחצי הּיֹום, ּבפרּוטה לי מקּדׁשת חצי לּה: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאמר
ּבני לׁשני ּבנֹותי ׁשּתי ּבפרּוטה; חציי ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר;
אֹו: ּבפרּוטה; לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֻּבפרּוטה;
ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל ― ּבפרּוטה לי וקרקעת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבּת

.‡È,קטּנה ׁשהיא זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את מקּדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהאב
נתּתי ּבּתי את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ּכׁשהיא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכן
זּכאי הּוא וכן לאביה. וקּדּוׁשיה לאּׁשה. הּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלאיׁש
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ערוותו.51)סתום.50) את המכסה הקרום את ממנו בני52)שהסירו שאינם מפני דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
שידבר.53)דעת. אפשר אי עימו שמדברים מה מעולם שמע שלא וכיוון אמו, ממעי חרש עד54)שנולד פיקח היה תחילתו

נתחרש. כן ואחרי לדבר דיבורו.55)שלמד וניטל שנותנים56)שנשתתק מה כל והמאבד כסותו, את המקרע שוטה? ואיזהו
דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא . . . כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה "ולא ט: ט, עדות הלכות רבנו ולשון לו.

הדברים". מן בדבר תמיד מונחים.57)משובשת מושגים,

              
  

אֹו נתּגרׁשה אם ּובכתּבתּה. ידיה ּובמעּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻּבמציאתּה
לפיכ ׁשּתבּגר. עד ּבּכל זּכאי הּוא הארּוסין, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתאלמנה
ואפּלּו ׁשּתבּגר. עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמקּבל
איׁש אׁשת היא הרי ― האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיתה

מתקּדׁשתּגמּורה אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם . ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה אביה קּדׁשּה אם מּכן, ּפחֹות אביה; מּדעת ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּבביאה

מקּדׁשת. אינּה ―ְֵֶֶָֻ
.Èּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין ― הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה

הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאינם הּנׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
היא הרי ― אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה,
ׁשּנּׂשאת, ּכיון קטּנה. היא ׁשעדין ואף-על-ּפי עצמּה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּברׁשּות

לעֹולם. רׁשּות ּבּה לאביה ְְְִֵָָָָאין
.‚Èאינּה ― אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּו ׁשּנתקּדׁשה. אחר האב נתרּצה אם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקּדׁשת,
אינּה ― הּקּדּוׁשין אֹותן מן נתּגרׁשה אֹו נתאלמנה ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָאם
אם ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא ּובין לכהן. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹאסּורה
אינּה ― ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ּבפניו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנתקּדׁשה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.„Èׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין ּבֹוגרת, ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי ― אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה
לאיׁש יׁש מּספק. גט צריכה לפיכ ּבספק, מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻזֹו
אּׁשה ּבין ּפלֹונית אּׁשה ּבין אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָלעּׂשֹות
לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה הּגדֹולה האּׁשה וכן הּנׁשים. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּׁשאר
וכן אנׁשים. מּׁשאר מאיׁש ּבין ּפלֹוני מאיׁש ּבין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָקּדּוׁשיה,
ּברׁשּותֹו. ּכׁשהיא ּבּתֹו קּדּוׁשי לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאב

.קּדּוׁשי וקּבלי צאי הּקטּנה: לבּתֹו האב ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָואֹומר
.ÂËּבפני לעּׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ׁשליח העֹוּׂשה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

צרי אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעּׂשה האיׁש אבל ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעדים.
אּלא האיׁש ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלעּׂשֹותֹו
― והמׁשּלח הּׁשליח הֹודּו אם לפיכ הּדבר, אמּתת ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָלהֹודיע
ׁשהרׁשהּו ׁשליח ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים. צריכין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן
ׁשּׁשלּוחֹו ― מקֹום ּבכל ּבהן וכּיֹוצא ּתרּומה, לֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָלהפריׁש

עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ְְִִֵֵֶָָָׁשל
.ÊËלקּדׁש ׁשלּוחין ׁשני עּׂשה אם ,לפיכ עד. נעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשליח

הן והן ׁשלּוחיו הן הן ― אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָלֹו
אחרים. ׁשנים ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָעדי

.ÊÈלפי ― וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לׁשליחּות, ּכׁשרין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹהּכל
ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי ― והעּכּו"ם דעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאינן
ּברית, ּבני אּתם ּומה הּׁשליח; לרּבֹות ― אּתם גם ּתרימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכן
העבד, אבל העּכּו"ם. את להֹוציא ּברית, ּבני ׁשלּוחכם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאף
ּפסּול הּוא הרי ׁשּבממֹון, לדבר ׁשליח נעּׂשה ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאף-על-ּפי
וקּדּוׁשין. ּגּטין ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַלׁשליחּות

.ÁÈמקּדׁשת אּת הרי לּה: אֹומר ׁשּמקּדׁש האיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשליח
הּוא האּׁשה ׁשליח אם זה. ּבׁשטר אֹו זה ּבכסף ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָלפלֹוני
אֹות ׁשּׁשלחה ּפלֹונית הרי לֹו: אֹומר הּקּדּוׁשין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמקּבל
,ל ארסּתיה אֹו: ,ל קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ידי על המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה, ל נתּתיה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאֹו:
אֹומר והּוא לי. מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֻהאב

ּדּיֹו. ― הן הּׁשליח: אֹו האב אמר אם .ל קּדׁשּתיה ְִִִִֵַַַַַָָָָָָלֹו:
אֹו לאב ונתן ענין, ּבאֹותֹו עסּוקין היּו ואם ׁשתק. ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָואפּלּו

מקּד והיא ּדּיֹו, ― ּדבר אמר ולא ּפרׁש ולא ׁשת.לּׁשליח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּדעת אֹו האב מּדעת אּלא ּכֹותבֹו אינֹו ּבׁשטר, קּדׁש ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם
עם האיׁש ּדין קּדּוׁשין, ׁשל ּכּלן הּדברים ּבכל וכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּׁשליח.

האב. עם אֹו ׁשליח עם ׁשליח ּכדין ְִִִִִִַַָָָָָָהאּׁשה
.ËÈידי מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו את אדם ׁשּיקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה

מעל יֹותר ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש לאּׁשה מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו.
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ואף-על-ּפי ׁשלּוחּה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָידי
ראּוי אין ― ׁשּירצה מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּכׁשהיא ּבּתֹו אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעּׂשֹות
האיׁש וכן רֹוצה. אני לפלֹוני ותאמר: ׁשּתגּדיל עד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹקטּנה,
ותהיה ׁשּיראּנה עד אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה. לקּדׁש ראּוי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאין
מגרׁשּה ונמצא ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו; ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹּכׁשרה

ּׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב ְְִֵָָאֹו
.Îוכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ― ּבביאה ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָהמקּדׁש

ׁשּנאמר: ּומגרׁש, ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה. מן ּבׁשטר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמתקּדׁשת
מּדברי הּכסף אבל ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות, ספר לּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכתב
סֹופרים), מּדברי ּופרּוׁשֹו ּתֹורה, ּדין הּכסף ּדין (וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָסֹופרים
אּלּו לּקּוחים חכמים: ואמרּו אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּנאמר:

מּמּני. קח הּׂשדה ּכסף נתּתי ׁשּנאמר: ּבכסף, ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָיהיּו
.‡Îיּׂשראל ּכל נהגּו ּכבר הּוא, ּכ הּדבר ׁשעּקר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָאף-על-ּפי

― ּבׁשטר לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף. ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
קּדׁש ואם לכּתחּלה. ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָמקּדׁש.
יּׂשראל יהיּו ׁשּלא ּכדי מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ― ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבביאה
ּגמּורין. קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו אף-על-ּפי זה, ּבדבר ְְְִִִִִִֶֶַַָָָּפרּוצים

.Î― ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ׁשּדּוכין ּבלא המקּדׁש ְְְְִִֵֵֵַַַַַֹוכן
מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְִִִִִִֶַַַַַָאף-על-ּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה דבר יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמרּדּות,

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Îידי על ּבין עצמֹו ידי על ּבין ― אּׁשה המקּדׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָּכל

ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא אֹו הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי ― ְְִִִִֵֶַַָָָֹׁשליח
קּדׁש ואם מקּדׁש. ּכ ואחר הּמצֹות, ּכל על ׁשּמברכין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדר
לבּטלה. ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא ― ּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹולא

נעּׂשה. ּכבר ― ּׁשּנעּׂשה ְֲֲֶַַַָָָמה
.„Îאׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ?מבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכיצד

את לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצֹותיו, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָקּדׁשנּו
וקּדּוׁשין. חּפה ידי על הּנּׂשּואֹות את לנּו והּתיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻהארּוסֹות,
ונהגּו ארּוסין. ּברּכת היא זֹו יּׂשראל. מקּדׁש יי, אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּברּו
ואם ׁשכר. ׁשל אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהעם
ּברּכת מבר ּכ ואחר ּתחּלה, הּיין על מבר ― יין ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָיׁש
― ׁשכר אֹו יין לֹו אין ואם מקּדׁשּה. ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָארּוסין,

עצמּה. ּבפני אֹותּה ְְְִֵֵַָָָמבר

 
ּבעל‡. אּׁשה והמקּדׁש לרצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּקּדׁש עד ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת. אינּה ― ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכרחּה
נׁשים לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי ― ּכרחֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבעל
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פז               
  

אֹו נתּגרׁשה אם ּובכתּבתּה. ידיה ּובמעּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻּבמציאתּה
לפיכ ׁשּתבּגר. עד ּבּכל זּכאי הּוא הארּוסין, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתאלמנה
ואפּלּו ׁשּתבּגר. עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמקּבל
איׁש אׁשת היא הרי ― האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיתה

מתקּדׁשתּגמּורה אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם . ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה אביה קּדׁשּה אם מּכן, ּפחֹות אביה; מּדעת ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָּבביאה

מקּדׁשת. אינּה ―ְֵֶֶָֻ
.Èּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין ― הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה

הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאינם הּנׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
היא הרי ― אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה,
ׁשּנּׂשאת, ּכיון קטּנה. היא ׁשעדין ואף-על-ּפי עצמּה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּברׁשּות

לעֹולם. רׁשּות ּבּה לאביה ְְְִֵָָָָאין
.‚Èאינּה ― אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּו ׁשּנתקּדׁשה. אחר האב נתרּצה אם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקּדׁשת,
אינּה ― הּקּדּוׁשין אֹותן מן נתּגרׁשה אֹו נתאלמנה ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָאם
אם ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא ּובין לכהן. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹאסּורה
אינּה ― ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ּבפניו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנתקּדׁשה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.„Èׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין ּבֹוגרת, ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי ― אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה
לאיׁש יׁש מּספק. גט צריכה לפיכ ּבספק, מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻזֹו
אּׁשה ּבין ּפלֹונית אּׁשה ּבין אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָלעּׂשֹות
לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה הּגדֹולה האּׁשה וכן הּנׁשים. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּׁשאר
וכן אנׁשים. מּׁשאר מאיׁש ּבין ּפלֹוני מאיׁש ּבין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָקּדּוׁשיה,
ּברׁשּותֹו. ּכׁשהיא ּבּתֹו קּדּוׁשי לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאב

.קּדּוׁשי וקּבלי צאי הּקטּנה: לבּתֹו האב ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָואֹומר
.ÂËּבפני לעּׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ׁשליח העֹוּׂשה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

צרי אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעּׂשה האיׁש אבל ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעדים.
אּלא האיׁש ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלעּׂשֹותֹו
― והמׁשּלח הּׁשליח הֹודּו אם לפיכ הּדבר, אמּתת ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָלהֹודיע
ׁשהרׁשהּו ׁשליח ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים. צריכין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן
ׁשּׁשלּוחֹו ― מקֹום ּבכל ּבהן וכּיֹוצא ּתרּומה, לֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָלהפריׁש

עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ְְִִֵֵֶָָָׁשל
.ÊËלקּדׁש ׁשלּוחין ׁשני עּׂשה אם ,לפיכ עד. נעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשליח

הן והן ׁשלּוחיו הן הן ― אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָלֹו
אחרים. ׁשנים ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָעדי

.ÊÈלפי ― וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לׁשליחּות, ּכׁשרין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹהּכל
ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי ― והעּכּו"ם דעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאינן
ּברית, ּבני אּתם ּומה הּׁשליח; לרּבֹות ― אּתם גם ּתרימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכן
העבד, אבל העּכּו"ם. את להֹוציא ּברית, ּבני ׁשלּוחכם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאף
ּפסּול הּוא הרי ׁשּבממֹון, לדבר ׁשליח נעּׂשה ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאף-על-ּפי
וקּדּוׁשין. ּגּטין ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַלׁשליחּות

.ÁÈמקּדׁשת אּת הרי לּה: אֹומר ׁשּמקּדׁש האיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשליח
הּוא האּׁשה ׁשליח אם זה. ּבׁשטר אֹו זה ּבכסף ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָלפלֹוני
אֹות ׁשּׁשלחה ּפלֹונית הרי לֹו: אֹומר הּקּדּוׁשין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמקּבל
,ל ארסּתיה אֹו: ,ל קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ידי על המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה, ל נתּתיה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאֹו:
אֹומר והּוא לי. מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֻהאב

ּדּיֹו. ― הן הּׁשליח: אֹו האב אמר אם .ל קּדׁשּתיה ְִִִִֵַַַַַָָָָָָלֹו:
אֹו לאב ונתן ענין, ּבאֹותֹו עסּוקין היּו ואם ׁשתק. ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָואפּלּו

מקּד והיא ּדּיֹו, ― ּדבר אמר ולא ּפרׁש ולא ׁשת.לּׁשליח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּדעת אֹו האב מּדעת אּלא ּכֹותבֹו אינֹו ּבׁשטר, קּדׁש ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם
עם האיׁש ּדין קּדּוׁשין, ׁשל ּכּלן הּדברים ּבכל וכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּׁשליח.

האב. עם אֹו ׁשליח עם ׁשליח ּכדין ְִִִִִִַַָָָָָָהאּׁשה
.ËÈידי מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו את אדם ׁשּיקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה

מעל יֹותר ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש לאּׁשה מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו.
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ואף-על-ּפי ׁשלּוחּה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָידי
ראּוי אין ― ׁשּירצה מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּכׁשהיא ּבּתֹו אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעּׂשֹות
האיׁש וכן רֹוצה. אני לפלֹוני ותאמר: ׁשּתגּדיל עד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹקטּנה,
ותהיה ׁשּיראּנה עד אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה. לקּדׁש ראּוי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאין
מגרׁשּה ונמצא ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו; ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹּכׁשרה

ּׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב ְְִֵָָאֹו
.Îוכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ― ּבביאה ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָהמקּדׁש

ׁשּנאמר: ּומגרׁש, ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה. מן ּבׁשטר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמתקּדׁשת
מּדברי הּכסף אבל ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות, ספר לּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכתב
סֹופרים), מּדברי ּופרּוׁשֹו ּתֹורה, ּדין הּכסף ּדין (וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָסֹופרים
אּלּו לּקּוחים חכמים: ואמרּו אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּנאמר:

מּמּני. קח הּׂשדה ּכסף נתּתי ׁשּנאמר: ּבכסף, ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָיהיּו
.‡Îיּׂשראל ּכל נהגּו ּכבר הּוא, ּכ הּדבר ׁשעּקר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָאף-על-ּפי

― ּבׁשטר לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף. ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
קּדׁש ואם לכּתחּלה. ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָמקּדׁש.
יּׂשראל יהיּו ׁשּלא ּכדי מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ― ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבביאה
ּגמּורין. קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו אף-על-ּפי זה, ּבדבר ְְְִִִִִִֶֶַַָָָּפרּוצים

.Î― ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ׁשּדּוכין ּבלא המקּדׁש ְְְְִִֵֵֵַַַַַֹוכן
מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְִִִִִִֶַַַַַָאף-על-ּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה דבר יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמרּדּות,

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Îידי על ּבין עצמֹו ידי על ּבין ― אּׁשה המקּדׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָּכל

ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא אֹו הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי ― ְְִִִִֵֶַַָָָֹׁשליח
קּדׁש ואם מקּדׁש. ּכ ואחר הּמצֹות, ּכל על ׁשּמברכין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדר
לבּטלה. ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא ― ּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹולא

נעּׂשה. ּכבר ― ּׁשּנעּׂשה ְֲֲֶַַַָָָמה
.„Îאׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ?מבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכיצד

את לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצֹותיו, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָקּדׁשנּו
וקּדּוׁשין. חּפה ידי על הּנּׂשּואֹות את לנּו והּתיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻהארּוסֹות,
ונהגּו ארּוסין. ּברּכת היא זֹו יּׂשראל. מקּדׁש יי, אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּברּו
ואם ׁשכר. ׁשל אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהעם
ּברּכת מבר ּכ ואחר ּתחּלה, הּיין על מבר ― יין ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָיׁש
― ׁשכר אֹו יין לֹו אין ואם מקּדׁשּה. ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָארּוסין,

עצמּה. ּבפני אֹותּה ְְְִֵֵַָָָמבר

 
ּבעל‡. אּׁשה והמקּדׁש לרצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ׁשּקּדׁש עד ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת. אינּה ― ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכרחּה
נׁשים לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי ― ּכרחֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבעל
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פח              
  

― ּבכסף קּדׁש אם ― ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא, ּכאחת. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַרּבֹות
לקּבל לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת. אחת לכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּפרּוטה

מּדעּתן. כּלן ידי על ְְִִִֵַַַָָֻהּקּדּוׁשין
.,חברּתּה ּביד מּדעּתּה הּקּדּוׁשין ונתן האּׁשה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהמקּדׁש

וכן אֹו: נּמי, ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואמר
נתן אם אבל מקּדׁשֹות. ׁשּתיהן הרי ― ּבזה וכּיֹוצא אּת, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּגם
מקּדׁשת הּקּדּוׁשין ׁשּקּבלה זֹו הרי ― ואּת לּה: ואמר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבידּה
אמר ּוכאּלּו ּבלּבּה, מה לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבספק;
הּקּדּוׁשין קּבלה ּולפיכ זה? ּבדבר ּתאמרי מה ואּת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹלּה:
זה ּומּפני ּבלּבּה, מה לראֹות ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהיא,

מקּדׁשת. ספק ְִֵֶֶָֻהיא
לפניו‚. ּוזרקּתּו נטלּתּו זה, ּבדינר לי התקּדׁשי לּה: ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאמר

אמרה מקּדׁשת. אינּה ― האבד לדבר אֹו לאּור אֹו לּים ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֻאֹו
אינּה ― ונתן ּפלֹוני, לאיׁש אֹו ,לאבי אֹו לאּבא, ּתנהּו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלֹו:
― ונתן לי, ׁשּיקּבלהּו לֹו ּתנהּו לֹו: אמרה ואם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת.

מקּדׁשת. זֹו ְֲֵֶֶֻהרי
היה„. ואם מקּדׁשת. אינּה ― הּסלע על הּניחהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמרה:

זֹו הרי ― ׁשניהם ׁשל סלע היה מקּדׁשת. ― ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻסלע
לֹו: אמרה זה, ּבכּכר לי התקּדׁשי לּה: אמר ּבספק. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמקּדׁשת
מקּדׁשת. אינּה עליה, הּסמּו עני היה אפּלּו ― לעני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּתנהּו
ׁשּלּה הּכלב היה ואם מקּדׁשת. אינּה זֹו הרי ― לכלב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּתנהּו
ּתנהּו לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה ואם מקּדׁשת. ―ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי ― זה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָֻלכלב
אּׁשה‰. ּבאה ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ּפרֹות מֹוכר ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהיה

ּתהי ל אּתן אם לּה: ואמר מאּלּו, מעט לי ּתן לֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָואמרה
מקּדׁשת; זֹו הרי ― לּה ונתן הן, אמרה: אם ― לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת
דברים אֹו לי, הׁשל אֹו: מהן, לי ּתן לֹו: אמרה אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאבל
ּבלבד, לי ּתן אּלא אּלּו, ּבדברים עּמי ּתּׂשחק לא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשענינם:
לֹו: ואמרה יין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונתן
מקּדׁשת אּת הרי ל אּתן אם לּה: ואמר אחד, ּכֹוס לי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּתן
― הׁשל הׁשקה, ּתן, אֹו: הׁשקֹות, הׁשקני ואמרה: ּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָלי
ּבלבד, הׁשקני אּלא: נראין הּדברים ׁשאין מקּדׁשת; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאינּה

אחר. ּבדבר עּמי ּתּׂשחק ְְְִִֵֵַַָָֹולא
.Âואף-על-ּפי לקּדּוׁשיו, חֹוׁשׁשין אין ― אחד ּבעד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהמקּדׁש

המקּדׁש עדים. ּבלא למקּדׁש וחמר קל מֹודין. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּׁשניהם
עדּות ּבפסּולי מקּדׁשת; אינּה ― ּתֹורה ׁשל עדּות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻּבפסּולי
אם ּתֹורה, ּפסּולי ספק ׁשהן ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשל
לכנס רצה לא ואם ּבכׁשרים, ּומקּדׁש חֹוזר ― לכנס ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹרצה
והכחיׁשה האּׁשה ּכפרה ואפּלּו מּספק. מּמּנּו גט צריכה ―ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּגט. לּקח אֹותּה ּכֹופין ― קּדׁשּתני לא ואמרה: העדים ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאת
ּומקּדׁש חֹוזר ― לכנס רצה אם ספק: קּדּוׁשי ּכל ּדין ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹוכן
מּספק. מּמּנּו גט צריכה ― לכנס רצה לא ואם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוּדאי,

.Êׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין ― ׁשּקּדׁש ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקטן
אם אביה, מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, הּקטּנה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאת
לחׁש נבֹונת ׁשהיא אף-על-ּפי ׁשׁש, מּבת ּפחּותה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהיתה
ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ― ּומבחנת ּומּכרת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביֹותר
אף- ּולמעלה, ׁשנים עּׂשר מּבת היתה ואם למאן; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָצריכה
לדעּתּה, ונתקּדׁשה הֹואיל ― ּביֹותר סכלה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעל-ּפי

― עּׂשר סֹוף ועד ׁשׁש מּבת היתה למאּון. מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻהרי
הּנּׂשּואין עסקי ּומבחנת מּכרת אם דעּתּה, יפי את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּבֹודקין
מקּדׁשת אינּה ― לאו ואם למאן, צריכה ― ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוהּקּדּוׁשין

למאן. צריכה ואינּה ְְְְִֵֵֵָָָלמאּון,
.Áליׁשב רצתה ולא נתקּדׁשה ׁשאם למאּון? מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכיצד

ּבֹו, רֹוצה איני ולֹומר: ׁשנים ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
היא וזֹו ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו גט, ּבלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹויֹוצאה
ׁשאין מּפני גט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּנקראת
סֹופרים, מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָקּדּוׁשיה
ּגמרּו ― ׁשּגדלה עד ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהן
לחזר צרי ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעּׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקּדּוׁשיה,
צריכה ― ליׁשב רצתה לא ואם ׁשּגדלה; אחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלקּדׁשּה

גט. ּבלא ותצא ְְְֵֵֵֵָֹלמאן,
.Ëאין ― לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן ּפּקחת, ׁשּנּׂשא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחרׁש

,לפיכ סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָקּדּוׁשיהן
מקּדׁשת זֹו הרי ― הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻאם
החרׁש. לבעלּה מּתרת והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין. קּדּוׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻלּׁשני
אין ― ׁשֹוטה ׁשּקּדׁש ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָֹֹּכאן

.Èאילֹונית וכן אדם, סריס ּבין חּמה סריס ּבין ׁשּקּדׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָסריס
ּגמּורין. קּדּוׁשין אּלּו הרי ― ְְְֲִִִִֵֵֶַָׁשּנתקּדׁשה

.‡Èאיׁש ׁשּקּדׁשן אֹו אּׁשה, ׁשּקּדׁשּו ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִִִִִֶֶַָָֻטמטּום
מּספק. ּגט ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי ―ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָ

.Èׁשאין ּכלּום, עּׂשה לא ― העריֹות מן אחת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹהמקּדׁש
הּנּדה את ׁשהמקּדׁש הּנּדה, מן חּוץ לערוה; ּתֹופסין ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָקּדּוׁשין
ּכן. לעּׂשֹות ראּוי ואין ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי ―ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֻ

.‚Èּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת
לבעלּה ׁשאמרה ׁשהאּׁשה לּׁשני; מקּדׁשת זֹו הרי ― ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבעלּה
ּפניה מעּזה אּׁשה אין חזקה נאמנת. ― ּגרׁשּתני ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו:
אין ― ּבעלּה ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ּבעלּה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבפני
קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה, ּתֹופסין ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹקּדּוׁשין

מעּזה. ― ּבפניו ׁשּלא ּכל הּקּדּוׁשין. ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשּתקּבל
.„Èמאּסּורי אֹו לאוין מאּסּורי אֹו הּׁשנּיֹות מן אחת ְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָהמקּדׁש

מקּדׁשת זֹו הרי ― יבמה צרת ׁשּקּדׁש יבם וכן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעּׂשה,
מקּדׁשת ׁשהיא לזר, ׁשּנתקּדׁשה מיבמה חּוץ ּגמּורין; ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֻקּדּוׁשין
ּכׁשאר ּביבמה ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים, נסּתּפק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבספק.
ואף-על-ּפי ּכערוה. ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין אין אֹו לאוין, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָחּיבי
ּבגט. מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאסּור

.ÂËהרי אּלא קּדּוׁשין, אינן ― ׁשפחה אֹו ּכּותית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָהמקּדׁש
עּכּו"ם וכן הּקּדּוׁשין. קדם ׁשהיתה ּכמֹו הּקּדּוׁשין אחר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהיא
יּׂשראל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין ― יּׂשראל ּבת ׁשּקּדׁשּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָועבד
ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ׁשהּוא אף-על-ּפי ׁשּקּדׁש, ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּומר
מּמּנּו. גט ּוצריכה ּגמּורים, קּדּוׁשין אּלּו הרי ― ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָּברצֹונֹו

.ÊË― חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהמקּדׁש
וכיון ׁשּתׁשּתחרר, עד ּגמּורין קּדּוׁשין מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאינּה
ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה, ּגמרּו ― ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנׁשּתחררה
אחר וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. קּדּוׁשין לקּדׁשּה צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָואינֹו

ס זֹו הרי ― לׁשניהם.ׁשּנׁשּתחררה קּדּוׁשין פק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ
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.ÊÈמי זֹו ּבּתֹורה? האמּורה חרּופה ׁשפחה היא זֹו ְְֲֲִִִֵַָָָָָואי
ּומי עברי. עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציּה
זֹו הרי ― חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַׁשחציֹו

קּדּוׁשין. ְִִֵספק
.ÁÈואף-על-ּפי קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו ― ׁשּקּדׁש ְִִִִִִֵֶַַָׁשּכֹור

אין ― לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם הרּבה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשּנׁשּתּכר
זה. ּבדבר ּומתיּׁשבין קּדּוׁשין. ְְְִִִִִֶַָָָקּדּוׁשיו

.ËÈקּדׁשּה מקּדׁשת. אינּה ― מּפרּוטה ּבפחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻהמקּדׁש
הרי ― מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבאכל
ׁשוה זה דבר ׁשּמא מּספק; גט ּוצריכה ּבספק, מקּדׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻזֹו
ּכסף: ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא אחר. ּבמקֹום ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרּוטה
קּדּוׁשי אּלּו הרי ― ּפרּוטה ׁשוה הּמדינה ּבאֹותּה היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאם
יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ― ּפרּוטה ׁשוה אינֹו ואם ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוּדאי,
וכּיֹוצא מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו ּבתבׁשיל קּדׁש ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלי,
אינּה ― הּמקֹום ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו לא אם ְְִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם,
עד אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה דבר ׁשהרי ּכלל; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת
הּוא טעם ׁשל ודבר ּפרּוטה. ׁשוה יהא ולא ויאבד, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיּפסד

עליו. לסמ וראּוי ְְִֶָָָֹזה,
.Îנׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

אינּה ― מּכן לאחר סבלֹונֹות ׁשּׁשלח על-ּפי אף- ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבפרּוטה,
סבלֹונֹות ׁשּׁשלח על-ּפי אף- ׁשּקּדׁש, קטן וכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמקּדׁשת.

קּדּוׁשין ׁשּמחמת מקּדׁשת. אינּה ― ׁשהגּדיל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻלאחר
ּפסּולין. קּדּוׁשין ׁשהיּו ׁשלחן, ְְִִִִִֶָָָָהראׁשֹונים

.‡Îׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש
קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצתה ּכיון אּלא ידּה; לתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
חצרּה לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה לתֹו ּבין ― ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקן

ׁשּל ּׂשדה לתֹו עֹומדתאֹו היתה מקּדׁשת. זֹו הרי ― ּה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
היתה חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי הּבעל, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּברׁשּות
מּדעּתּה, קּדּוׁשיה לּה וזרק ׁשניהן, ׁשל ׁשהיא ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעֹומדת
ספק. קּדּוׁשי מקּדׁשת זֹו הרי לחיקּה אֹו לידּה הּגיעּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻולא
הּמקֹום ואֹותֹו זה, מקֹום על קּדּוׁשין הּנח לֹו: אמרה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָואפּלּו

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ― ׁשניהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶָׁשל
.Îׁשל ׁשאינֹו ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות עֹומדים ְְְִִִִֵֶֶַָָהיּו

מקּדׁשת; אינּה ― לֹו קרֹוב קּדּוׁשיה: לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשניהם,
אֹו מחצה, על מחצה מקּדׁשת; זֹו הרי ― לּה ְֱֱֲֵֶֶֶֶַָָָָֻקרֹוב
ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לּה, קרֹוב ספק לֹו קרֹוב ספק ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיּו
וקרֹוב לֹו קרֹוב הּוא ּכיצד מקּדׁשת. ספק זֹו הרי ― ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֻלידּה
― יכֹולה אינּה והיא אֹותן, לׁשמר יכֹול ׁשהּוא ּכל ְְְִִֵֶָָָָָֹֹלּה?
אינֹו והּוא אֹותן, לׁשמר יכֹולה היא לֹו. קרֹוב הּוא ְְְִִֵֶָָָֹזה
אֹו אֹותן, לׁשמר יכֹולין ׁשניהן לּה. קרֹוב זהּו ― ְְְִִֵֶֶָָָָֹיכֹול
על מחצה הּוא זה ― אֹותן לׁשמר יכֹולים אין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהן

ֱֶָמחצה.
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והרימין‡. הּׁשיתין ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפרֹות
ּתמרה, ונֹובלֹות והּגפנין ׁשקמה ּובנֹות ׁשּוח ּובנֹות ְְְְְְְְְְִִִַַָָָָָֻֻוהעזרדין
בהן וכּיֹוצא והּכסּבר הּנצּפה ּׂשאֹור, הּטילּו לא ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻוהן
צרי אינֹו ― הארץ מעם והּלֹוקחן הּדמאי, מן ּפטּורין ―ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשחזקתן מּפני ׁשני, מעּׂשר ולא מעּׂשר ּתרּומת מהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהפריׁש

מע אינם הארץ: עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. ―מן ּׂשרין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד הּמעּׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

ַָהּׁשמּור.
.,הּדמאי מן ּפטּורין ― ׁשּבּבקעה והּסיפֹות: ְְְְְִִִֶַַַַַַָָהּבּכּורֹות

הּבּכּורֹות: הן ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, ― ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשּבּגּנה
הּבקעה על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל
ׁשּיקּפלּו אחר ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן והּסיפֹות ּפרֹותיה. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשמר
העּׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ויּניחּום ׁשּבּׂשדֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּמקצּועֹות

הּדמאי. מן ּפטּור ― הּתמדים ְְִִִַַַָָמן
הארץ‚. ּפרֹות על אּלא גזרּו לא ― הּדמאי על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

ּוכזיב ולפנים. מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהחזיקּו
― ולחּוץ מּכזיב הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. ― ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָעצמּה
ּבֹו. ׁשּנמצאּו מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּפטּורין

ּבבל,„. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹות
ּבארץ לֹומר צרי ואין ּבסּוריא, נמצאֹות ׁשהן ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאף
ּבדמאי, חּיבין אּלּו הרי ― ּבלבד מצרים עֹולי ּבּה ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהחזיקּו
הּדבלה ,לפיכ ׁשני. ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת מהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּומפריׁשין
וכן ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ אּלא ּכמֹותּה ׁשאין ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהּׁשמנה
ּביֹותר, הּלבן והארז הּׁשוים, והחרּובין הּגדֹולים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּתמרים
יּׂשראל ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין ― הּגדֹול ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהּכּמֹון

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֵֵֵֵַָֹּובסּוריא.
ּבדמאי;‰. חּיבין ― לצֹור ּפרֹות ׁשהביאּו ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהחּמרים

לּה. הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו מהארץ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחזקתן
חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא לֹו, חֹוׁשׁשין אין ― ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוהארז
ּפטּור ― ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו לארץ קרֹובה ׁשהיא ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָלארץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּכר, היה ּכן אם אּלא הּדמאי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמן
.Âואין הּדמאי, מן ּפטּור ― ּבצֹור אֹוצרֹות מּבעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח

ׁשּנכנס יחידי חמֹור וכן אצרּו. הארץ מּפרֹות ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹומרין
ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּור ― ּפרֹות טעּון והּוא ְְְְִֵֶֶַַָָָָלצֹור
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פט              
  

.ÊÈמי זֹו ּבּתֹורה? האמּורה חרּופה ׁשפחה היא זֹו ְְֲֲִִִֵַָָָָָואי
ּומי עברי. עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציּה
זֹו הרי ― חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַׁשחציֹו

קּדּוׁשין. ְִִֵספק
.ÁÈואף-על-ּפי קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו ― ׁשּקּדׁש ְִִִִִִֵֶַַָׁשּכֹור

אין ― לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם הרּבה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשּנׁשּתּכר
זה. ּבדבר ּומתיּׁשבין קּדּוׁשין. ְְְִִִִִֶַָָָקּדּוׁשיו

.ËÈקּדׁשּה מקּדׁשת. אינּה ― מּפרּוטה ּבפחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻהמקּדׁש
הרי ― מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבאכל
ׁשוה זה דבר ׁשּמא מּספק; גט ּוצריכה ּבספק, מקּדׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻזֹו
ּכסף: ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא אחר. ּבמקֹום ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרּוטה
קּדּוׁשי אּלּו הרי ― ּפרּוטה ׁשוה הּמדינה ּבאֹותּה היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאם
יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ― ּפרּוטה ׁשוה אינֹו ואם ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוּדאי,
וכּיֹוצא מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו ּבתבׁשיל קּדׁש ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלי,
אינּה ― הּמקֹום ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו לא אם ְְִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם,
עד אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה דבר ׁשהרי ּכלל; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת
הּוא טעם ׁשל ודבר ּפרּוטה. ׁשוה יהא ולא ויאבד, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיּפסד

עליו. לסמ וראּוי ְְִֶָָָֹזה,
.Îנׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

אינּה ― מּכן לאחר סבלֹונֹות ׁשּׁשלח על-ּפי אף- ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבפרּוטה,
סבלֹונֹות ׁשּׁשלח על-ּפי אף- ׁשּקּדׁש, קטן וכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמקּדׁשת.

קּדּוׁשין ׁשּמחמת מקּדׁשת. אינּה ― ׁשהגּדיל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻלאחר
ּפסּולין. קּדּוׁשין ׁשהיּו ׁשלחן, ְְִִִִִֶָָָָהראׁשֹונים

.‡Îׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש
קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצתה ּכיון אּלא ידּה; לתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
חצרּה לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה לתֹו ּבין ― ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקן

ׁשּל ּׂשדה לתֹו עֹומדתאֹו היתה מקּדׁשת. זֹו הרי ― ּה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
היתה חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי הּבעל, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּברׁשּות
מּדעּתּה, קּדּוׁשיה לּה וזרק ׁשניהן, ׁשל ׁשהיא ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעֹומדת
ספק. קּדּוׁשי מקּדׁשת זֹו הרי לחיקּה אֹו לידּה הּגיעּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻולא
הּמקֹום ואֹותֹו זה, מקֹום על קּדּוׁשין הּנח לֹו: אמרה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָואפּלּו

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ― ׁשניהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶָׁשל
.Îׁשל ׁשאינֹו ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות עֹומדים ְְְִִִִֵֶֶַָָהיּו

מקּדׁשת; אינּה ― לֹו קרֹוב קּדּוׁשיה: לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשניהם,
אֹו מחצה, על מחצה מקּדׁשת; זֹו הרי ― לּה ְֱֱֲֵֶֶֶֶַָָָָֻקרֹוב
ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לּה, קרֹוב ספק לֹו קרֹוב ספק ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיּו
וקרֹוב לֹו קרֹוב הּוא ּכיצד מקּדׁשת. ספק זֹו הרי ― ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֻלידּה
― יכֹולה אינּה והיא אֹותן, לׁשמר יכֹול ׁשהּוא ּכל ְְְִִֵֶָָָָָֹֹלּה?
אינֹו והּוא אֹותן, לׁשמר יכֹולה היא לֹו. קרֹוב הּוא ְְְִִֵֶָָָֹזה
אֹו אֹותן, לׁשמר יכֹולין ׁשניהן לּה. קרֹוב זהּו ― ְְְִִֵֶֶָָָָֹיכֹול
על מחצה הּוא זה ― אֹותן לׁשמר יכֹולים אין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהן

ֱֶָמחצה.
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והרימין‡. הּׁשיתין ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפרֹות
ּתמרה, ונֹובלֹות והּגפנין ׁשקמה ּובנֹות ׁשּוח ּובנֹות ְְְְְְְְְְִִִַַָָָָָֻֻוהעזרדין
בהן וכּיֹוצא והּכסּבר הּנצּפה ּׂשאֹור, הּטילּו לא ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻוהן
צרי אינֹו ― הארץ מעם והּלֹוקחן הּדמאי, מן ּפטּורין ―ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשחזקתן מּפני ׁשני, מעּׂשר ולא מעּׂשר ּתרּומת מהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהפריׁש

מע אינם הארץ: עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. ―מן ּׂשרין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד הּמעּׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

ַָהּׁשמּור.
.,הּדמאי מן ּפטּורין ― ׁשּבּבקעה והּסיפֹות: ְְְְְִִִֶַַַַַַָָהּבּכּורֹות

הּבּכּורֹות: הן ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, ― ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשּבּגּנה
הּבקעה על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל
ׁשּיקּפלּו אחר ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן והּסיפֹות ּפרֹותיה. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשמר
העּׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ויּניחּום ׁשּבּׂשדֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּמקצּועֹות

הּדמאי. מן ּפטּור ― הּתמדים ְְִִִַַַָָמן
הארץ‚. ּפרֹות על אּלא גזרּו לא ― הּדמאי על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

ּוכזיב ולפנים. מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהחזיקּו
― ולחּוץ מּכזיב הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. ― ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָעצמּה
ּבֹו. ׁשּנמצאּו מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּפטּורין

ּבבל,„. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹות
ּבארץ לֹומר צרי ואין ּבסּוריא, נמצאֹות ׁשהן ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאף
ּבדמאי, חּיבין אּלּו הרי ― ּבלבד מצרים עֹולי ּבּה ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהחזיקּו
הּדבלה ,לפיכ ׁשני. ּומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת מהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּומפריׁשין
וכן ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ אּלא ּכמֹותּה ׁשאין ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהּׁשמנה
ּביֹותר, הּלבן והארז הּׁשוים, והחרּובין הּגדֹולים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּתמרים
יּׂשראל ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין ― הּגדֹול ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהּכּמֹון

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֵֵֵֵַָֹּובסּוריא.
ּבדמאי;‰. חּיבין ― לצֹור ּפרֹות ׁשהביאּו ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהחּמרים

לּה. הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו מהארץ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחזקתן
חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא לֹו, חֹוׁשׁשין אין ― ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוהארז
ּפטּור ― ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו לארץ קרֹובה ׁשהיא ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָלארץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּכר, היה ּכן אם אּלא הּדמאי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמן
.Âואין הּדמאי, מן ּפטּור ― ּבצֹור אֹוצרֹות מּבעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח

ׁשּנכנס יחידי חמֹור וכן אצרּו. הארץ מּפרֹות ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹומרין
ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּור ― ּפרֹות טעּון והּוא ְְְְִֵֶֶַַָָָָלצֹור
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צ             
  

.Êמּפני ּבדמאי, חּיב ― ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
הארץ מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יֹותר היא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּקרֹובה
― ּבצידֹון החּמרים מן הּלֹוקח אבל ּבבל. עֹולי ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ. מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפטּור

.Á,ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ ּכֹוכבים העֹובד מן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּלֹוקח
ּפרֹותיו הרי ― מּיּׂשראל ׁשּלֹוקח ּכֹוכבים עֹובד ּתּגר היה ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאם
ּביד יּׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ּבראׁשֹונה, ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּדמאי.
ּדמאי, מעּׂשר ― ּכֹוכבים עֹובד ּתּגר מּכל הּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָיּׂשראל,

הארץ. מעם ְֵֵֶַַָָּכלֹוקח
.Ëאם אבל ּפעמים. וׁשלׁש ׁשּתים ׁשהביא זה ּתּגר? זהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאי

אֹו אחת, ּבבת מּׂשֹואֹות ׁשלׁש הביא אפּלּו אחת, ּפעם ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָהביא
ּתּגר. החזק לא עדין ― ּופֹועל ּובנֹו הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻׁשהביא

.Èלארץ חּוצה ּפרֹות על גזרּו לא ― הּדמאי על ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו
לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו

.‡Èלא חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ אּלּוּפרֹות הרי ― רץ ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
וכן הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ּבדמאי. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
אגֹוזים ּכגֹון לארץ, מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתן ְְְֱִִִִֶֶֶָָָָָָָּדברים

הּדמאי. מן ּפטּורין אּלּו הרי ― ְְְְְֲִִֵֵַַַַָודרמסקעֹות
.Èהּמראה אחר לא לארץ חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

― לֹו ׁשרּבּו ּכל הרב: אחר אּלא והריח, הּטעם אחר ְְֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹולא
לא אבל ּבעיר רּבּו ּכיצד? אסּור. ― לֹו רּבּו וׁשּלא ְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻמּתר,
רּבּו ולא ּבהר ּבעיר; רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּבּמדינה,
הּבית, לבעל ולא לחנוני רּבּו ּבהר; ולא ּבּבקעה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבּבקעה,
ׁשּלא ּומקֹום מּתר, ― ּבֹו ׁשרּבּו זה לחנוני; ולא הּבית ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻלבעל

ּבדמאי. חּיב ― ּבֹו ְִַַַָרּבּו
.‚Èהּׁשּוק חזר ― ונתמעטּו ּבּׁשּוק לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו

ּבדמאי. חּיב ― מּמּנּו והּלֹוקח ְְְְִִֵֶַַַַָָליׁשנֹו,
.„È:הּדמאי על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן גזרּו ׁשּלא דברים ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּלּו

אֹו לעֹורֹות קמח לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח
את ּבֹו לסּו אֹו הּנר להדלקת ׁשמן לרטּיה, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָלמלּוגמא
והּלקּוח והמדּמע, הארץ, עם וחּלת לקילֹור, יין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻהּכלים,
ּכל הּבּכּורים. ותֹוספת הּמנחֹות, ּוׁשירי ׁשני, מעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכסף
מתּקנין הארץ: עם לֹו ׁשאמר וכיון הּדמאי, מן ּפטּורים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻאּלּו

לעּׂשר. צרי אינֹו ― ְִֵֵֵַָהם
.ÂËהרי ― לבהמה עליהם ונמל לאכילה ּפרֹות ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּלֹוקח

אפּלּו לבהמה, יאכילם ולא ּכֹוכבים, לעֹובד ימּכרם לא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹזה
ּדמאי. ׁשּיתּקנם עד אחרים, ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַלבהמת

.ÊË.לאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור ― ערב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשמן
מּפני הּדמאי, מן ּפטּור ― ּבּצמר לתּתֹו הּסֹורק ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבין לסּו האֹורג ׁשּלֹוקח ׁשמן אבל ּבּצמר. נבלע ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
וסיכה ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני ּבדמאי, חּיב ― ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו

מקֹום. ּבכל ּכׁשתּיה ְְִִִָָָהיא
.ÊÈמּכתֹו על ׁשמן לֹו לּתן מּיּׂשראל ׁשּׁשאל ּכֹוכבים ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹובד

ׁשמן ּכֹוכבים העֹובד נתן ּבדמאי. ּומּתר ּבוּדאי, אסּור ―ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ליּׂשראל מּתר מּׁשעמד ― עליה להתעּגל טבלא ּגּבי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻעל

אחריו. ֲֵֵַָליׁשב
.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו ― ּבּׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי

לעּׂשֹות קטנּיֹות אֹו לאלּונתית, אֹו למּוריס יין הּלֹוקח ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָחֹוׁשׁש.

אֹו יין, ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב ― ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָטחינין
הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו הרי ― טחינין ׁשּלקח אֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָאלּונתית,
ּבדמאי ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על גזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן ― נּכר וטעמֹו הֹואיל ּוּׂשאֹור, ּתבלין ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלים,
.ËÈאם עליהם, גזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

― ׁשני ומעּׂשר מעּׂשר ּתרּומת מהם והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהתקינן
והפריׁש ּבוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עּׂשּוי. ּׁשעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמה
ּבדמאי הּוּדאי את ׁשּתּקן אֹו ּומעּׂשרֹות, גדֹולה ּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עּׂשה לא ―ְָָֹ
.Îואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּתר מפריׁש מתּקן? ּכיצד ― לקח מּמי ּותרּומתידּוע ּומה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ
הּוא והרי ּבלבד, ׁשני מעּׂשר ּומפריׁש לּכהן, ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעּׂשר

ּדמאי. ׁשל ׁשני ְְֲִֵֵֶַַּכמעּׂשר
.‡Î,מתּקן ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוכן

ּתרּומה הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי ― מהם אחת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואבדה
ּומפריׁש ׁשּירצה, ּכהן לכל ונֹותנן מעּׂשר ּותרּומת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹגדֹולה

ּבדמאי. ּבלבד ׁשני ְְֲִִִֵֵַַַמעּׂשר

ה'תש"ע תמוז ט"ז שני יום

  
לא‡. ― ׁשנּיה ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר הּסיטֹון מן ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּלֹוקח

מּקּפה אפּלּו אחד, מין ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻיעּׂשר
מּפני היא. ׁשהיא החבית את ׁשּמּכיר ּפי על אף ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחת,
זה לקח וׁשּמא ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּסיטֹון
ּבסֹוף ׁשּלקח וזה ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּתחּלה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמכר
מן מעּׂשרין ׁשאין ּבארנּו ּוכבר מתּקנין, ׁשּפרֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻמחבר
אמר ואם החּיב. על הּפטּור מן ולא הּפטּור על ְְִִַַַַַַַַַָָָָָֹהחּיב

נאמן. ― הן אחד מּׁשל ֱִִֵֶֶֶַָָהּסיטֹון:
.― לפניו וצֹוברין מביאין והן ירק, אֹו ּכׁשּות מֹוכר ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָהיה

ואגּדה, אגּדה ּומּכל ּוכׁשּות, ּכׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּלֹוקח
ּותמרה. ּתמרה ְְִָָָָָּומּכל

מּמּנּו‚. ולקח וחזר הּבית מּבעל מעּׂשרהּלֹוקח ― ׁשנּיה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
עירֹות; מּׁשתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו. אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשחזקתֹו
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן ּבּׁשּוק: ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ― ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו
ׁשנּיה ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם אחרֹות, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּגּנֹות

זה. על מּזה יעּׂשר לא ―ְִֵֶֶַַֹ
על‰. החּמה מן יעּׂשר לא ― הּנחּתֹום מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

וׁשל אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל חּטים אֹומר: ׁשאני ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת;
אחר. מּׁשל ִֵֶַַהּיֹום

.Â― הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על אף הּפלטר, מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַהּלֹוקח
עֹוּׂשה לּמנּפֹול ׁשּמֹוכר ׁשהּנחּתֹום הּכל; על מאחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹמעּׂשר
מעּׂשר ― הּמנּפֹול מן הּלֹוקח אבל הרּבה. ּדפּוסין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָעּסתֹו

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ׁשהּמנּפֹול ּודפּוס; ּדפּוס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָמּכל
.Êואחד הֹואיל נחּתֹומין, מעּׂשרה ׁשּלקחּו מנּפֹולין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתׁשעה
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מעּׂשר ― הּתׁשעה מן מאחד הּלֹוקח ּכל מּׁשנים, לקח ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהן
ּודפּוס. ּדפּוס ְְִָמּכל

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּובתמרים ואחת. אחת מּכל מעּׂשר ― דבלה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּפלחי
ׁשהּמּתנה ּבזמן אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ― ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּובגרֹוגרֹות
ּומּתנה. מּתנה מּכל מעּׂשר ― ּבמּועטת אבל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻמרּבה;

.Ëועּׂשאן הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, ועּׂשאּה הּפת את ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשחק
הּכל. על מאחד מעּׂשר ― ְְֵֵֵֶַַַָָֹּדבלה

.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים
ואחת. אחת מּכל מעּׂשר ― ְְְִֵַַַַַָּפרּוסֹות

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָסלקּו.

ה'תש"ע תמוז י"ז שלישי יום

    
לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) ׁשני. מעּׂשר להפריׁש א) פרטן: וזהּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתעּׂשה,
ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ אדם ּבני צרכי ּבׁשאר דמיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָלהֹוציא
ּבאנינּות. לאכלֹו ׁשּלא ד) ּבטמאה. לאכלֹו ׁשּלא ג) ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹֻוסיכה.
ׁשּלא ו) לירּוׁשלים. חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ׁשּלא ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹה)
מעּׂשר לאכל ׁשּלא ז) לירּוׁשלים. חּוץ ּתירֹוׁש מעּׂשר ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹלאכל
ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות ח) לירּוׁשלים. חּוץ ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻיצהר
ט) ּדבר. לכל ׁשני ּכמעּׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלהאכל

הּמעּׂשר. וּדּוי ְְֲִִֵַַַלהתוּדֹות
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מפריׁשין‡. ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

.זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעּׂשר
מעּׂשר חלף עני מעּׂשר מפריׁשין וׁשּׁשית ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּובׁשנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַׁשני,
.ר הּוא ּבתׁשרי ּתבּואֹותּבאחד למעּׂשר הּׁשנה אׁש ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

אחד הּוא הּׁשנה, ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל וירקֹות. ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוקטנּיֹות
למעּׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבׁשבט עּׂשר ּובחמּׁשה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּבתׁשרי.
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהאילנֹות.
ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלפני
ּבאּו לא ואם ׁשני. מעּׂשר מהן מפריׁשין ― ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבּׁשליׁשית
― ׁשליׁשית ׁשל הּׁשנה ראׁש לאחר אּלא הּמעּׂשרֹות ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹלעֹונת
לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות וכן עני. מעּׂשר מהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמפריׁשין
על אף ׁשליׁשית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּמעּׂשרֹות
― ׁשליׁשית ׁשנה ּבסֹוף ּכן אחר ונאספּו ׁשּנגמרּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּפי
ּבאּו אם וכן ׁשני. מעּׂשר מהן ּומפריׁשין לׁשעבר, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמתעּׂשרין
אף רביעית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם הּמעּׂשרֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלעֹונת
מעּׂשר מהן מפריׁשין ― ּברביעית ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָעל
ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ואם ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָעני.

להּבא. מתעּׂשרין ―ְְְִִַַָ
עּׂשר‚. חמּׁשה קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחרּובין,

מּדברי ּומתעּׂשרֹות הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין ― ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּבׁשבט

ּבחרּובי אּלא אמּורין הּדברים ׁשאין לי, יראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָסֹופרים.
והן האדם, רב למאכל ראּויין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹצלמֹונה
― החרּובין ׁשאר אבל סֹופרים; מּדברי ׁשּמתעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהן

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי, ְִִִֵֵֵֶֶָָָָיראה
ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת ― ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבא ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹראׁש
נלקט ואם עני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין ― ּבּׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָונגמר

ׁשני. מעּׂשר ― ְֲִִִֵֵַָּברביעית
הּוא‰. הרי ― האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָוכן

לׁשביעית. ּבין למעּׂשר ּבין לקיטתֹו, אחר והֹולכין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּכירק
― ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט אם ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
וכן ּבּׁשנּיה. ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעּׂשר מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמפריׁשין

קדם ּברביעית נלקט מפריׁשיןאם ― ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּברביעית נלקט עני. מעּׂשר ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָמּמּנּו

ׁשני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין ―ְֲִִִִֵֵֶַַ
.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

― ּככּכר ונעּׂשת ּכזית היתה אפּלּו לׁשביעית, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָׁשּנכנסה
ּבמעּׂשרֹות. ְְֶֶַַַחּיבת

.Êוחמרי אילן חמרי עליהן נֹותנין ― צלף ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻֻהאבּיֹונֹות
ונלקטּו לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָָָזרעים:
ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר מפריׁשין ― ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹקדם
לענּיים נֹותנֹו ׁשּפֹודהּו ואחר ּופֹודהּו, אחר מעּׂשר מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכ
ׁשהפריׁש ּכמי ונמצא ׁשני, מעּׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

עני. ּומעּׂשר ׁשני ְֲִִֵֵַַַָמעּׂשר
.Áׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף והּׁשמׁשמין, והּפרגין והּדחן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻהארז

הּפרי, ּגמר אחר אּלא ּבהן הֹולכין אין ― הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם
ׁשּמקצתֹו ּפי על אף הּמצרי, ּפֹול וכן להּבא. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּומתעּׂשרין
ּגרנֹו צֹובר ― לאחריו ּומקצתֹו הּׁשנה ראׁש לפני ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהׁשריׁש
ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ּכאחד, הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹלתֹוכֹו

ְִַהּפרי.
.Ëלפני יֹום ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּסריסים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּבצלים

ראׁש לפני עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹראׁש
אף מּכאן, ּפחֹות מהם מנע לׁשעבר. מתעּׂשרין ― ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנה
מתעּׂשרין ― הּׁשנה ראׁש קדם ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי ְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹֹעל

ְַָלהּבא.
.Èזרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול

להּבא. מתעּׂשר ― לירק זרעֹו לׁשעבר, מתעּׂשר ― ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלזרע
― לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, לזרע ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָזרעֹו
ׁשליׁש הביא לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹמעּׂשר
לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו ― לזרע זרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלפני
ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹוירקֹו
ירקֹו ּבין ― הּׁשנה ראׁש אחר מּמּנּו לּקט אם אבל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשנה;
― לירק עליו וחׁשב לזרע זרעֹו להּבא. מתעּׂשר זרעֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבין
אין ― לזרע עליו וחׁשב לירק זרעֹו מחׁשבּתֹו. אחר ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָהֹולכין
ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, חלה זרע ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמחׁשבת
הביא לא אם אבל הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹוהּוא
מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף ― לאחריו אּלא ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשליׁש
לפני ּגמּורים קצצין ּכּלֹו ועּׂשה לזרע זרעֹו ארּיֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻׁשלׁש
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צי                 
  

מעּׂשר ― הּתׁשעה מן מאחד הּלֹוקח ּכל מּׁשנים, לקח ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהן
ּודפּוס. ּדפּוס ְְִָמּכל

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּובתמרים ואחת. אחת מּכל מעּׂשר ― דבלה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּפלחי
ׁשהּמּתנה ּבזמן אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ― ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּובגרֹוגרֹות
ּומּתנה. מּתנה מּכל מעּׂשר ― ּבמּועטת אבל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻמרּבה;

.Ëועּׂשאן הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, ועּׂשאּה הּפת את ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשחק
הּכל. על מאחד מעּׂשר ― ְְֵֵֵֶַַַָָֹּדבלה

.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים
ואחת. אחת מּכל מעּׂשר ― ְְְִֵַַַַַָּפרּוסֹות

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָסלקּו.

ה'תש"ע תמוז י"ז שלישי יום

    
לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשּלא ב) ׁשני. מעּׂשר להפריׁש א) פרטן: וזהּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתעּׂשה,
ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ אדם ּבני צרכי ּבׁשאר דמיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָלהֹוציא
ּבאנינּות. לאכלֹו ׁשּלא ד) ּבטמאה. לאכלֹו ׁשּלא ג) ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹֻוסיכה.
ׁשּלא ו) לירּוׁשלים. חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ׁשּלא ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹה)
מעּׂשר לאכל ׁשּלא ז) לירּוׁשלים. חּוץ ּתירֹוׁש מעּׂשר ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹלאכל
ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות ח) לירּוׁשלים. חּוץ ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻיצהר
ט) ּדבר. לכל ׁשני ּכמעּׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלהאכל

הּמעּׂשר. וּדּוי ְְֲִִֵַַַלהתוּדֹות
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מפריׁשין‡. ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעּׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

.זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעּׂשר
מעּׂשר חלף עני מעּׂשר מפריׁשין וׁשּׁשית ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּובׁשנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַׁשני,
.ר הּוא ּבתׁשרי ּתבּואֹותּבאחד למעּׂשר הּׁשנה אׁש ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

אחד הּוא הּׁשנה, ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל וירקֹות. ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוקטנּיֹות
למעּׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבׁשבט עּׂשר ּובחמּׁשה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּבתׁשרי.
הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהאילנֹות.
ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלפני
ּבאּו לא ואם ׁשני. מעּׂשר מהן מפריׁשין ― ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבּׁשליׁשית
― ׁשליׁשית ׁשל הּׁשנה ראׁש לאחר אּלא הּמעּׂשרֹות ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹלעֹונת
לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות וכן עני. מעּׂשר מהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמפריׁשין
על אף ׁשליׁשית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּמעּׂשרֹות
― ׁשליׁשית ׁשנה ּבסֹוף ּכן אחר ונאספּו ׁשּנגמרּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּפי
ּבאּו אם וכן ׁשני. מעּׂשר מהן ּומפריׁשין לׁשעבר, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמתעּׂשרין
אף רביעית, ׁשל ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה קדם הּמעּׂשרֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלעֹונת
מעּׂשר מהן מפריׁשין ― ּברביעית ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָעל
ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר הּמעּׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ואם ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָעני.

להּבא. מתעּׂשרין ―ְְְִִַַָ
עּׂשר‚. חמּׁשה קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחרּובין,

מּדברי ּומתעּׂשרֹות הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין ― ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּבׁשבט

ּבחרּובי אּלא אמּורין הּדברים ׁשאין לי, יראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָסֹופרים.
והן האדם, רב למאכל ראּויין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹצלמֹונה
― החרּובין ׁשאר אבל סֹופרים; מּדברי ׁשּמתעּׂשרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהן

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי, ְִִִֵֵֵֶֶָָָָיראה
ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת ― ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

הּמעּׂשרֹות לעֹונת ׁשּבא ּפי על אף ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹראׁש
נלקט ואם עני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין ― ּבּׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָונגמר

ׁשני. מעּׂשר ― ְֲִִִֵֵַָּברביעית
הּוא‰. הרי ― האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָוכן

לׁשביעית. ּבין למעּׂשר ּבין לקיטתֹו, אחר והֹולכין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּכירק
― ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט אם ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
וכן ּבּׁשנּיה. ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעּׂשר מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמפריׁשין

קדם ּברביעית נלקט מפריׁשיןאם ― ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה אחר ּברביעית נלקט עני. מעּׂשר ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָמּמּנּו

ׁשני. מעּׂשר מּמּנּו מפריׁשין ―ְֲִִִִֵֵֶַַ
.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

― ּככּכר ונעּׂשת ּכזית היתה אפּלּו לׁשביעית, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָׁשּנכנסה
ּבמעּׂשרֹות. ְְֶֶַַַחּיבת

.Êוחמרי אילן חמרי עליהן נֹותנין ― צלף ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻֻהאבּיֹונֹות
ונלקטּו לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָָָזרעים:
ואחר ראׁשֹון, מעּׂשר מפריׁשין ― ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹקדם
לענּיים נֹותנֹו ׁשּפֹודהּו ואחר ּופֹודהּו, אחר מעּׂשר מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכ
ׁשהפריׁש ּכמי ונמצא ׁשני, מעּׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

עני. ּומעּׂשר ׁשני ְֲִִֵֵַַַָמעּׂשר
.Áׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף והּׁשמׁשמין, והּפרגין והּדחן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻהארז

הּפרי, ּגמר אחר אּלא ּבהן הֹולכין אין ― הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם
ׁשּמקצתֹו ּפי על אף הּמצרי, ּפֹול וכן להּבא. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּומתעּׂשרין
ּגרנֹו צֹובר ― לאחריו ּומקצתֹו הּׁשנה ראׁש לפני ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהׁשריׁש
ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ּכאחד, הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹלתֹוכֹו

ְִַהּפרי.
.Ëלפני יֹום ׁשלׁשים מים מהם ׁשּמנע הּסריסים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּבצלים

ראׁש לפני עֹונֹות ׁשלׁש מהם ׁשּמנע ּבעל וׁשל הּׁשנה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹראׁש
אף מּכאן, ּפחֹות מהם מנע לׁשעבר. מתעּׂשרין ― ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנה
מתעּׂשרין ― הּׁשנה ראׁש קדם ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי ְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹֹעל

ְַָלהּבא.
.Èזרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול

להּבא. מתעּׂשר ― לירק זרעֹו לׁשעבר, מתעּׂשר ― ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלזרע
― לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, לזרע ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָזרעֹו
ׁשליׁש הביא לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹמעּׂשר
לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו ― לזרע זרעֹו אם הּׁשנה: ראׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלפני
ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא עּׂשּורֹו. לקיטתֹו ּבׁשעת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹוירקֹו
ירקֹו ּבין ― הּׁשנה ראׁש אחר מּמּנּו לּקט אם אבל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשנה;
― לירק עליו וחׁשב לזרע זרעֹו להּבא. מתעּׂשר זרעֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבין
אין ― לזרע עליו וחׁשב לירק זרעֹו מחׁשבּתֹו. אחר ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָהֹולכין
ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, חלה זרע ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמחׁשבת
הביא לא אם אבל הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹוהּוא
מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף ― לאחריו אּלא ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשליׁש
לפני ּגמּורים קצצין ּכּלֹו ועּׂשה לזרע זרעֹו ארּיֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻׁשלׁש
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צב                
  

ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו ― הּׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹראׁש
― עּׂשה לא ּומקצתֹו גמּורין קצצין עּׂשה מקצתֹו ְְְְְִִִִִָָָָָָָָֹלקיטתֹו.
ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר ׁשאמרּו: ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָזה

זרעֹו. על ְִַַָּומירקֹו
.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות

― למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין ― ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשליׁשית
ׁשּמעּׂשר עני; מעּׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹמפריׁש
ׁשהן ּפרֹות וכן חל. עני ּומעּׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן מפריׁש ― ׁשליׁשית ּפרֹות אֹו הם ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעּׂשר
.Èּומן הּׁשני מן ּפטּור ― ראׁשֹון מּמעּׂשר הּפטּור ֲִִִִִֵֵַַַָָָּכל

הּתֹורם וכל ּבׁשניהם. חּיב ― ּבראׁשֹון ׁשחּיב וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעני;
מעּׂשר מֹוציא אינֹו ― ּתֹורם ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; מֹוציא ―ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹ

ּתרּו ּתרּומתֹו ― ּתרם ׁשאם מי ּכל עּׂשרזה. אם ּכ מה, ְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּתרּומתֹו ׁשאין מי וכל מעּׂשר; הּוא הרי ― זה ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָמעּׂשר

מעּׂשר. אינֹו ― זה מעּׂשר הֹוציא אם ּכ ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָּתרּומה,
.‚Èלמעּׂשר ׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעּׂשר מהן ׁשהֹוציא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּפרֹות

ׁשאין ׁשני; מעּׂשר ׁשּיֹוציא קדם עראי מהן אֹוכל זה הרי ―ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
ּפי על אף למעּׂשר, מּׁשּנקּבעּו אבל לּׁשני. קֹובע ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהראׁשֹון
ׁשּיֹוציא עד עראי מהן לאכל אסּור ― הראׁשֹון את ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהֹוציא

עני. מעּׂשר את אֹו הּׁשני ְִִֵֶֶַַַָאת
.„Èמביאין אין ― מקֹום הבאת וטעּון הֹואיל ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָמעּׂשר

חּיבּו לא לפיכ ּבהמה. ּכבכֹור לארץ, מחּוצה ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹאֹותֹו
ׁשני ׁשּמעּׂשר לי, ויראה ּבסּוריא. ׁשני מעּׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלהפריׁש
ּומביאין אֹותֹו ּפֹודין ― ּובמצרים ׁשנער ּבארץ ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָׁשּמפריׁשים
אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ׁשּלא לי, יראה וכן לירּוׁשלים. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדמיו
ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי עני, מעּׂשר לקּבע ּכדי אּלא ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמעּׂשר

עליהם. סֹומכים ְְֲִִֵֵֶָיּׂשראל

ה'תש"ע תמוז י"ח רביעי יום

 
ירּוׁשלים;‡. מחֹומת לפנים לבעליו נאכל ׁשני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעּׂשר

לׁשּכן יבחר אׁשר ּבּמקֹום אלהי יי לפני ואכלּת ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אבל הּבית, ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹומר. ׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׁשמֹו
ּדגנ מעּׂשר ׁשּנאמר הּבית. ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
למ הּׁשמּועה מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר דּו:ּתירׁש ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹ

לא ׁשני מעּׂשר אף הּבית, ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה
הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל

.,ּבׁשויֹו הּזה ּבּזמן ׁשני מעּׂשר ׁשּפֹודין חסידּות, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּדת
רצה ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
ּפֹודה. ― הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלפּדֹות
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ּומׁשלי הּקדׁש. מן חמּור זה יהיה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא

מּפרֹות‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעּׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהם, ׁשחּלל הּפרֹות את וּׂשֹורף מחּלל. זה הרי ― ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות
הּזה, ּבּזמן רבעי נטע ּכפדיֹון לאחרים. תּקלה יהיּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכדי

מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָּכמֹו
.„ּכ ּבירּוׁשלים, הּזה ּבּזמן ׁשני מעּׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם

אֹותֹו. מֹוכרין ואין אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין ְְְְְִִִֵֵֵַָאין
אֹותֹו מֹוציאין אין ― הּזה ּבּזמן אף ּבירּוׁשלים נכנס ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָואם
והֹוציאֹו עבר אם וכן ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו ּומּניחים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשם,
מפריׁשים אין לפיכ ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין ― ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָמּׁשם
הּפרֹות את מֹוציאין אּלא הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמעּׂשר
ואם ּופֹודהּו. ׁשם אֹותֹו ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ְְְְִִִִִֵַָָָּבטבלן

ירקב. ― הּזה ּבּזמן ׁשם ְְִִֵֵֶַַַָָהפריׁשֹו
יין‰. רביעית מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני מעּׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה; ― ירּוׁשלים לחֹומת ְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹחּוץ
ּכל על ולֹוקה וגֹומר. ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשערי
חּוץ ׁשלׁשּתן אכל אם ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאחד
יי לפני ואכלּת ׁשּנאמר: מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה ― ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלחֹומה
לאכל תּוכל לא ונאמר: ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְֱֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאלהי
לא אמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹומר. ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשערי
עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על לחּיב ?ּבׁשערי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹתאכלם

.Âלחֹומת ׁשּנכנס אחר ׁשּיאכלּנּו עד הּתֹורה מן לֹוקה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ואכלּת וגֹומר, ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹירּוׁשלים.
ּבחּוץ ואכלֹו אכילתֹו למקֹום ׁשּנכנס ּכיון ;אלהי יי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלפני
מּכין ― לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה. ―ְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

מּדבריהם. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו
.Êׁשעדין מּזה האֹוכל מּבחּוץ: ּומקצתֹו ּבפנים מעּׂשר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקצת

מּזה ּבחּוץ והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין ― נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹלא
לֹוקה. ― ְִֶֶַׁשּנכנס

.Á;נטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
נפּדה, הּוא מקֹום ּברחּוק ― הּמקֹום מּמ ירחק ּכי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה מקֹום. ּבקרּוב נפּדה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָואינֹו
― הּמעּׂשר נכנס ולא הֹואיל ּבקנה, אֹותֹו אֹוחז היה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאפּלּו

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו מּתר זה ְְֲִֵֶַַָָָֻהרי
.Ëאסּור ּדמאי, ׁשל אפּלּו לירּוׁשלים, ׁשּנכנס ׁשני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמעּׂשר

הּנלקחין ּפרֹות וכן מחיּצֹות. קלטּוהּו ׁשּכבר מּׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציאֹו
והֹוציאן עבר .אלהי יי לפני ואכלּת ׁשּנאמר: מעּׂשר; ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכסף
ּוקליטת ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו ― ּבׁשגגה ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאֹו
ׁשוה ּבחמׁשֹו ׁשאין מעּׂשר אפּלּו מּדבריהם. ― ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֻמחיצֹות
ואסּור אֹותֹו קֹולטֹות מחיצֹות ― מּדבריהם ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶָָּפרּוטה,
לירּוׁשלים נכנסין ― ׁשני מעּׂשר מעֹות אבל ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָלהֹוציאֹו.

ְְִויֹוצאין.
.È― ויצאּו ירּוׁשלים ּבתֹו ועברּו מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּפרֹות

ׁשּלא אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעּׂשר עליהן להֹוציא יכֹול ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאינֹו
ויאכל ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכנסּו
האּלּו הּפרֹות ּכל עּׂשה אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,
― נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו אחר ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמעּׂשר
ירּוׁשלים, ּבמחיצֹות הּוא חמר ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹיחזרּו

קלטּו. ― וקלטּו ְְְִָָהֹואיל
.‡È,ויצאּו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן נגמרה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרֹות

לפּדֹות מּתר ― ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת ענבים סּלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻּכגֹון
ּפי על אף ּדמאי, ּפרֹות וכן ּבחּוץ. ׁשּלהם ׁשני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָמעּׂשר
מעּׂשר ּפֹודין ― ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנגמרה

ּבחּוץ. ׁשּלהן ִֵֶֶַָׁשני
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.Èאם ּופדאן: ּבירּוׁשלים ׁשּנטמאּו ׁשני מעּׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות
יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור ― הּטמאה ּבולד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻנטמאּו
ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. הּטמאה ׁשּולד מּפני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻּבפנים;
על אף הּטמאה, ּבולד ואפּלּו ּבחּוץ ׁשּנטמאּו אֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֻֻהּטמאה,
ּבכל ונאכלין נפּדין אּלּו הרי ― לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּפי

ָמקֹום.
.‚Èּתתּפּׂשם ׁשּלא מנת על ּכׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמה

טהֹור הּוא הרי ונכנס הֹואיל התנה, לא אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹהּמחיצֹות;
ּוכבר הּתֹורה], מן ׁשני מטּמא ולד [ׁשאין הּתֹורה, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן

יֹוצא. ואינֹו מחיצֹות ְְְִֵֵָקלטּוהּו
.„Èׁשּכ צמחֹונין, לאכלּה מּתר ― ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתלּתן

יאכלּו ― ׁשני מעּׂשר ּכרׁשיני וכן לאכילה. ראּויה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהיא
להּכנס מּתרת זֹו הרי ― עּסה מהם עּׂשה ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻצמחֹונין.

נטמאּול ואם הּפרֹות. ּבכלל ׁשאינן ּולהֹוציאּה, ירּוׁשלים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבחּוץ. ויאכלּו יּפדּו ― ְְִִִֵַַָָָּבירּוׁשלים

.ÂËלחֹומה חּוץ נֹוטה ונֹופֹו החֹומה מן לפנים ׁשעֹומד ְְִִִִֵֶֶַַָָָאילן
ׁשּנכנס ׁשני ּומעּׂשר ׁשני. מעּׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין ―ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַ
ׁשּנכנס ּכמי הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין ― נֹופֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַּתחת

ִִַָלירּוׁשלים.
.ÊËהחֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהם החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים

ּדבר; לכל ּכלפנים ― ולפנים החֹומה מּכנגד לחּוץ: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ― ולחּוץ החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
החֹומה מּכנגד לחּוץ: ּופתחיהם לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהחמיר.
החֹומה ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ― ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולחּוץ
והחּלֹונֹות להחמיר. ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ― ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָולפנים

ּכלפנים. ― החֹומה ְְֳִִִַָָועבי

ה'תש"ע תמוז י"ט חמישי יום

 
ולא‡. ׁשּנאמר: לֹוקה; ― ּבטמאה ׁשני מעּׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל

ּבין טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעּׂשר ּבין ּבטמא. מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
ּבירּוׁשלים ׁשּיאכלּנּו והּוא טמא. והאֹוכל טהֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּמעּׂשר
ּבמקֹום אּלא ּבטמאה אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו ׁשּיּפדה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻקדם
מּכין ― לירּוׁשלים חּוץ ּבטמאה אכלֹו אם אבל ְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָֻאכילתֹו;

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
.א הּנר את [ּבֹו] להדליק עדואפּלּו אסּור ― ׁשּנטמא חר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּבטמא. מּמּנּו בערּתי לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּפדה;
.‚― ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעּׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכבר

מעּׂשר, ּפרֹות ּבתֹורת ּבטהרה ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל. ְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפֹודין
― טבל ּכׁשהן ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּכמֹו

ּופֹודהּו. ּבטמאה ׁשני מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵַַָֻמפריׁש
מן„. לֹוקה ― ׁשני מעּׂשר אכל ואם ּכּטמא, ― ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל

קרּויה ׁשהּתרּומה ּתרּומה; אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּתֹורה,
ליי. קדׁש ּבֹו: נאמר ׁשהרי קדׁש, קרּוי ׁשני ּומעּׂשר ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹקדׁש,
העריב ׁשּלא ּפי על אף ׁשני מעּׂשר אֹוכל ― ׁשּטבל ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוטמא

ְִׁשמׁשֹו.

לֹוקה;‰. ― ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעּׂשר ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָהאֹוכל
ּבמקֹום ׁשּיאכלּנּו והּוא מּמּנּו. באני אכלּתי לא ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים; ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָאכילתֹו,
מּכת אֹותֹו מּכין ― ּדבריהם ׁשל ּבאנינּות ּבפנים ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשאכלֹו

ְַמרּדּות.
.Âׁשהּוא הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזהּו

מן אֹונן הּוא ― הּמיתה ּוביֹום עליהן. להתאּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחּיב
חּטאת ואכלּתי ׁשּנאמר: מּדבריהן. אֹונן ― ּובּלילה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתֹורה,
מּתר. ― ולילה אסּור, ― הּיֹום יי; ּבעיני הּייטב ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֻהּיֹום
אֹותן ּכל ― נקּבר ּכ ואחר רּבים ימים הּמת ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָנׁשּתהה
אֹונן הּוא הּקבּורה יֹום עד הּמיתה יֹום ׁשאחר ְִִֵֶַַַַַַָָָהּימים

לילֹו. ּתֹופּׂש הּקבּורה יֹום ואין ְְְִִֵֵֵֵֶַָמּדבריהן.
.Êאכלן אם ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻולא

― ּדבריהן ׁשל ּובאנינּות לֹוקה; ― ּתֹורה ׁשל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָּבאנינּות
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Áנֹותנ ּפרֹותאין ולא הארץ, לעם ׁשני מעּׂשר ּפרֹות ין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, מעֹות ולא מעּׂשר, ּבמעֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹהּנלקחֹות
ּבאנינּות, ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻּבחזקת
מעּׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל והּוא הארץ; לעם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹולּתנֹו
יד ּתחת הּמעּׂשר ונמצא ימּות ׁשּמא חבר, אצל אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשני
אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר מפקידים אבל הארץ; עם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹו

הארץ. ֶַָָעם
.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעּׂשר

לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים. ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו
מעּוט? הּוא וכּמה ּבּדרכים. ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמעּוט
ּכגרֹוגרת אבל ּבפרּוס. ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין מּכגרֹוגרת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּפחֹות
ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר והּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ―ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַ
ּכנגּדֹו; ואֹוכל הארץ לעם נֹותנֹו זה הרי ― מּכגרֹוגרת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפחֹות
לאּבד. מפריׁשין ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל

.Èלפני ואכלּת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה; לאכילה נּתן ׁשני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעּׂשר
צרכיו, ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. ― וסיכה .אלהי ְְְְְְְֱִִִִִֶָָָָָָָֹיי
מּמּנּו נתּתי לא ׁשּנאמר: ועבדים; ּובגדים ּכלים ּבֹו לּקח ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכגֹון
את מקּים ׁשאינֹו ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלמת.
מצוה, ּבדבר אפּלּו ּדברים, ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָהּגּוף.
זה הרי ― מצוה למת ותכריכין ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכגֹון

מעּׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו ְְְֲֵֵֶַַאֹוכל
.‡Èדבר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל ― ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשר

וחמץ, יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס לׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּדרּכֹו
מהן להֹוציא הּפרֹות את יסחט ולא הּׁשמן. את הּוא ס ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאבל
את מפּטמין [ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמׁשקין,
לאכל אֹותֹו מחּיבין ואין הּיין.] את מפּטמין אבל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשמן,
אדם מאכל ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח, וׁשמן ׁשעּפׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפת

מּמּנּו. קדּׁשה ְְִֶָָָֻּפקעה
.Èׁשני ּבמעּׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל

עליהם ׁשּנתן ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשמרים חּלין. ּבתֹורת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלאכלֹו
ּדמאי וׁשל ּכחּלין. מּתר וׁשני ּכּמעּׂשר, אסּור ראׁשֹון ― ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻֻמים

מּתר. ראׁשֹון אפּלּו ―ֲִִָֻ
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צג                 
  

.Èאם ּופדאן: ּבירּוׁשלים ׁשּנטמאּו ׁשני מעּׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות
יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור ― הּטמאה ּבולד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻנטמאּו
ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. הּטמאה ׁשּולד מּפני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻּבפנים;
על אף הּטמאה, ּבולד ואפּלּו ּבחּוץ ׁשּנטמאּו אֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָֻֻהּטמאה,
ּבכל ונאכלין נפּדין אּלּו הרי ― לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּפי

ָמקֹום.
.‚Èּתתּפּׂשם ׁשּלא מנת על ּכׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמה

טהֹור הּוא הרי ונכנס הֹואיל התנה, לא אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹהּמחיצֹות;
ּוכבר הּתֹורה], מן ׁשני מטּמא ולד [ׁשאין הּתֹורה, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן

יֹוצא. ואינֹו מחיצֹות ְְְִֵֵָקלטּוהּו
.„Èׁשּכ צמחֹונין, לאכלּה מּתר ― ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתלּתן

יאכלּו ― ׁשני מעּׂשר ּכרׁשיני וכן לאכילה. ראּויה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהיא
להּכנס מּתרת זֹו הרי ― עּסה מהם עּׂשה ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻצמחֹונין.

נטמאּול ואם הּפרֹות. ּבכלל ׁשאינן ּולהֹוציאּה, ירּוׁשלים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבחּוץ. ויאכלּו יּפדּו ― ְְִִִֵַַָָָּבירּוׁשלים

.ÂËלחֹומה חּוץ נֹוטה ונֹופֹו החֹומה מן לפנים ׁשעֹומד ְְִִִִֵֶֶַַָָָאילן
ׁשּנכנס ׁשני ּומעּׂשר ׁשני. מעּׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין ―ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַ
ׁשּנכנס ּכמי הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין ― נֹופֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַּתחת

ִִַָלירּוׁשלים.
.ÊËהחֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהם החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים

ּדבר; לכל ּכלפנים ― ולפנים החֹומה מּכנגד לחּוץ: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ― ולחּוץ החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
החֹומה מּכנגד לחּוץ: ּופתחיהם לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהחמיר.
החֹומה ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ― ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולחּוץ
והחּלֹונֹות להחמיר. ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ― ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָולפנים

ּכלפנים. ― החֹומה ְְֳִִִַָָועבי

ה'תש"ע תמוז י"ט חמישי יום

 
ולא‡. ׁשּנאמר: לֹוקה; ― ּבטמאה ׁשני מעּׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל

ּבין טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעּׂשר ּבין ּבטמא. מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
ּבירּוׁשלים ׁשּיאכלּנּו והּוא טמא. והאֹוכל טהֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּמעּׂשר
ּבמקֹום אּלא ּבטמאה אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו ׁשּיּפדה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻקדם
מּכין ― לירּוׁשלים חּוץ ּבטמאה אכלֹו אם אבל ְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָֻאכילתֹו;

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
.א הּנר את [ּבֹו] להדליק עדואפּלּו אסּור ― ׁשּנטמא חר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּבטמא. מּמּנּו בערּתי לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּפדה;
.‚― ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעּׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכבר

מעּׂשר, ּפרֹות ּבתֹורת ּבטהרה ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל. ְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפֹודין
― טבל ּכׁשהן ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּכמֹו

ּופֹודהּו. ּבטמאה ׁשני מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵַַָֻמפריׁש
מן„. לֹוקה ― ׁשני מעּׂשר אכל ואם ּכּטמא, ― ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל

קרּויה ׁשהּתרּומה ּתרּומה; אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּתֹורה,
ליי. קדׁש ּבֹו: נאמר ׁשהרי קדׁש, קרּוי ׁשני ּומעּׂשר ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹקדׁש,
העריב ׁשּלא ּפי על אף ׁשני מעּׂשר אֹוכל ― ׁשּטבל ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוטמא

ְִׁשמׁשֹו.

לֹוקה;‰. ― ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעּׂשר ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָהאֹוכל
ּבמקֹום ׁשּיאכלּנּו והּוא מּמּנּו. באני אכלּתי לא ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים; ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָאכילתֹו,
מּכת אֹותֹו מּכין ― ּדבריהם ׁשל ּבאנינּות ּבפנים ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשאכלֹו

ְַמרּדּות.
.Âׁשהּוא הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזהּו

מן אֹונן הּוא ― הּמיתה ּוביֹום עליהן. להתאּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחּיב
חּטאת ואכלּתי ׁשּנאמר: מּדבריהן. אֹונן ― ּובּלילה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתֹורה,
מּתר. ― ולילה אסּור, ― הּיֹום יי; ּבעיני הּייטב ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֻהּיֹום
אֹותן ּכל ― נקּבר ּכ ואחר רּבים ימים הּמת ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָנׁשּתהה
אֹונן הּוא הּקבּורה יֹום עד הּמיתה יֹום ׁשאחר ְִִֵֶַַַַַַָָָהּימים

לילֹו. ּתֹופּׂש הּקבּורה יֹום ואין ְְְִִֵֵֵֵֶַָמּדבריהן.
.Êאכלן אם ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעּׂשר ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻולא

― ּדבריהן ׁשל ּובאנינּות לֹוקה; ― ּתֹורה ׁשל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָּבאנינּות
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Áנֹותנ ּפרֹותאין ולא הארץ, לעם ׁשני מעּׂשר ּפרֹות ין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, מעֹות ולא מעּׂשר, ּבמעֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹהּנלקחֹות
ּבאנינּות, ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻּבחזקת
מעּׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל והּוא הארץ; לעם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹולּתנֹו
יד ּתחת הּמעּׂשר ונמצא ימּות ׁשּמא חבר, אצל אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשני
אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר מפקידים אבל הארץ; עם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹו

הארץ. ֶַָָעם
.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעּׂשר

לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים. ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו
מעּוט? הּוא וכּמה ּבּדרכים. ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמעּוט
ּכגרֹוגרת אבל ּבפרּוס. ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין מּכגרֹוגרת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּפחֹות
ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר והּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ―ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַ
ּכנגּדֹו; ואֹוכל הארץ לעם נֹותנֹו זה הרי ― מּכגרֹוגרת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפחֹות
לאּבד. מפריׁשין ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל

.Èלפני ואכלּת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה; לאכילה נּתן ׁשני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעּׂשר
צרכיו, ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. ― וסיכה .אלהי ְְְְְְְֱִִִִִֶָָָָָָָֹיי
מּמּנּו נתּתי לא ׁשּנאמר: ועבדים; ּובגדים ּכלים ּבֹו לּקח ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכגֹון
את מקּים ׁשאינֹו ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלמת.
מצוה, ּבדבר אפּלּו ּדברים, ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָהּגּוף.
זה הרי ― מצוה למת ותכריכין ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכגֹון

מעּׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו ְְְֲֵֵֶַַאֹוכל
.‡Èדבר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל ― ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמעּׂשר

וחמץ, יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס לׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּדרּכֹו
מהן להֹוציא הּפרֹות את יסחט ולא הּׁשמן. את הּוא ס ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאבל
את מפּטמין [ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמׁשקין,
לאכל אֹותֹו מחּיבין ואין הּיין.] את מפּטמין אבל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשמן,
אדם מאכל ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח, וׁשמן ׁשעּפׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפת

מּמּנּו. קדּׁשה ְְִֶָָָֻּפקעה
.Èׁשני ּבמעּׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל

עליהם ׁשּנתן ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשמרים חּלין. ּבתֹורת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלאכלֹו
ּדמאי וׁשל ּכחּלין. מּתר וׁשני ּכּמעּׂשר, אסּור ראׁשֹון ― ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻֻמים

מּתר. ראׁשֹון אפּלּו ―ֲִִָֻ
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צד                
  

.‚È― והׁשּביחּו ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעּׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין
ׁשל קפלֹוטֹות עם ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן חׁשּבֹון. לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשבח

חׁשּבֹון. לפי הּׁשבח ― והׁשּביחּו ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַמעּׂשר
.„Èהּׁשבח ― והׁשּביחה ׁשאפאּה ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּסה

― ּבּמּדה הֹותיר אם נּכר: ׁשּׁשבחֹו ּכל הּכלל: זה ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלּׁשני.
לׁשני הּׁשבח ― הּמּדה הֹותיר לא ואם חׁשּבֹון, לפי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּׁשבח
הּׁשבח ― הּמּדה הֹותיר אפּלּו נּכר, ׁשבחֹו ׁשאין וכל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבלבד;

ּבלבד. ְִִֵַַלׁשני
.ÂËׁשּׁשוה מעּׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד

והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין דבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה,
חֹוׁשבין ― חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹּבמּדתֹו
הּדברים. ּבׁשאר זה ּדר על וכן ּורביע. ּבארּבעה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכל

.ÊËנֹותנין אין ― לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעּׂשר
מּמּנּו עֹוּׂשין ואין חזזית, ּגּבי על ולא צּנית ּגּבי על לא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹותֹו

לרפּואה.קמיע נּתן לא ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹ
.ÊÈ.הּוא ליי ׁשּנאמר: הּוא, ּגבֹוּה ממֹון ― ׁשני ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָמעּׂשר

הּטבל לֹו נתן ּכן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעּׂשר. מפריׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוהמקּבל
ואין אֹותֹו, מחליפין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין אֹותֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַמֹוכרין

אֹותֹו. ְִִַמרהינין
.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד

ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ― ּומׁשּכנֹו עבר ׁשּלֹו. ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמעּׂשר
ויהיה זה מעּׂשר ל הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין
לא אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד מעֹות. עליו לי ותן ,ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹּביד
אֹומר אבל מעּׂשר. ׁשמן לי ותן מעּׂשר יין ל הא לֹו: ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר
ׁשמן לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן, לי ׁשאין יין ל הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלֹו:
לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי מּתר; ―ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻ

יּתן. ― לּתן הּלה רצה ְִִִֵֵַָָָואם
.ËÈ,זהב דינרי אפּלּו ּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין ― ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמעּׂשר

יכּון לא ׁשּמא ּגזרה אחר. ׁשני מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹואפּלּו
ּבהן ׁשֹוקל והּוא חסרים, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּמּנּו
לחּלין מעּׂשר מֹוציא נמצא אחר, מעּׂשר עליהם לחּלל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמעֹות

מּדמיו. ְִָָָּבפחֹות
.Î.זה ּכנגד זה ׁשֹוקלין אין ― ׁשני מעּׂשר ׁשחלקּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאחים

מֹוכרין ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלים אין ― ׁשני מעּׂשר מעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָוכן
לׁשלחני יּתנם ולא מרהינין. ולא מחליפין, ואין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹֹֻאֹותם,
הל ואם ּבהן. להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, וןלהתנאֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מּתר. ― חלּודה יעלה ֲֲֶֶַָָֹֻׁשּלא
.‡Îמהן עֹוּׂשין ואין הּמלוה, את מהם ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

מהם ּפֹוסקין ואין הּגמּולין, מהן מׁשּלמין ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשֹוׁשבינּות,
ּגמילּות ׁשהן ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ּבבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָצדקה

להֹודיע. וצרי ְְֲִִִַָָחסדים.
.Îהאּלּו הּפרֹות את העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא

מּמעּׂשר ּׂשכר ּכנֹוטל זה ׁשּנמצא ;חלק מהן וטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלירּוׁשלים
ׁשּנאכלם העלם לֹו: אֹומר אבל לירּוׁשלים. הבאתֹו על ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשני

ּבירּוׁשלים. ְְִִִֵֶַָוׁשּנׁשּתם
.‚Îמעּׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומר

סיכתֹו. ּבּׂשכר זה ואין ידֹו, ׁשּנּסֹוכה ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשני,

.„Îאנּו לפיכ הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ׁשהּמעּׂשר ּבארנּו, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר
ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ― ׁשני מעּׂשר ׁשהּגֹונב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאֹומרים,

חמׁש. מׁשּלם אינֹו ― ְְְֵֵֶַַֹוהּגֹוזלֹו
.‰Îזה הרי ― הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש

ׁשּלֹו את להקּדׁש לּתן מנת על ׁשּפֹודהּו מי אֹותֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּפֹודה
ׁשּלֹו. את ׁשני ְֲִֵֵֶֶַּולמעּׂשר

ה'תש"ע תמוז כ' שישי יום

 
ּבדמיהן‡. אֹותן ּפֹודה ― ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לפּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹוצה

הּפרֹות אֹו האּלּו, הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות הרי ְֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָואֹומר:
הפריׁש אּלא ּפרׁש לא ואם האּלּו. הּמעֹות על מחּללֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻהאּלּו

ואינ ּדיֹו, ― הּפרֹות ּכנגד ּבלבד ויצאּומעֹות לפרׁש. צרי ֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשם. ויֹוציאם לירּוׁשלים הּמעֹות ויעלּו לחּלין, ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות

ּׂשאתֹו. תּוכל לא ּכי הּדר מּמ ירּבה וכי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
.― אחרֹות ּפרֹות על הּמעּׂשר ּפרֹות לחּלל רצה אם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָוכן

על מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות הּפרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעלּו
ואם הּמין. ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאינֹו

מחּללֹות. הן הרי ― ְֲִֵֵֵָֻחּלל
ּבמצֹותיו‚. קּדׁשנּו אׁשר :מבר ― ׁשני מעּׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפֹודה

אֹו אחרֹות ּפרֹות על חּללן ואם ׁשני. מעּׂשר ּפדיֹון על ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָוצּונּו
ׁשני. מעּׂשר חּלּול על :מבר ― הּפרֹות על מעֹות ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָׁשחּלל
צרי אינֹו ― ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר המחּלל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוהּפֹודה

ְָָּברכה.
מעּׂשר,„. לׁשם אֹותֹו ּפֹודין אין ― הּמעּׂשר את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַּכׁשּפֹודין

ואף אּלּו? חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין: חּלין. לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻאּלא
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי מעּׂשר, ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל

ּבין‰. אחרֹות. מעֹות על ׁשני מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאין
הראׁשֹונֹות [אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ואּלּו אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהיּו
ּכסף. והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו] נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָּכסף

מחּללין. אּלּו הרי ― וחּלל עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם
.Âיעלּו ― חּלל ואם הּפרֹות; על מעּׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין

ועֹוף חּיה ּבהמה על יחּללם ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹהּפרֹות
עדרים מהם יגּדל ׁשּמא מעּׂשר, קנה לא ― חּלל ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיין;
ּכׁשאר הן הרי ― ׁשחּוטים על חּלל אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַָָָעדרים.
לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות,

.Ê.נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבׁשעת
מעֹות ויחּלל ויחזר רוח ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא

הּכסף. מעֹות על ְְֶֶֶַַַהּנחׁשת
.Áּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללים ― ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעּׂשר

על ּונחׁשת נחׁשת, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ּכסף, ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַעל
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות אֹותן ויעלּו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהּפרֹות.

.Ëוצרּת ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא מעּׂשר ּפרֹות ּפֹודין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאין
יהיה לא ― חמׁש והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּכסף.
מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. כסף, אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהחמׁש
וצרּת [ׁשּנאמר: ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש מפּתח ּבכסף ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
הּנקרא והּוא ּבֹו, וכּיֹוצא ּכסף ׁשל ּבלׁשֹון ּפדה ואם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּכסף].

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

                 
  

מּפרּוטה, ּבפחּות ּפֹודין ואין ּכלּום. עּׂשה לא ― ְְְְֲִִִֵָָָָֹאסימֹון
ּבאסימֹון. ּכפֹודה ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַמּפני

.È;מקֹום ּובאֹותֹו זמן ּבאֹותֹו יֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָאין
ׁשּיהיה עד ― נפׁש ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף ונתּת ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
מּׁשמם יֹוצא אם הראׁשֹונים, מלכים ּומטּבע להֹוצאה. ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָראּוי

ּבֹו. ּפֹודין ―ִ
.‡Èוצרּת ׁשּנאמר: ּברׁשּותֹו; ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

ּפֹודה ― להֹוציאֹו יכֹול והּוא לבֹור ּכיסֹו נפל .ּביד ְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּכסף
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֶּבֹו,

.Èיכֹול אם ּכנגּדֹו: ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
ואם ׁשּבביתֹו; ּפרֹות ּבהן ּפֹודה ― הּדחק ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלהּציל
הּמעֹות על מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש ּפרֹות ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻלאו,

ּכלּום. אמר לא ― ְַַָָֹהּללּו
.‚Èהרי ― ׁשני מעּׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּמּניח

חֹוׁשׁש ― ׁשאבדּו מצאן קּימים. ׁשהן ּבחזקת ּבהן ּפֹודה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
למפרע. ּבהן ּׁשּפדה מה ְְְֵֶֶַַַָָָָלכל

.„Èּבבבל (ּבבל) מעֹות לֹו ויׁש ּבטבריא עֹומד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמי
ּבבבל טבריא מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהם. מחּלל אינֹו ―ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהם. מחּלל ―ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָֹ
.ÂËמּכיס ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:

ׁשאפרט ּפּונדיֹון על זה, זהב מּדינר ׁשאפרט סלע על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה,
ׁשּיפרט אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל, זה הרי ― זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּסלע

מעּׂשר. ְֲִֵַּתהי
.ÊË― ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל מעּׂשר הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה. ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל, ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹלא
.ÊÈמעּׂשר ׁשאמר: ּכגֹון ׁשּיפריׁשּנּו, קדם ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּפֹודה

ּכלּום, אמר לא ― אּלּו ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ְְִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשני
ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר ואמר: קבע אם אבל מעּׂשר. קבע ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ּפדּוי. זה הרי ― אּלּו הּמעֹות על מחּלל ּבדרֹום אֹו ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֻּבצפֹון

.ÁÈלֹו ויׁש ּבׁשויֹו. אֹותֹו ּפֹודין ― ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָּכׁשּפֹודין
ׁשהּוא ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול: ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות
ׁשהּוא ּכמֹות לא ּפֹורט, ׁשהּׁשלחני ּכמֹות הּמעֹות ונֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמֹוכר.
ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ׁשוה ּופדה עבר ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמצרף.

מחּלל. זה הרי ― ּפרּוטה ׁשוה על ְְֲֵֶֶֶַָָָָֻמנה
.ËÈהיתה אם מּׁשתּות, ּפחֹות אֹו ׁשתּות חסרה הּסלע ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיתה

סלע ּבׁשוה לכּתחּלה עליה מחּלל ― הּדחק ידי על ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיֹוצאת
יחליפּנה. ― רעה ונמצאת ּבסלע ּפדה חֹוׁשׁש. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו

.Îאֹו ּבמּדתֹו מדקּדק אּלא אכסרה, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין
ּפי על יּפדה ― ידּועים דמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבמׁשקלֹו
ׁשהתחיל יין ּכגֹון ידּועים, ּדמיו ׁשאין ּדבר ואם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָאחד;
יּפדה ― ׁשהחלידּו מעֹות אֹו ׁשהרקיבּו, ּופרֹות ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָלהחמיץ,
ּכֹוכבים עֹובד מהן אחד היה ואפּלּו ּתּגרים, ׁשלׁשה ּפי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
ּפיהם. על ּפֹודין ― נׁשיו ּוׁשּתי איׁש אפּלּו הּמעּׂשר. ּבעל ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאֹו
מן ּבמעּׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוכֹופין

ְֵֶַההקּדׁש.
.‡Î.ׁשם לפּדֹותם למקֹום מּמקֹום מעּׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין

למקֹום הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי

― דמאי היּו ואם הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה ― ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹהּיקר
ּבזֹול. להּמכר ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ְְְְִִִִֵַַַַָּפֹודין

.Îיציאֹות עליהם והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר ּכׁשער ּפֹודה ― והׁשּביחּו לעיר ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאֹותיו. ְְְִִִָוהפסיד

ה'תש"ע תמוז כ"א קודש שבת יום

 
ׁשּנפל‡. ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין ― לעצמֹו מעּׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה

הרי ― ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין ּבירּׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלֹו
נֹותן ― ארּבעה ׁשוה היה אם חמׁש. עליו מֹוסיף ְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹזה
חמׁשיתֹו מּמעּׂשרֹו, איׁש יגאל ּגאל ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָֹחמּׁשה.

עליו. ֵָָֹיסף
.מֹוסיפה אינּה ― לעצמּה ׁשּלּה ׁשני מעּׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה

אּׁשה. ולא ― מּמעּׂשרֹו איׁש למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹחמׁש.

חמׁש. מֹוסיף ― לעצמֹו הּמעּׂשר ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן
הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעּׂשרֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה

ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף ― ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו
החמׁש. על חמׁש מֹוסיף ְִֵֶֶַַֹֹואינֹו

מֹוסיף„. אינֹו ― ּפרּוטה ׁשוה ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֻמעּׂשר
ׁשּיאמר: ּדּיֹו ― ידּועין ּדמיו ׁשאין מעּׂשר וכן חמׁש. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעליו
אינֹו ׁשהּוא מעּׂשר וכל הּזה. הּסלע על מחּלל וחמׁשֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻהּוא
ּדמאי ׁשל ׁשני ּומעּׂשר חמׁש. מֹוסיף אינֹו ― מּׁשּלֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹּפֹודהּו

חמׁש. עליו מֹוסיף אינֹו ―ִֵֶָָֹ
ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעּׂשר לֹו והיה ׁשני, מעּׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו ― ּפרּוטה ׁשוה ּבחמׁשֹו אין אם ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻנפּדה,
לאדם אפׁשר ׁשאי לפי הראׁשֹונֹות; מעֹות על מחּלל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻֻוחמׁשֹו

מעֹותיו. את ְְְֵֶַָלצמצם
.Âהּתֹוספת נתּפסה לא ― ּדמיו על ּביֹותר מעּׂשר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּפֹודה

ְֲֵַלמעּׂשר.
.Êּבעל ― ּבסלע אֹומר ואחר ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּבעל

אֹומר הּבית ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּבית
מּפני קֹודם, האחר ― ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ואחר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבסלע,

הּקרן. על ִֶֶֶַַׁשּמֹוסיף
.Áלבנֹו אדם אֹומר ּכיצד? מעּׂשרֹו. ּפדיֹון על להערים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

האּלּו הּמעֹות את ל הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּולבּתֹו
לא אבל חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי הּמעּׂשר, ּבהן ל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּופדה
מּׁשּל לי ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן. לי ּפדה לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹיאמר

חמׁש. מֹוסיף אינֹו ―ִֵֶֹ
.Ëהּקטּנים ּולבּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאבל

לׁשפחתֹו נתן ּכידֹו. ׁשּידן מּפני הּכנענים, וׁשפחתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּולעבּדֹו
מעציץ ׁשהיה ּכגֹון מּדבריהם, זה ׁשני מעּׂשר אם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעברּיה,
היא, קטּנה העברּיה ׁשאמה קּימין; ּדבריו ― נקּוב ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאינֹו
מּדבריהם. ׁשהּוא ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואין

.Èואֹומר ּבטבלֹו, ּכׁשהּוא מּתנה הּמעּׂשר ונֹותן מערים ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּבּבית. מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות הרי ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּנֹותן:
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צה                 
  

מּפרּוטה, ּבפחּות ּפֹודין ואין ּכלּום. עּׂשה לא ― ְְְְֲִִִֵָָָָֹאסימֹון
ּבאסימֹון. ּכפֹודה ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַמּפני

.È;מקֹום ּובאֹותֹו זמן ּבאֹותֹו יֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָאין
ׁשּיהיה עד ― נפׁש ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף ונתּת ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
מּׁשמם יֹוצא אם הראׁשֹונים, מלכים ּומטּבע להֹוצאה. ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָראּוי

ּבֹו. ּפֹודין ―ִ
.‡Èוצרּת ׁשּנאמר: ּברׁשּותֹו; ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

ּפֹודה ― להֹוציאֹו יכֹול והּוא לבֹור ּכיסֹו נפל .ּביד ְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּכסף
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֶּבֹו,

.Èיכֹול אם ּכנגּדֹו: ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
ואם ׁשּבביתֹו; ּפרֹות ּבהן ּפֹודה ― הּדחק ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלהּציל
הּמעֹות על מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש ּפרֹות ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻלאו,

ּכלּום. אמר לא ― ְַַָָֹהּללּו
.‚Èהרי ― ׁשני מעּׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּמּניח

חֹוׁשׁש ― ׁשאבדּו מצאן קּימים. ׁשהן ּבחזקת ּבהן ּפֹודה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
למפרע. ּבהן ּׁשּפדה מה ְְְֵֶֶַַַָָָָלכל

.„Èּבבבל (ּבבל) מעֹות לֹו ויׁש ּבטבריא עֹומד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמי
ּבבבל טבריא מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהם. מחּלל אינֹו ―ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהם. מחּלל ―ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָֹ
.ÂËמּכיס ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:

ׁשאפרט ּפּונדיֹון על זה, זהב מּדינר ׁשאפרט סלע על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה,
ׁשּיפרט אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל, זה הרי ― זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּסלע

מעּׂשר. ְֲִֵַּתהי
.ÊË― ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל מעּׂשר הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה. ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל, ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹלא
.ÊÈמעּׂשר ׁשאמר: ּכגֹון ׁשּיפריׁשּנּו, קדם ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּפֹודה

ּכלּום, אמר לא ― אּלּו ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ְְִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשני
ׁשּלהן ׁשני מעּׂשר ואמר: קבע אם אבל מעּׂשר. קבע ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ּפדּוי. זה הרי ― אּלּו הּמעֹות על מחּלל ּבדרֹום אֹו ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֻּבצפֹון

.ÁÈלֹו ויׁש ּבׁשויֹו. אֹותֹו ּפֹודין ― ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָּכׁשּפֹודין
ׁשהּוא ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול: ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות
ׁשהּוא ּכמֹות לא ּפֹורט, ׁשהּׁשלחני ּכמֹות הּמעֹות ונֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמֹוכר.
ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ׁשוה ּופדה עבר ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמצרף.

מחּלל. זה הרי ― ּפרּוטה ׁשוה על ְְֲֵֶֶֶַָָָָֻמנה
.ËÈהיתה אם מּׁשתּות, ּפחֹות אֹו ׁשתּות חסרה הּסלע ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיתה

סלע ּבׁשוה לכּתחּלה עליה מחּלל ― הּדחק ידי על ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיֹוצאת
יחליפּנה. ― רעה ונמצאת ּבסלע ּפדה חֹוׁשׁש. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו

.Îאֹו ּבמּדתֹו מדקּדק אּלא אכסרה, ׁשני מעּׂשר ּפֹודין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין
ּפי על יּפדה ― ידּועים דמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבמׁשקלֹו
ׁשהתחיל יין ּכגֹון ידּועים, ּדמיו ׁשאין ּדבר ואם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָאחד;
יּפדה ― ׁשהחלידּו מעֹות אֹו ׁשהרקיבּו, ּופרֹות ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָלהחמיץ,
ּכֹוכבים עֹובד מהן אחד היה ואפּלּו ּתּגרים, ׁשלׁשה ּפי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
ּפיהם. על ּפֹודין ― נׁשיו ּוׁשּתי איׁש אפּלּו הּמעּׂשר. ּבעל ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאֹו
מן ּבמעּׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוכֹופין

ְֵֶַההקּדׁש.
.‡Î.ׁשם לפּדֹותם למקֹום מּמקֹום מעּׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין

למקֹום הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי

― דמאי היּו ואם הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה ― ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹהּיקר
ּבזֹול. להּמכר ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ְְְְִִִִֵַַַַָּפֹודין

.Îיציאֹות עליהם והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעּׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר ּכׁשער ּפֹודה ― והׁשּביחּו לעיר ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאֹותיו. ְְְִִִָוהפסיד

ה'תש"ע תמוז כ"א קודש שבת יום

 
ׁשּנפל‡. ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין ― לעצמֹו מעּׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה

הרי ― ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין ּבירּׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלֹו
נֹותן ― ארּבעה ׁשוה היה אם חמׁש. עליו מֹוסיף ְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹזה
חמׁשיתֹו מּמעּׂשרֹו, איׁש יגאל ּגאל ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָֹחמּׁשה.

עליו. ֵָָֹיסף
.מֹוסיפה אינּה ― לעצמּה ׁשּלּה ׁשני מעּׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה

אּׁשה. ולא ― מּמעּׂשרֹו איׁש למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹחמׁש.

חמׁש. מֹוסיף ― לעצמֹו הּמעּׂשר ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן
הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעּׂשרֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה

ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף ― ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו
החמׁש. על חמׁש מֹוסיף ְִֵֶֶַַֹֹואינֹו

מֹוסיף„. אינֹו ― ּפרּוטה ׁשוה ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֻמעּׂשר
ׁשּיאמר: ּדּיֹו ― ידּועין ּדמיו ׁשאין מעּׂשר וכן חמׁש. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעליו
אינֹו ׁשהּוא מעּׂשר וכל הּזה. הּסלע על מחּלל וחמׁשֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻהּוא
ּדמאי ׁשל ׁשני ּומעּׂשר חמׁש. מֹוסיף אינֹו ― מּׁשּלֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹּפֹודהּו

חמׁש. עליו מֹוסיף אינֹו ―ִֵֶָָֹ
ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעּׂשר לֹו והיה ׁשני, מעּׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו ― ּפרּוטה ׁשוה ּבחמׁשֹו אין אם ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻנפּדה,
לאדם אפׁשר ׁשאי לפי הראׁשֹונֹות; מעֹות על מחּלל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻֻוחמׁשֹו

מעֹותיו. את ְְְֵֶַָלצמצם
.Âהּתֹוספת נתּפסה לא ― ּדמיו על ּביֹותר מעּׂשר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּפֹודה

ְֲֵַלמעּׂשר.
.Êּבעל ― ּבסלע אֹומר ואחר ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּבעל

אֹומר הּבית ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּבית
מּפני קֹודם, האחר ― ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ואחר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבסלע,

הּקרן. על ִֶֶֶַַׁשּמֹוסיף
.Áלבנֹו אדם אֹומר ּכיצד? מעּׂשרֹו. ּפדיֹון על להערים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

האּלּו הּמעֹות את ל הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּולבּתֹו
לא אבל חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי הּמעּׂשר, ּבהן ל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּופדה
מּׁשּל לי ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן. לי ּפדה לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹיאמר

חמׁש. מֹוסיף אינֹו ―ִֵֶֹ
.Ëהּקטּנים ּולבּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאבל

לׁשפחתֹו נתן ּכידֹו. ׁשּידן מּפני הּכנענים, וׁשפחתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּולעבּדֹו
מעציץ ׁשהיה ּכגֹון מּדבריהם, זה ׁשני מעּׂשר אם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעברּיה,
היא, קטּנה העברּיה ׁשאמה קּימין; ּדבריו ― נקּוב ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאינֹו
מּדבריהם. ׁשהּוא ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואין

.Èואֹומר ּבטבלֹו, ּכׁשהּוא מּתנה הּמעּׂשר ונֹותן מערים ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּבּבית. מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות הרי ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּנֹותן:
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צו         
  

.‡Èלזה זה ּפֹודין ― ּובנֹו] [אב ׁשּתפין, ׁשני אֹו אחין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשני
לבעלּה ׁשהכניסה אּׁשה חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי ׁשני, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמעּׂשר
לא ― ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל ׁשני, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
חמׁש. מֹוסיף אינֹו ― ּפדהּו אם ,לפיכ ּבעל. ְִִִֵֶַַָָָָָֹקנה

.Èאת נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
לא ― נתחּלל והרי מעּכב החמׁש ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהחמׁש,
ולא יפׁשע ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת. ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹיאכל

ִֵיּתן.
.‚Èּכדי זהב ּבדינרי לצרפם רצה אם ׁשני, מעּׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות

מֹוסיף אינֹו ― לעצמֹו צרפן ואם מצרפן. ― מּׂשאן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָלהקל
ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין ְִֵֶֶֶֶֶָֹחמׁש,

.„Èחּוץ ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעּׂשר מּמעֹות סלע ֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּפֹורט

ּבׁשקל אּלא נחׁשת, ּבמעֹות ּכּלּה יצרפּנה לא ― ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלירּוׁשלים
נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף ְְְְֶֶֶֶֶמעֹות

.ÂË.הּכסף על מעּׂשר ּפרֹות עם מעּׂשר ּכסף לחּלל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמּתר
ּבהן היה אם אבל דינר; מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהּו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָוהּוא
עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם יחּללם לא ― דינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשוה
מעּׂשר ׁשל דינרין ּוׁשלׁשה דינר ׁשוה ּפרֹות לֹו היּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל אינֹו ― ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשני
ּדינר על ׁשניהם מחּלל ― מעֹות דינר וחצי ּפרֹות דינר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחצי

ֶָאחד.



      

ה'תש"ע תמוז ט"ו ראשון יום

ה'תש"ע תמוז ט"ז שני יום

.‚  Â
ÂËÂËÈÂ‡ÂÈ

― 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
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

לאׁש ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ּבסדר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹ
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.
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.‡Èלזה זה ּפֹודין ― ּובנֹו] [אב ׁשּתפין, ׁשני אֹו אחין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשני
לבעלּה ׁשהכניסה אּׁשה חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי ׁשני, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמעּׂשר
לא ― ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל ׁשני, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
חמׁש. מֹוסיף אינֹו ― ּפדהּו אם ,לפיכ ּבעל. ְִִִֵֶַַָָָָָֹקנה

.Èאת נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
לא ― נתחּלל והרי מעּכב החמׁש ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהחמׁש,
ולא יפׁשע ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת. ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹיאכל

ִֵיּתן.
.‚Èּכדי זהב ּבדינרי לצרפם רצה אם ׁשני, מעּׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות

מֹוסיף אינֹו ― לעצמֹו צרפן ואם מצרפן. ― מּׂשאן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָלהקל
ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין ְִֵֶֶֶֶֶָֹחמׁש,

.„Èחּוץ ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעּׂשר מּמעֹות סלע ֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּפֹורט

ּבׁשקל אּלא נחׁשת, ּבמעֹות ּכּלּה יצרפּנה לא ― ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלירּוׁשלים
נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף ְְְְֶֶֶֶֶמעֹות

.ÂË.הּכסף על מעּׂשר ּפרֹות עם מעּׂשר ּכסף לחּלל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמּתר
ּבהן היה אם אבל דינר; מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהּו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָוהּוא
עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם יחּללם לא ― דינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשוה
מעּׂשר ׁשל דינרין ּוׁשלׁשה דינר ׁשוה ּפרֹות לֹו היּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל אינֹו ― ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשני
ּדינר על ׁשניהם מחּלל ― מעֹות דינר וחצי ּפרֹות דינר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחצי

ֶָאחד.



      

ה'תש"ע תמוז ט"ו ראשון יום

ה'תש"ע תמוז ט"ז שני יום
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― 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
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

לאׁש ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ּבסדר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹ
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.
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    .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
חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
לנּו ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל ְְְִִֵֶֶֶָָָֹזה
חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָלחּׁשב
"ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון  . ְִִִִֵֵַָָָ
ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָואם
ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָּברּור
סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על הּמֹורֹות ְְִֵֶֶַַַַָָהּתֹורה,
מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ראׁשי ּבידיעת ְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעליו
מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה "וׁשמרּת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹֻאמרּו:

ימימה"  אמרּו .   ְִָָָ
 אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין "מלּמד :ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק    ֵֶֶַַַָ
 ואמרּומעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶַַָ

אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְִִִֶַַַַָָָָָאּלא

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"ז שלישי יום

Ë  ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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― הנ"ט לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ

ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּבחצֹוצרֹות
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִֶַַָָמּקרּבנֹות
ּותקעּתם חדׁשיכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׂשמחתכם

ּבחצצרת"  אמרּו ּובפרּוׁש .  ְְְֲֵַָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ
ותענּיֹותלתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ

אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות הּצרֹות ּבזמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבחצֹוצרֹות
ּבארצכם מלחמה "וכיֿתבאּו ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה

וגֹו'" . ְ

ה'תש"ע תמוז י"ח רביעי יום

Ë ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ט לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ

ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּבחצֹוצרֹות
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִֶַַָָמּקרּבנֹות
ּותקעּתם חדׁשיכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׂשמחתכם

ּבחצצרת"  אמרּו ּובפרּוׁש .  ְְְֲֵַָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ
ותענּיֹותלתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ

אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות הּצרֹות ּבזמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבחצֹוצרֹות
ּבארצכם מלחמה "וכיֿתבאּו ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה

וגֹו'" . ְ

ה'תש"ע תמוז י"ט חמישי יום

ˆÓË ‰˘Ú ˙Â:
Ú"̇̆'‰ÊÂÓ̇Ë"ÈŒÊ"ÈÈ̆ÈÓÁŒÈ̆ÈÏ̆ÌÂÈ

'ÓÚ ÏÈÚÏ  Œ  ‰ÂÁÂ ‰ÏÈÓ ˙ÂÏ‰
ÌÈ 'Ï ÂÚÈ˘ ÁÚ
― הנ"ט לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ

ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּבחצֹוצרֹות
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִֶַַָָמּקרּבנֹות
ּותקעּתם חדׁשיכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׂשמחתכם

ּבחצצרת"  אמרּו ּובפרּוׁש .  ְְְֲֵַָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ
ותענּיֹותלתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ

אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות הּצרֹות ּבזמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבחצֹוצרֹות
ּבארצכם מלחמה "וכיֿתבאּו ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה

וגֹו'" . ְ
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ּ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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צז          
  

.‡Èלזה זה ּפֹודין ― ּובנֹו] [אב ׁשּתפין, ׁשני אֹו אחין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשני
לבעלּה ׁשהכניסה אּׁשה חמׁש. יֹוסיף ׁשּלא ּכדי ׁשני, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמעּׂשר
לא ― ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל ׁשני, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
חמׁש. מֹוסיף אינֹו ― ּפדהּו אם ,לפיכ ּבעל. ְִִִֵֶַַָָָָָֹקנה

.Èאת נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעּׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
לא ― נתחּלל והרי מעּכב החמׁש ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהחמׁש,
ולא יפׁשע ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת. ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹיאכל

ִֵיּתן.
.‚Èּכדי זהב ּבדינרי לצרפם רצה אם ׁשני, מעּׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות

מֹוסיף אינֹו ― לעצמֹו צרפן ואם מצרפן. ― מּׂשאן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָלהקל
ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין ְִֵֶֶֶֶֶָֹחמׁש,

.„Èחּוץ ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעּׂשר מּמעֹות סלע ֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּפֹורט

ּבׁשקל אּלא נחׁשת, ּבמעֹות ּכּלּה יצרפּנה לא ― ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלירּוׁשלים
נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף ְְְְֶֶֶֶֶמעֹות

.ÂË.הּכסף על מעּׂשר ּפרֹות עם מעּׂשר ּכסף לחּלל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמּתר
ּבהן היה אם אבל דינר; מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהּו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָוהּוא
עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם יחּללם לא ― דינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשוה
מעּׂשר ׁשל דינרין ּוׁשלׁשה דינר ׁשוה ּפרֹות לֹו היּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל אינֹו ― ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשני
ּדינר על ׁשניהם מחּלל ― מעֹות דינר וחצי ּפרֹות דינר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָחצי

ֶָאחד.



      

ה'תש"ע תמוז ט"ו ראשון יום

ה'תש"ע תמוז ט"ז שני יום
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― 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
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

לאׁש ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ּבסדר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹ
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.
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    .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
חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
לנּו ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל ְְְִִֵֶֶֶָָָֹזה
חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָלחּׁשב
"ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון  . ְִִִִֵֵַָָָ
ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָואם
ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָּברּור
סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על הּמֹורֹות ְְִֵֶֶַַַַָָהּתֹורה,
מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ראׁשי ּבידיעת ְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעליו
מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה "וׁשמרּת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹֻאמרּו:

ימימה"  אמרּו .   ְִָָָ
 אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין "מלּמד :ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק    ֵֶֶַַַָ
 ואמרּומעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶַַָ

אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְִִִֶַַַַָָָָָאּלא

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 ―ְְִֶֶַַָָָ
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    .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
חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
לנּו ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל ְְְִִֵֶֶֶָָָֹזה
חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָלחּׁשב
"ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון  . ְִִִִֵֵַָָָ
ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָואם
ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָּברּור
סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על הּמֹורֹות ְְִֵֶֶַַַַָָהּתֹורה,
מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ראׁשי ּבידיעת ְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעליו
מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה "וׁשמרּת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹֻאמרּו:

ימימה"  אמרּו .   ְִָָָ
 אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין "מלּמד :ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק    ֵֶֶַַַָ
 ואמרּומעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶַַָ

אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאתֿהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְִִִֶַַַַָָָָָאּלא

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 ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
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ּבספרי זֹו מצוה הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ
ותענּיֹותלתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ
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"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִֶַַָָמּקרּבנֹות
ּותקעּתם חדׁשיכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׂשמחתכם

ּבחצצרת"  אמרּו ּובפרּוׁש .  ְְְֲֵַָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ
ותענּיֹותלתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ

אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות הּצרֹות ּבזמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבחצֹוצרֹות
ּבארצכם מלחמה "וכיֿתבאּו ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
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ּ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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ּ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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ה'תש"ע תמוז כ' שישי יום

       
   

  
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְִִִַַַַָָָָָּובמּתן
"ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. מצות ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָוזֹוהי

ּובעלּה" אּׁשּה איׁש  מׁשמע ― , ְְִִַַָָָ
והיתה" "ויצאה ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה ― ְְְְְְִֶֶַָָָָָָ

ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ההויהּכׁשם ּכ ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
נקנית ׁשהיא למדנּו וכן מּמהּֿׁשּנאמרּבׁשטר. ּבכסף ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה  :אמרּו , ְְְִִֵֶָָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
.אב    אבל ֲָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין
ּבכתּבֹות וקּדּוׁשיןמקֹומֹות    ְְְִִִֻ

ונּדה   נתּבארּו ּוכבר זֹו. מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵָָָָ
מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבׁשלמּות
ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על אמרּו ּובפרּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָקּדּוׁשין.
ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ׁשּמצות נתּבאר הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּדאֹוריתא

ה'תש"ע תמוז כ"א קודש שבת יום

  


― הרי"ג לבעֹולהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ּובמּתן ְְְְִִִִַַַַָָָָּבקּדּוׁשין
ּכ על והרמז קּדּוׁשין. מצות וזֹוהי ― ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבביאה

ּובעלּה" אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו:  ְְִִִִַָָָָ
ויצאה" ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― ,ְְְְְִֶֶַַַָָָָ

והיתה" ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ― ְְְְְִִֵֶַָָָָ
ההויה ּכׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

"אין עבריּה: ּבאמה מּמהּֿׁשּנאמר ּבכסף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנקנית
ּכסף"  זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: , ְְֵֶֶֶֶָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אב.אבל ְֲֵֵֶֶַַָָָ
    קּדּוׁשין ֲִִָאבל

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
ּבכתּבֹות וקּדּוׁשיןמקֹומֹות    ְְְִִִֻ

ונּדה   מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵָָָָ
ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻזֹו
ּבביאה קּדּוׁשין על אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָמּסכת
קּדּוׁשין ׁשּמצות נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהם

ְְַָּדאֹוריתא.
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ה'תש"ע תמוז כ' שישי יום

       
   

  
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְִִִַַַַָָָָָּובמּתן
"ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. מצות ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָוזֹוהי

ּובעלּה" אּׁשּה איׁש  מׁשמע ― , ְְִִַַָָָ
והיתה" "ויצאה ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה ― ְְְְְְִֶֶַָָָָָָ

ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ההויהּכׁשם ּכ ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
נקנית ׁשהיא למדנּו וכן מּמהּֿׁשּנאמרּבׁשטר. ּבכסף ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה  :אמרּו , ְְְִִֵֶָָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
.אב    אבל ֲָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין
ּבכתּבֹות וקּדּוׁשיןמקֹומֹות    ְְְִִִֻ

ונּדה   נתּבארּו ּוכבר זֹו. מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵָָָָ
מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבׁשלמּות
ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על אמרּו ּובפרּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָקּדּוׁשין.
ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ׁשּמצות נתּבאר הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּדאֹוריתא

ה'תש"ע תמוז כ"א קודש שבת יום

  


― הרי"ג לבעֹולהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ּובמּתן ְְְְִִִִַַַַָָָָּבקּדּוׁשין
ּכ על והרמז קּדּוׁשין. מצות וזֹוהי ― ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבביאה

ּובעלּה" אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו:  ְְִִִִַָָָָ
ויצאה" ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― ,ְְְְְִֶֶַַַָָָָ

והיתה" ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ― ְְְְְִִֵֶַָָָָ
ההויה ּכׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

"אין עבריּה: ּבאמה מּמהּֿׁשּנאמר ּבכסף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנקנית
ּכסף"  זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: , ְְֵֶֶֶֶָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אב.אבל ְֲֵֵֶֶַַָָָ
    קּדּוׁשין ֲִִָאבל

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדאֹוריתא
ּבכתּבֹות וקּדּוׁשיןמקֹומֹות    ְְְִִִֻ

ונּדה   מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵָָָָ
ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻזֹו
ּבביאה קּדּוׁשין על אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָמּסכת
קּדּוׁשין ׁשּמצות נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהם

ְְַָּדאֹוריתא.
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(‚Î).Ì˘Ï לעשות צבא אנשי דרך
אחר ורצים הפושטים הם ומשחית, מצב מהם

בלע"ז: צנבי"ל שקורין העיר, אל .השלל
העיר מן יצאו שלא לשמור נציבים הם

בהם: Î˘.משחיתים Ú Ï‡הפלשתים
בעיר וישראל בהר, ומכמש במכמש, חונים היו
ושני ההר, בראש היתה וגבע גבע. ששמה
כמו ביניהם, והגיא זה, כנגד זה היו הרים
עבר אל נגש פלשתים ומצב בענין. שאמור

שביניהם: הגיא אל גבע, שלצד מכמש
(‡).ÊÏ‰ Úו'לז 'הלז' שבמקרא,כל ה'

והוא שכנגדו, דבר לשון אלא הזה, לשון אינו

ציש"ט לשון אינו ובלע"ז באצבע, מראהו
בלע"ז: ציי"ל אלא ‰ÊÏ.בלע"ז, Úשני גי

‰‚Ú‰.()ההרים: ‰:הגבעה בסוף
(‚).„Â‡ ‡˘:ותומים ÔÂ(„)אורים

.ÂÚÏ ÔÂ ˘ ˘‡ ÂÚ‰היה כן
לבין מזה מהעבר היה הסלע שן עשוי,
מזה. המעברות לבין הסלע ושן מזה, המעברות
סלע לו והיה המעברות, בין קרוי הוא הגיא
בעברו וזה מזה, בעברו זה מכאן, וסלע מכאן,
בקש הגיא אותו העברים, שני בין והגיא מזה,

לעבור: ‰ÚÏÒ.יונתן Ô˘,'בוצץ' האחד שן שם
'סנה': השני ושם

 
(‚Î).˘Î Ú Ï‡הגבעה אל להתקרב מזה, מהעבר

ויונתן: שאול ÂÏÎ.(‡)מקום ‡˘Â:מלחמתו כלי
.‰ÚÂ:אלינו הפונה בהעבר העומד המצב אל נתקרב

().ÔÂ‚ ˘‡:הגבעה בקצה מקום רצהÌÚ‰Â.שם
שמה המה גם איש, מאות כשש היו אשר העם לומר:

עמו: ‡ÂÎ„.(‚)ישבו ‡:איכבוד אחי היה אחיטוב
.‰Ï˘ ‰ Ô‰Î:המשכן שם בהיות גדול כהן שהיה עלי, על ‡Â„.חוזר ‡˘Âהאורים עם לחושן גם כולל הוא

חוזר: אחיה ועל ‰ÂÚ.(„)ותומים, ÔÂוהגי בגבעה, למולם חנו וישראל בהר, במכמש חנו פלשתים כי
המעברות', 'ובין ואמר ישראל, מחנה מעבר ובין פלשתים, מחנה וצד מעבר בין שהוא המעברות, בין קרוי שביניהם
הסלע ושן גבעה, מעבר הסלע שן בו היה פלשתים, למחנה להתקרב בו לעבור יונתן בקש אשר הגיא לומר: רצה

מכמש: וצד מעבר

 
(‚Î).על תרגם כן וכמו אסטרטיג, יונתן: תרגם

פלשתים ד)נציב ג פסוקים פקידות(לעיל ענין והוא ,
Ú.ושלטנות: Ï‡:צד כמו‰ÊÏ.(‡)אל הזה,

יז) כג הלז:(מלכיםֿב הציון מה :(„).ÂÚ‰מלשון
וצד: .עבר ÏÚ:מצב ‰ÚÏÒ.אל Ô˘:כשן היה בולט

           
  

ּ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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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לעזור  ויש מפריעים בעדו בטענה שהוא צריך  ב...  בו כותב שלומד  במענה על מכתבו מד' תמוז 

בפרנסת הבית.

הנה הרי ידוע פסק תוה"ק שהדרך שהאיש הישראלי יקבל פרנסתו שזהו תלוי רק בהשם יתברך 

הזן ומפרנס לכל הרי זה בא כמש"נ אם בחקתי תלכו ופירש"י שתהיו עמלים בתורה, ובמילא מובן שמה 

שילמוד תורה וילמוד במסירה ונתינה הדרושה וכלשון רז"ל שתהיו עמלים בתורה הרי דוקא עי"ז תקוים 

הבטחת הקב"ה ית' ויתעלה ונתנה הארץ יבולה וגו' ברכת השי"ת בכל המצטרך לאדם ולמשפחתו. ולא 

כמו שאומרים שעל ידי זה שיפסיק מלימוד התורה ח"ו ירבה לו הקב"ה נותן התורה פרנסה והאריכות 

אך למותר, ויכול להראות מכתבי זה להנהלת הישיבה ובטח גם הם יוכלו להשפיע על הוריו שיחיו בכיוון 

האמור לעיל והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



צט     
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(‚Î).Ì˘Ï לעשות צבא אנשי דרך
אחר ורצים הפושטים הם ומשחית, מצב מהם

בלע"ז: צנבי"ל שקורין העיר, אל .השלל
העיר מן יצאו שלא לשמור נציבים הם

בהם: Î˘.משחיתים Ú Ï‡הפלשתים
בעיר וישראל בהר, ומכמש במכמש, חונים היו
ושני ההר, בראש היתה וגבע גבע. ששמה
כמו ביניהם, והגיא זה, כנגד זה היו הרים
עבר אל נגש פלשתים ומצב בענין. שאמור

שביניהם: הגיא אל גבע, שלצד מכמש
(‡).ÊÏ‰ Úו'לז 'הלז' שבמקרא,כל ה'

והוא שכנגדו, דבר לשון אלא הזה, לשון אינו

ציש"ט לשון אינו ובלע"ז באצבע, מראהו
בלע"ז: ציי"ל אלא ‰ÊÏ.בלע"ז, Úשני גי

‰‚Ú‰.()ההרים: ‰:הגבעה בסוף
(‚).„Â‡ ‡˘:ותומים ÔÂ(„)אורים

.ÂÚÏ ÔÂ ˘ ˘‡ ÂÚ‰היה כן
לבין מזה מהעבר היה הסלע שן עשוי,
מזה. המעברות לבין הסלע ושן מזה, המעברות
סלע לו והיה המעברות, בין קרוי הוא הגיא
בעברו וזה מזה, בעברו זה מכאן, וסלע מכאן,
בקש הגיא אותו העברים, שני בין והגיא מזה,

לעבור: ‰ÚÏÒ.יונתן Ô˘,'בוצץ' האחד שן שם
'סנה': השני ושם

 
(‚Î).˘Î Ú Ï‡הגבעה אל להתקרב מזה, מהעבר

ויונתן: שאול ÂÏÎ.(‡)מקום ‡˘Â:מלחמתו כלי
.‰ÚÂ:אלינו הפונה בהעבר העומד המצב אל נתקרב

().ÔÂ‚ ˘‡:הגבעה בקצה מקום רצהÌÚ‰Â.שם
שמה המה גם איש, מאות כשש היו אשר העם לומר:

עמו: ‡ÂÎ„.(‚)ישבו ‡:איכבוד אחי היה אחיטוב
.‰Ï˘ ‰ Ô‰Î:המשכן שם בהיות גדול כהן שהיה עלי, על ‡Â„.חוזר ‡˘Âהאורים עם לחושן גם כולל הוא

חוזר: אחיה ועל ‰ÂÚ.(„)ותומים, ÔÂוהגי בגבעה, למולם חנו וישראל בהר, במכמש חנו פלשתים כי
המעברות', 'ובין ואמר ישראל, מחנה מעבר ובין פלשתים, מחנה וצד מעבר בין שהוא המעברות, בין קרוי שביניהם
הסלע ושן גבעה, מעבר הסלע שן בו היה פלשתים, למחנה להתקרב בו לעבור יונתן בקש אשר הגיא לומר: רצה

מכמש: וצד מעבר

 
(‚Î).על תרגם כן וכמו אסטרטיג, יונתן: תרגם

פלשתים ד)נציב ג פסוקים פקידות(לעיל ענין והוא ,
Ú.ושלטנות: Ï‡:צד כמו‰ÊÏ.(‡)אל הזה,

יז) כג הלז:(מלכיםֿב הציון מה :(„).ÂÚ‰מלשון
וצד: .עבר ÏÚ:מצב ‰ÚÏÒ.אל Ô˘:כשן היה בולט

           
  

ּ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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(‡È).‰ ˙È ˙Â˘Ï È‰Ïבהם ולשום

ÈÏ˙(ÊÈ)התרומות: ÌÈ‰‰ ˘ÁÈ˙‰ ˙‡Â
.ÌÈÂÏ‰Â Ì‰È˙Â‡נשיהם טפם ייחוס עם

מספיקין היו קהל אותו לכל ובנותיה' בניהם
הקדש, ומעשרות מהתרומות מזונותיהם

לאותן שאמרנו אלו כל והמעשרות והתרומות
ו בעזרה לשרת הכהניםהעומדים אהרן לבני גם

מגרש בשדה והם לשרת משמרותם הגיע שלא
ועיר: עיר בכל עריהם

 
(È).Â‡ÈÈÂ:הלשכות התרומותÌÈ˘„˜‰Â.אל הם

מן חייבים שאינם מהדברים שהקדישו והמעשרות
וכו':ÌÈ„È˜Ù.(È‚)התורה: כנניה יד תחת ממונים È˜ÊÁÈ‰.היו „˜Ù:'וכו יחזקיה שומר‰˘ÚÂ.(È„)במצות

המזרח: Â„˙.שער ÏÚבשר הן תרומה הן הכהנים בין לחלקם אלהים בדבר המובאות הנדבות על ממונה היה
Â„È.(ÂË)קה"ק: ÏÚÂחלקו לכ"א לתת באמונה ממונים הכהנים בערי להיות וכו' עדן ממונים היו במעלה ואחריו

קטן: בין גדול ÂÂ.(ÊË)בין „Ïלכהנים הנודעים המיוחסים לזכרי' עוד נותנים היו בעריהם הניתן מלבד ר"ל
ה': לבית באו בעת ומעלה שנים שלש מבן היו ויום:„Ï.אשר ביום למאכל להם בכלÌ˙„ÂÚÏ.להיות לא ר"ל

הקטנים בניהם עמהם להביא דרכם היה אז כי שנחלקו כפי להם הקבוע במשמרתם לעבודתם בבואם כ"א בואם עת
להם: ניתן ואז לעבודה ‰˙ÁÈ˘.(ÊÈ)להרגילם ˙‡Âבית תולדת לסדר המיוחסים לכהנים תרומה חלקו הממונים

נתחלקו: אשר כפי במשמרות הקבועים לאותם ומעלה שנה עשרים מבן ללוים חלקו והמעשר אבותיהם
(ÁÈ).˘ÁÈ˙‰ÏÂ:הלוים קהל כל של וכו' טפם כל של המיוחסים Ì˙Â‡.ולכל Èהיו לה' נאמנים שהיו בעבור

המעשר: את לכולם חלקו ולזה בטהרה לשמרו הקדש את מקדשים

 
(È).„È‚:וממונה לו:˘‰.פקיד שני
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   אה ללהת  היה ר ְְְִִֵֶֶַָָָ
תא יר רב =אה להת = ְְִִֵַַַַָָָ

       
עליו הת תלי את  = ְְִֵֶֶֶַַָָָָֻ

תיראה א אעתיו ייו את  = ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
התלהא =:יוע את  הא = ְֲִִֵֵֶַַָ

עב = יוא לי =  ְְֲִֵֶֶָ
 את ראיתי =   = ִִֶָ

י אר ההת הא לע ער = ְֲִֵֵֶַַַַָָ

היה הא וא רבא  את ריה = ְְִֶָָָָָ
תלי תיועא את ב == ְְְִִֵֶֶָָ
והתל   יל עב = ְְְְִִֵֵֶֶַ

אבל יוא  לע ל  = ְֲֲֵֶָָָָָ
איהיה י בל =הת = ְְִִִֵֶַָָָָ

ת אהליה =ית ְְְִִִֶֶַָָָֻ
ו תל      ְְִֵַ

 את ראה =  היה = ֶֶָָָָ
תת =:רבא עליו ְִִָָָָָ

    
.ׁשעה ּבחּיי ועֹוסקים העֹולם חּיי מּניחין אמר: ּבצלּותיּה. מארי ּדקא המנּונא, לרב חזיּה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ

"חיי המניחים כאלה שישנם שאמר, בזה רבא וטען אמר מה החסידות דרך על זאת ולהבין
שעה". ב"חיי עבודתם כל את ומניחים עולם"

תלמידיו. את רבא הדריך כיצד "הדרכה" של מעשה הגמרא כאן לנו מספרת זה ...ואת
הראשונים שהחסידים הראשונים מהחסידים אלא חסיד] סתם [=ולא חסיד היה המנונא רב
הגמרא שאומרת וכמו התפילה, ל[=עבודת] מזמנם שעות 9 יום כל משקיעים היו
ומתפללין אחת שעה שוהין היו הראשונים חסידים ב' עמוד ל"ב דף ברכות ב[=מסכת]
וערבית, מנחה שחרית, התפילות, שלושת הרי אחת שעה ושוהין וחוזרין אחת שעה

ביממה. שעות 9 אותם העסיקו
קושיא, תלמידיו אצל תתעורר שכעת הבין בתפילתו, מאריך המנונא שרב רבא ראה וכאשר
שעות תשע ששוהין מאחר וכי שם) (ברכות הגמרא ששואלת וכפי תורה, ביטול זה הרי
מה את לזכור מסוגלים הם ואיך לומדים הם מתי - משתמרת? היאך תורתן בתפלה ביום
כך על עונה - לפרנסתם? הם עובדים ומתי ואיך - נעשית? היאך ומלאכתן - שלמדו?
נהגו והם היות - מתברכת ומלאכתן משתמרת תורתם הם שחסידים מתוך אלא הגמרא

ברכה. שרתה הפרנסה לצורך ובעבודתם שם לימודם היה החסידות בדרכי
להבין, לתלמידיו נתן רבא אומרת, זאת התפילה, עבודת מהי לתלמידיו רבא הסביר כך
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רהה ע א הפ ְֲִַַָָ
ע היא  נאהמנ ר =  ְֲִֶַַַָ

        
י = לפני =  ה = ְִֵֵַָ

קיע הילההל פקי עמ = ְְֲֲִִִֵָָָ

מה האר =קרה ר ללה = ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ה ר והער הפה מ   ְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

ממהר היה = הפל לק ְְִֵַַָָָָ
עליו קרא קה א  ֶַָָָָָ

    

    
התפילה, מילות אמירת שהיא העולם, שסובר כפי אינה ש"תפילה" התפילה, עניין מהו
היא בתפילה האמיתית הכוונה אלא המלים, פירוש את ולהבין שאומרים מה את לשמוע

התפילה. בעבודת ית' הבורא לעבודת להתמסר אומרת זאת ית', השם עם ההתחברות
ואשר ית', השם את לעבוד אלוקים, עובד להיות צריך אדם שכל לתלמידיו הסביר ...רבא

התפילה. עבודת ב) התורה. עבודת א) ית'. הבורא בעבודת אופנים 2 ישנם
התורה. עבודת א) ית': השם בעבודת האופנים ששני לתלמידיו רבא של דבריו תוכן ...וזהו
חיי נקראת התפילה ו]עבודת עולם חיי נקראת התורה [=עבודת הרי התפילה, עבודת ב)

שעה.
וכמאמר יום, כל ללמוד גם חייב המתפלל ובתורה. בתפילה חייבים כולם אומרת: זאת
ופרק שחרית אחד פרק ללמוד חייב עסוק שמאוד זה אפילו תורה. בתלמוד חייבים הכל
אלו אך וערבית. מנחה שחרית יום בכל פעמים 3 להתפלל חייב הלומד גם ערבית. אחד
ב) עולם. חיי - התורה עבודת [=א) אופנים 2 בזה יש הרי ית' השם לעבודת המתמסרים

שעה]. חיי - התפילה עבודת
עולם:] חיי - התורה עבודת [=א)

וזהו מהחיים. הנוצר חוק ב) ה]חיים את [=ומכווין היוצר חוק א) חוקים: סוגי 2 קיימים
האדם. בני שיוצרים החוקים ובין התורה חוקי בין השוני

המדינות, בהנהגת רואים שאנו כפי החיים, מתוך נוצרו האדם ידי על שחוקקו החוקים
אזרחי עבור הטובים החוקים כל ונקבעים נחקקים שם אשר מחוקקים, בית ישנו מדינה בכל
אותה לתנאי מותאם הכל כי למדינה, ממדינה החוקים שונים ולכן - מדינה. אותה ודרי

מדינה.
חוק זהו להיפך אלא מהחיים ונוצר נלקח אינו זה חוק אומרת, זאת חיים, היוצר חוק ישנו

ה'. תורת זהו - החיים את ומכווין היוצר
שעה:] חיי - התפילה עבודת [=ב)

    

    
וישע שנאמר כמו "פנייה". היא "שעה" המלה פירוש שעה. חיי נקראת התפילה עבודת
[=אל אליו פנה הקב"ה ויפן", - "וישע ז"ל: רש"י כך על אומר מנחתו, ואל הבל אל ה'
הקב"ה. פנה לא קרבנו ואל קין אל פנה. לא - שעה לא מנחתו ואל קין ואל ומנחתו]. הבל

לקב"ה. פנייה של חיים שעה, חיי נקראת תפילה
מהווה זו עבודה עולם: חיי - התורה עבודת א) ית'. השם בעבודת האופנים שני הם ואלו
איך שעה חיי יוצרת זו עבודה שעה: חיי - התפילה עבודת ב) העולם; חיי את ויוצרת

ית'. להשם פונים
כפי הנשמה, היא והחמימות החיות ואילו הגוף, היא ההבנה ונשמה, גוף יש דבר בכל
המחייה הרי היא הנפש. היא העיקר והרי (נפש) וחיים (גוף) הגוויה ישנה האדם שאצל
התורה ונשמה. גוף ישנם ית', הבורא עבודת האלוקית, בעבודה גם כך הגוף, את ומקיימת

החיים. - הנשמה היא והתפילה הגוף, היא
בחיות, יהיה שהלימוד תורה לומדים כאשר הכל, את ומחייה הכל את מאירה חסידות

וחיות. תענוג מתוך תיעשה שהיא מצווה עושים כאשר
דרגה לאיזה ועד קטן הוא כמה עד לאדם המראה ההבנה אלוקית, הבנה היא חסידות

להתרומם. יכול הוא גבוהה
הדברים מכל להיחלץ יוכל בהם אשר הדרכים את לו ומראה האדם את מלמדת חסידות

טובות. במידות עצמו את ולהרגיל הרעים, הנהגותיו מכל ולהיגמל הרעים
אבינו כי שנאמר כמו הקדוש לאבינו ולפנייה לתשובה האדם לב את מלהיבה חסידות
להיוושע ישראל כלל תפילות בתוך ותפילתנו תפילותיכם את יקבל שבשמים ושאבינו אתה,

ורוחניות. בגשמיות עולמים בתשועת

         



קג     
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החיים. - הנשמה היא והתפילה הגוף, היא
בחיות, יהיה שהלימוד תורה לומדים כאשר הכל, את ומחייה הכל את מאירה חסידות

וחיות. תענוג מתוך תיעשה שהיא מצווה עושים כאשר
דרגה לאיזה ועד קטן הוא כמה עד לאדם המראה ההבנה אלוקית, הבנה היא חסידות

להתרומם. יכול הוא גבוהה
הדברים מכל להיחלץ יוכל בהם אשר הדרכים את לו ומראה האדם את מלמדת חסידות

טובות. במידות עצמו את ולהרגיל הרעים, הנהגותיו מכל ולהיגמל הרעים
אבינו כי שנאמר כמו הקדוש לאבינו ולפנייה לתשובה האדם לב את מלהיבה חסידות
להיוושע ישראל כלל תפילות בתוך ותפילתנו תפילותיכם את יקבל שבשמים ושאבינו אתה,

ורוחניות. בגשמיות עולמים בתשועת

         

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ששי לסדר חקת התורה בו מבשר טוב אשר בנו יוסף שי' נכנס בברית 

המצות וגם דרש בתורה"ק מענינא דיומא ובמאמרי זהר הק'. ויהי רצון מהשי"ת שמבן שלש עשרה למצות 

ירוו ממנו ומכל ב"ב רוב נחת.  וזוגתו שיחיו  והוא  וכפסק תוה"ק  וכו'  וכו'  יגיע לבן חמש עשרה לגמרא 

ולפלא קצת שאינו מזכיר במכתבו אשר הבר מצוה כלל בדרשתו גם דברי תורת החסידות אף שבודאי ידוע 

לו הכתוב במכתב כ"ק הבעל שם טוב הקדוש אשר בראש השנה תק"ז עלה להיכל המשיח ושאלו אימתי 

קאתי מר וענה משיח צדקנו לכשיפוצו מעינותיך חוצה היא תורת החסידות וכמבואר בארוכה בשיחת כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע צי"ע בשמחת תורה ת"ר צדיק.

בברכה לבשר טוב בכל הנ"ל ובב' מז"ט.
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‡L Ï ÎeÓ ‰ e‡ Ï ‰Ï˙ ˙‡ Ú ‡ q‰ L „ ‡Ï e‰ eÓ
.ÎeÓ ‡L "Ú‡ L„ ‰ e‡ ‰ ˜Ï„Ó ‰ L „ Ï‡ ‰ ˜Ï

Ï ˙ ‡Ï ˙ ‡Ï ˙ÓÓeÓ ˙Ú‡  ‡‰L „ ˙Î˙ ˜Ï„‰Ï e‡ ˙L Ú " Ï ‡
„˜ ˜Ï„‰Ï Ï˙‰L „Óe „ ˙‡˜L Ï ‰‡Óe ˙Ï˜ ÚÏ ‰ÏÚ Ï ˙ ˜Ï„‰Ï Ï˙L „L
‡L ‰‡Óe ˙Ï˜Ó ‡ ˙Ú‡ Ó ‰L L Ï ˙Ó ‰Ï˙ Ï e ‰ÓÓ ‡‰  ˜Ï„‰L

"  LL‰Ï e‡ „Ï ÏÎ " „ÏL „Ï ‡˜‰ e‰ " Ï L ˙Ú ‰ ‰ÏÚ „ L 
‰ eq‡ ‰Ú ‡e‰ ˜Ï„‰Ï Ï˙‰L ‡ Ï e ‰ÓÓ ‡‰  ˜Ï„‰Ï ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ‰Ó Î"‡

" „Ï LLL. 
Ï„ Ï˜ ‡ Ï‡ ˙Ï˙ Ï„L „ Ï˜ ‡L ‡‰L ˙   ÓL eÓ‡  ‰Ó

„ ˙Ó ‰Ï˙ L Ï  ˜Ï„‰Ï eÓ " ÚÓ ‰Ï˙ ‰ÓÓ‡ ‡ " ÚÓ ‰‡Óe ÚÏ 
„Ï

טו סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
   ממנה לעשות כשרצה דווקא -

נתבטלה לא - סתם קיפלה אבל פתילה, כעין וגדלה פתילה
בגד .מתורת

 
(38:‚"ÈÒ ‰ˆ˙ 'ÈÒאבל ביו"ט מותר בשבת שמותר מוקצה כל

ראוי שאינו דבר נולד ומהו ביו"ט בין בשבת בין אסור נולד כל
בשבת שנשבר כלי כגון השמשות בבין ראוי שהיה למה היום
יכול שהיה מה הכלי בשבר להשתמש יכול ואינו ביו"ט או
משקין כלי כגון אחר תשמיש אלא שלם היה כשהכלי להשתמש
להשתמש יכול ואינו בשבת או ביו"ט נקבו או שנשברו
אסור אחרים דברים או אוכלין אלא כמקודם משקין בשבריהם
שתשמיש מפני בו שנשברו ביו"ט או בשבת השברים לטלטל
ומוכן עומד הכלי היה לא ואתמול ביו"ט או בשבת נולד זה
ביו"ט או בשבת הבשר מן שנתפרקו עצמות וכן זה לתשמיש
שהרי שנתפרקו ביום בו לטלטלם אסור לכלב ראויין שהן אע"פ
שעומד עצמו כבשר ונחשבין לבשר מחוברין היו אתמול
זה והרי לכלבים עומדין מהבשר שנתפרקו והיום אדם לאכילת

בזה. כיוצא כל וכן נולד
אומרים שיש כיון ביו"ט בנולד להחמיר יש הלכה ולענין
כי נולד אפילו להתיר יש בשבת אבל בו אסור מוקצה שאפילו

עיקר. כן
ב39) מבואר בנולד השתמשות ÈÒ"‡איסור ‡˜˙ 'ÈÒכבר :

ביו"ט שנשברו כלים לפיכך ביו"ט בנולד להחמיר שיש נתבאר
אין תצ"ה בסי' כמ"ש הראשונה מלאכתן מעין עושין ואין
לשורפן ואפילו בטלטול ואסורין נולד שהן מפני בהן מסיקין

אסור שהמוקצה לפי מטלטלן שאינו אע"פ אסור במקומן
תק"ט. בסימן שיתבאר כמו ממנו וליהנות בו להשתמש

ב ÈÒ"„ועד"ז Á˘ 'ÈÒכשאין גם במוקצה השתמשות (לגבי
אבל בטלטול אלא אסור אינו מוקצה כל ממקומו): אותו מזיזים
בהנאה אסור אינו מוקצה שכל מפני . . בידיו בו ליגע מותר
בגוף מעשה יעשה שלא ובלבד טלטול בלא בו להשתמש
עצי תחת ביו"ט אש להצית כגון זה תשמיש ע"י המוקצה

תק"א. בסי' שיתבאר כמו כלל מזיזם שאינו אע"פ מוקצה
ב Ê"ËÒועד"ז Ë˜˙ 'ÈÒכך המוקצה את לאכול שאסור וכשם :

הקדרה את לסמוך כגון אכילה לצורך אפילו בו להשתמש אסור
במה נהנה שהוא שההנאה המוקצים בעצים או באבנים
של שתשמישן לפי כאכילה אסורה היא במוקצה שמשתמש
עצים בין חכמים חלקו ולא אכילתם היא זו ואבנים עצים
דבר בכל להשתמש ואסרו המוקצים ומשקין לאוכלין ואבנים

סק"ג). בקו"א שם המבואר (וראה מוקצה שהוא
קו.40) סי' צבי ארץ שו"ת

- פתילות מהם לעשות מנת על וגדלם שייחדם שכיון ולהעיר
בטלטול האסורים לעשירים אפילו מוקצה חשש בהם אין שוב
שח סי' להלן כמבואר - טפחים ג' על טפחים ג' בו שאין בגד
בטלטול אסורה - שהיא כמות כך בנר כשהניחם אמנם סמ"א,

לכך. ייחדה שלא כל לעשירים

•

   

     

ÊÈאחד וכל יחד נקבעו שלא מפני מצטרפין שאין מקום כל
להוציאם שנתכוין אע"פ לכולם אחד בירך אם לעצמו מברך
אינה הנהנין שברכת יצאו לא לצאת נתכונו והם חובתם ידי
ידי חבירו מוציא בדבר המחויב שכל המצות לברכת דומה
אחד ואין שיברך ראוי הוא שנהנה מי הנהנין בברכת אבל חובתו
לקבוע שדרך דבר על יחד נקבעו א"כ אלא בברכתו חבירו פוטר
כגוף נחשבים להיותם מצרפתן שקביעותם ויין פת כגון עליו

לכולם. אחת לברכה אחד

מפני לעצמו לברך צריך אחד שכל אלא יחד נקבעו אם אבל
ברכה או מג' בפחות המזון בברכת כגון מועלת קביעותם שאין
אחד בירך ואם לעצמו מברך ואחד אחד כל פירות של אחרונה
ורי"ג קצ"ג בסימן שיתבאר כמו בדיעבד חובתם ידי יצאו לכולם
והעיקר בדיעבד חובתם ידי יצאו מקום שבכל אומרים ויש

הראשונה: כסברא

ÁÈמצוה אחת לברכה לצרפם מועלת שקביעותם מקום וכל
שנאמר משום עצמו בפני אחד כל ולא לכולם מברך שאחד
דעת על יחד לקבוע הם רשאים מקום ומכל מלך הדרת עם ברוב
לברך עכשיו נהגו ולפיכך רי"ג בסי' שיתבאר כמו להצטרף שלא
בין מלהשיח נזהרים היו לא שההמון משום לעצמו אחד כל
לעצמו אחד כל לברך הנהיגו לכן להטעימה הברכה שמיעת
בקביעותם בפירוש דעתם היתה כאילו זה הרי כן שנהגו וכיון

ופטורין להצטרף שלא דעת על שקובעים זה:יחד מהידור

ËÈבתים בעלי שכולם או הבית בעל ביניהם שאין חבורה בני
נותן או כבודו משום הבוצע הוא שבהם בחכמה גדול
להקדימו מצוה כהן מהם ואחד שוין הם ואם שירצה למי רשות
לחכם ואסור לו קודם הוא חכם תלמיד והוא הארץ עם כהן ואם
א"כ אלא כהונה ומשפט חוק דרך לפניו הארץ עם את להקדים
בסי' שיתבאר כמו כהונתו בלא לברך רשות לו ונותן לו מוחל
טוב ממנו גדול שהישראל אלא חכם תלמיד ג"כ הכהן ואם ר"א
ימים מאריך מקדימו ואם בדבר חיוב אינו אבל להכהן להקדימו
חכם תלמיד לכהן אפילו קודם הוא הבית בעל ביניהם יש ואם

יפה. בעין שיבצע כדי

מוחל הסתם מן מקום מכל התורה מן היא הכהן שקדימת (אף
קדימה לו אין לו מוחל אינו אם ואף זה בשביל בכבודו הכהן לו
לו ליתן שלא הבית הבעל ביד שהרי הבית בעל נגד בבציעה
אם ואף בחנם להאכילם הכהונה ממשפטי זה שאין כלל לאכול
או זמן לאחר אלא עכשיו כאן לו ליתן מחויב אינו שכירו הוא
בברכת ונתחייב אכל שכבר המזון בברכת משא"כ אחר במקום

להם). מוחל אינו אם לכולם קודם הוא יחד כולם עם המזון

ביום החתן וכן נהגו וכן רשאי ממנו לגדול כבוד לחלוק בא ואם
שכיון וכהן גדול שם שיש אע"פ לבצוע לכל קודם הוא חתונתו
אדם. לשום נגדו קדימה אין לדחותה ובידו בשבילו היא שהסעודה

בני מכל רשות נוטל הגדול הוא שהבוצע שאף היא ענוה ומדת
גדולים הם כאלו ורבותי מורי ברשות בתחלה ואומר החבורה
המזון לברכת מכהן רשות ליטול ונהגו לברך נאה ולהם ממנו
רשותו בלא לברך אסור וא"כ להקדימו מצוה שהרי נכון וכן
שאומר מה מועיל אין מקום ומכל בחכמה ממנו גדול א"כ אלא

רשות: הכהן לו נתן לא אם ברשות

Îאם כגון הבוצע שיטעום עד לטעום רשאים המסובים אין
ולטעום הבוצע ממנו שבצע הלחם מן לחתוך רוצים הם
שיטעום קודם כלל להם יתן לא הוא אבל הוא שיטעום קודם
לצורך שלא לאכילה ברכה בין זו נתינה בשהיית להפסיק שלא
הוא שיטעום עד להם שנותן מה לטעום רשאים אינם הם שהרי

תחילה.

הבוצע שביד לככר זקוקים ואין מככרו אוכל אחד כל ואם
רק מככרו הבוצע שיטעום קודם מככרותיהם לטעום רשאין
צריך שהבוצע כמו העונים רוב מפי אמן שיכלה עד שימתינו

שנתבאר כמו להיותלהמתין צריך טוב ויום ובשבת למעלה
רשאין ואז הבוצע שלפני ממה חוץ משנה לחם המסובין לפני
הבוצע שלפני לככר הם זקוקים שאל"כ הבוצע קודם לטעום
לפניהם להיות צריך בחול (וגם משנה לחם חובת ידי בהן לצאת
שלם לככר הם זקוקים שאל"כ הבוצע לפני כמו שלם ככר
לבצוע אסור שלימה פת השולחן על שיש שכיון הבוצע שלפני

קס"ח). בסי' שיתבאר דרך על אלא הפרוסה על

תחילה שיטעום ממנו שגדול למי כבוד לחלוק הבוצע בא ואם
חולקין: ויש בידו הרשות

‡Îבא ואם לאכול לקערה תחלה ידו פושט הוא הבוצע
רשאי. ממנו שגדול למי כבוד לחלוק

א"כ אלא בידו נוטלה והאחר אחד כל לפני פרוסה נותן הבוצע
ישראל חכמי שנהגו ארץ דרך ממנהגי אלו וכל אבל הוא האוכל

נוהגת. אבילות אין ובשבת בסעודה

שאסור המסובין לפני המוציא חתיכת יזרוק שלא הבוצע ויזהר
קע"א: בסי' שיתבאר כמו השולחן על אפילו הפת לזרוק

Îלבהמה או לנכרי הבציעה פרוסת להאכיל שלא ליזהר טוב
פת שיאכל קודם לאכלה ויש הברכה כבוד משום ועוף
ויש מצוה חיבוב משום לתיאבון נאכלת שתהא כדי אחרת
שניהם ידי לצאת והרוצה הסעודה בסוף לאכלה שטוב אומרים

בסוף: וקצת בתחילה קצת יאכל

‚Îהאוכלין להוציא המוציא לברך יכול אינו אוכל שאינו מי
אינו שהוא כיון לעצמן לברך יודעין אינן אפילו חובתן ידי
אחרים מוציא אינו בדבר מחויב שאינו וכל זו בברכה מחויב
מי שאף המצות לברכת דומה אינה הנהנין שברכת חובתן ידי
למי לברך יכול חובתו ידי יצא שכבר מפני בדבר מחויב שאינו
היום קידוש לקדש כגון לעצמו לברך יודע ואינו יצא לא שעדיין
ערבים ישראל כל חובה שהן שבמצות לפי הארץ ועמי לנשים
חובתו ידי יצא לא כשחבירו בדבר מחויב נקרא הוא וגם בזה זה
מכל הנהנה על חובה שהן שאף הנהנין בברכות משא"כ עדיין
נהנה שאין אחר אין לפיכך לברך ושלא ליהנות שלא בידו מקום

מחוי שחפץנקרא מה על לברך צריך שזה זו הברכה בדבר ב
ליהנות.

זה שחיוב כיון מקום מכל פת לאכול חייב שהוא בשבת ואפילו
לו עונג והתענית באכילתו נהנה אינו שאם להנאתו אלא אינו
שאסור יהנה לא ג"כ לברך יודע אינו אם א"כ מלאכול פטור
שיהנה ערבים ישראל כל ואין ברכה בלא הזה מהעולם ליהנות

זה.

הנאתו משום שלא האדם על חובה שהן ושתיה אכילה כל אבל
לילה של בין קידוש של ויין פסח של ראשון בליל מצה כגון

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
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ÊÈאחד וכל יחד נקבעו שלא מפני מצטרפין שאין מקום כל
להוציאם שנתכוין אע"פ לכולם אחד בירך אם לעצמו מברך
אינה הנהנין שברכת יצאו לא לצאת נתכונו והם חובתם ידי
ידי חבירו מוציא בדבר המחויב שכל המצות לברכת דומה
אחד ואין שיברך ראוי הוא שנהנה מי הנהנין בברכת אבל חובתו
לקבוע שדרך דבר על יחד נקבעו א"כ אלא בברכתו חבירו פוטר
כגוף נחשבים להיותם מצרפתן שקביעותם ויין פת כגון עליו

לכולם. אחת לברכה אחד

מפני לעצמו לברך צריך אחד שכל אלא יחד נקבעו אם אבל
ברכה או מג' בפחות המזון בברכת כגון מועלת קביעותם שאין
אחד בירך ואם לעצמו מברך ואחד אחד כל פירות של אחרונה
ורי"ג קצ"ג בסימן שיתבאר כמו בדיעבד חובתם ידי יצאו לכולם
והעיקר בדיעבד חובתם ידי יצאו מקום שבכל אומרים ויש

הראשונה: כסברא

ÁÈמצוה אחת לברכה לצרפם מועלת שקביעותם מקום וכל
שנאמר משום עצמו בפני אחד כל ולא לכולם מברך שאחד
דעת על יחד לקבוע הם רשאים מקום ומכל מלך הדרת עם ברוב
לברך עכשיו נהגו ולפיכך רי"ג בסי' שיתבאר כמו להצטרף שלא
בין מלהשיח נזהרים היו לא שההמון משום לעצמו אחד כל
לעצמו אחד כל לברך הנהיגו לכן להטעימה הברכה שמיעת
בקביעותם בפירוש דעתם היתה כאילו זה הרי כן שנהגו וכיון

ופטורין להצטרף שלא דעת על שקובעים זה:יחד מהידור

ËÈבתים בעלי שכולם או הבית בעל ביניהם שאין חבורה בני
נותן או כבודו משום הבוצע הוא שבהם בחכמה גדול
להקדימו מצוה כהן מהם ואחד שוין הם ואם שירצה למי רשות
לחכם ואסור לו קודם הוא חכם תלמיד והוא הארץ עם כהן ואם
א"כ אלא כהונה ומשפט חוק דרך לפניו הארץ עם את להקדים
בסי' שיתבאר כמו כהונתו בלא לברך רשות לו ונותן לו מוחל
טוב ממנו גדול שהישראל אלא חכם תלמיד ג"כ הכהן ואם ר"א
ימים מאריך מקדימו ואם בדבר חיוב אינו אבל להכהן להקדימו
חכם תלמיד לכהן אפילו קודם הוא הבית בעל ביניהם יש ואם

יפה. בעין שיבצע כדי

מוחל הסתם מן מקום מכל התורה מן היא הכהן שקדימת (אף
קדימה לו אין לו מוחל אינו אם ואף זה בשביל בכבודו הכהן לו
לו ליתן שלא הבית הבעל ביד שהרי הבית בעל נגד בבציעה
אם ואף בחנם להאכילם הכהונה ממשפטי זה שאין כלל לאכול
או זמן לאחר אלא עכשיו כאן לו ליתן מחויב אינו שכירו הוא
בברכת ונתחייב אכל שכבר המזון בברכת משא"כ אחר במקום

להם). מוחל אינו אם לכולם קודם הוא יחד כולם עם המזון

ביום החתן וכן נהגו וכן רשאי ממנו לגדול כבוד לחלוק בא ואם
שכיון וכהן גדול שם שיש אע"פ לבצוע לכל קודם הוא חתונתו
אדם. לשום נגדו קדימה אין לדחותה ובידו בשבילו היא שהסעודה

בני מכל רשות נוטל הגדול הוא שהבוצע שאף היא ענוה ומדת
גדולים הם כאלו ורבותי מורי ברשות בתחלה ואומר החבורה
המזון לברכת מכהן רשות ליטול ונהגו לברך נאה ולהם ממנו
רשותו בלא לברך אסור וא"כ להקדימו מצוה שהרי נכון וכן
שאומר מה מועיל אין מקום ומכל בחכמה ממנו גדול א"כ אלא

רשות: הכהן לו נתן לא אם ברשות

Îאם כגון הבוצע שיטעום עד לטעום רשאים המסובים אין
ולטעום הבוצע ממנו שבצע הלחם מן לחתוך רוצים הם
שיטעום קודם כלל להם יתן לא הוא אבל הוא שיטעום קודם
לצורך שלא לאכילה ברכה בין זו נתינה בשהיית להפסיק שלא
הוא שיטעום עד להם שנותן מה לטעום רשאים אינם הם שהרי

תחילה.

הבוצע שביד לככר זקוקים ואין מככרו אוכל אחד כל ואם
רק מככרו הבוצע שיטעום קודם מככרותיהם לטעום רשאין
צריך שהבוצע כמו העונים רוב מפי אמן שיכלה עד שימתינו

שנתבאר כמו להיותלהמתין צריך טוב ויום ובשבת למעלה
רשאין ואז הבוצע שלפני ממה חוץ משנה לחם המסובין לפני
הבוצע שלפני לככר הם זקוקים שאל"כ הבוצע קודם לטעום
לפניהם להיות צריך בחול (וגם משנה לחם חובת ידי בהן לצאת
שלם לככר הם זקוקים שאל"כ הבוצע לפני כמו שלם ככר
לבצוע אסור שלימה פת השולחן על שיש שכיון הבוצע שלפני

קס"ח). בסי' שיתבאר דרך על אלא הפרוסה על

תחילה שיטעום ממנו שגדול למי כבוד לחלוק הבוצע בא ואם
חולקין: ויש בידו הרשות

‡Îבא ואם לאכול לקערה תחלה ידו פושט הוא הבוצע
רשאי. ממנו שגדול למי כבוד לחלוק

א"כ אלא בידו נוטלה והאחר אחד כל לפני פרוסה נותן הבוצע
ישראל חכמי שנהגו ארץ דרך ממנהגי אלו וכל אבל הוא האוכל

נוהגת. אבילות אין ובשבת בסעודה

שאסור המסובין לפני המוציא חתיכת יזרוק שלא הבוצע ויזהר
קע"א: בסי' שיתבאר כמו השולחן על אפילו הפת לזרוק

Îלבהמה או לנכרי הבציעה פרוסת להאכיל שלא ליזהר טוב
פת שיאכל קודם לאכלה ויש הברכה כבוד משום ועוף
ויש מצוה חיבוב משום לתיאבון נאכלת שתהא כדי אחרת
שניהם ידי לצאת והרוצה הסעודה בסוף לאכלה שטוב אומרים

בסוף: וקצת בתחילה קצת יאכל

‚Îהאוכלין להוציא המוציא לברך יכול אינו אוכל שאינו מי
אינו שהוא כיון לעצמן לברך יודעין אינן אפילו חובתן ידי
אחרים מוציא אינו בדבר מחויב שאינו וכל זו בברכה מחויב
מי שאף המצות לברכת דומה אינה הנהנין שברכת חובתן ידי
למי לברך יכול חובתו ידי יצא שכבר מפני בדבר מחויב שאינו
היום קידוש לקדש כגון לעצמו לברך יודע ואינו יצא לא שעדיין
ערבים ישראל כל חובה שהן שבמצות לפי הארץ ועמי לנשים
חובתו ידי יצא לא כשחבירו בדבר מחויב נקרא הוא וגם בזה זה
מכל הנהנה על חובה שהן שאף הנהנין בברכות משא"כ עדיין
נהנה שאין אחר אין לפיכך לברך ושלא ליהנות שלא בידו מקום

מחוי שחפץנקרא מה על לברך צריך שזה זו הברכה בדבר ב
ליהנות.

זה שחיוב כיון מקום מכל פת לאכול חייב שהוא בשבת ואפילו
לו עונג והתענית באכילתו נהנה אינו שאם להנאתו אלא אינו
שאסור יהנה לא ג"כ לברך יודע אינו אם א"כ מלאכול פטור
שיהנה ערבים ישראל כל ואין ברכה בלא הזה מהעולם ליהנות

זה.

הנאתו משום שלא האדם על חובה שהן ושתיה אכילה כל אבל
לילה של בין קידוש של ויין פסח של ראשון בליל מצה כגון
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קלו   

להוציאו יצא שכבר אחר יכול לברך יודע אינו אם יום של ובין
פרי ובורא המוציא שהן שבהן הנהנין מברכת אף חובתו ידי
עצמה הקידוש וברכת מצה אכילת ברכת לומר צריך ואין הגפן
מברכת גם מוציאו הפת על מקדש ואם המצות מברכות שהם
הנאתו. משום ולא קידוש משום חובה שהיא שבקידוש המוציא

כל לברך רשאי לקטנים אבל לברך יודע שאינו לגדול זה וכל
עליו מוטל חינוכם אין ואפילו במצות לחנכן כדי הנהנין ברכת

ביתו: מבני שאינן כגון

יזֿכג סעיפים הבוצע הוא ומי הבציעה וזמן מקום קסז, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: בגללתוכןתוכןתוכןתוכן רק לה' באהבה שמתעורר אדם

"עקרה" בשם נקרא מלמעלה ההתעוררות

" דכאשר לכך הסיבה את לבאר ימשיך זה איש[בפרק

תחילה (הקבמזריע נולדת"" מלמעלה) האדם את מעורר ה

" זוטארק להקבאהבה אתערותא"" ישנה כאשר ורק ה,

) כדבעי תחילה"דלתתא מזרעת בחינת"אשה נולדת (

רבה" לה':]אהבה "

      
     

      
      

    
עצמו, בכח בלבו, לנטוע לאדם לו אפשר אי
האלקי כשהאור רק אלא אמיתיות, ה' ויראת ה' אהבת

באמת. בנפשו וקבוע מאיר

אדם ירגיש שלא גשמי, לדבר ויראה באהבה וכמו
הדבר אם אלא ממנו ופחד יראה או דבר לאיזה אהבה
הגשמיות, עיניו לנגד גשמי מקום בקירוב אם לפניו,
שכלו ועיני במוחו שיש רוחני, מקום בקירוב עכ"פ או
שזה עד פרטיו לכל ההוא הדבר של ברורה צורה
הרוחנית) או (הגשמית זו וראי' הדבר, את רואה כאילו
הדבר אל להתקרב אם - בלב רגש באדם המולידה היא
שאינו דבר משא"כ (יראה), ממנו להתרחק או (אהבה)
יוליד לא הדבר בטיב ויתבונן כשיחשוב גם ב"עולמו",

להדבר. אמיתי רגש בנפשו

בנפשו אלקות גילוי אין דאם השם, בעבודת וכך
יתברך אלקותו גילוי רואות עיניו "כאילו עד ובמוחו
ויראה אהבה בליבו לעורר לאדם אפשר אי ממש",

קיום. שום זו להתעוררות ואין אמיתיות,

כלומר, מלמעלה", הבאים ויראה "אהבה ענין וזהו
בנפשו. האלקי אור גילוי מחמת

אלא מלמעלה אור להתגלות זוכה האדם אין אולם
האהבה את לעורר עצמו בכח תחילה מתייגע א"כ

הדעת בהעמקת ההתבוננות ידי על בלבו, לה' והיראה
לו נמשכות מדה, כנגד מדה שאזי, יתברך, בגדולתו

מלמעלה". ויראה "אהבה

      
       
     
       
       
      
     


ויראה אהבה להוליד מתייגע שהאדם זה בשכר
אורו בפנימיות נפשו את מאיר שהקב"ה זוכה בלבו,
"זיו רק (ולא ממש ב"ה סוף אין אור היינו יתברך,
נולדת ועי"ז הבא), ועולם עדן בגן המאיר השכינה"
להכלל גדולה בתשוקה לה', רבה אהבה אצלו

ב"ה. סוף אין באור ולהתבטל

      
       
      

לעבודתו עצמם את מעוררים בנ"י כשאין גם
הוא חסד, חפץ הוא שהקב"ה להיות הנה יתברך,
אהבת דמפני לתשובה, ישראל נשמות לב את מעורר
אורו את להשפיע מקדים ישראל, לכנסת הקב"ה
חצות בכל כמו אליו, באהבה שמתעוררים טרם עליהם
והחזירנו מתפללים וכן כו', ישאג שאוג הקב"ה לילה
ונשובה. אליך ה' השיבנו לפניך, שלימה בתשובה
ואומרת כיונה שמנהמת קול בת רז"ל שאמרו "וזהו
ופ"ב דברכות, רפ"ק בגמ' כנזכר כו' לבנים אוי
וזהו שובבים, בנים שובו ואמרה קול בת יצתה דחגיגה
מי"ג נמשכים והם שמלמעלה הכרוזין ענין בזהר מ"ש

בתשובה". לעורר הרחמים מדות

תחילה". מזריע "איש ענין וזהו
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בדרך האדם בנפש המאיר האלקי האור אולם,
אינו האדם, התעוררות הקדמת בלי מלמעלה, מתנה
האור", "פנימיות ולא האור" "חיצוניות בחינת אלא
נתפס להיות שיוכל עד המתצמצם האלקי השפע שהוא

בנבראים.

      
     
    
       
      

    
כך ואשה, איש צ"ל גשמי ולד שליצירת כמו
צ"ל האדם בלב ה' אהבת הולדת שתהי' שכדי בנמשל,
והן הקב"ה) זה (מה"איש" דלעילא אתערותא הן

האשה). האדם, (התעוררות דלתתא אתערותא

קודמת דלעילא האתערותא כאשר אמנם,
והיא תחילה) מזריע (איש דלתתא לאתערותא
האדם אצל הנולדת לה' האהבה - האדם את המעוררת
שהאור לפי זוטא". "אהבה "נקבה", בחינת היא
- זו דלעילא באתערותא הנפש את המאיר האלקי
בתחילת (כנ"ל לה' אמיתית אהבה המוליד הוא שהוא
ולהיותו האור", "חיצוניות מבחינת רק הוא - הפרק)

שולל אינו השכינה") ("זיו מצומצם ומבטלאור

זה אור של ענינו כל אדרבה, שהרי הנבראים, מציאות
ולהאירם. להחיותם בכדי הנבראים אל להתצמצם הוא
ד"נפשי האהבה היא זה מאור הנולדת האהבה ולפיכך
שהאדם מה נפשו, לחיי המתאוה כאדם הנ"ל, אויתיך"
ולהכלל להתבטל לא אבל - נפשו צמאון לרוות רוצה
האור", "פנימיות (משא"כ דמלכא" ב"גופא לגמרי
מגדר שלמעלה בעצמו ב"ה סוף אין אור שלהיותו
הנבראים - זה אור נגלות בהגלות הרי הנבראים,

לגמרי). וישותם ממציאותם מתבטלים

במאמר"[ע הפנימי בפירוש בארוכה לעיל המבואר פ

""חז מזרעתל אשה נקבה יולדת תחילה מזריע איש

זכר יולדת התחילה דענין - התעוררותהולדה"" הוא "

" בחינות, שתי בזה ויש האדם, בלב לה' "זכרהאהבה

ו רבה) אםנקבה"(אהבה הן ותלויות זוטא), (אהבה "

שנזרעה או עצמו בכח בליבו ההתעוררות את זורע האדם

הברכה בלשון השאלה את לתרץ ישוב - מלמעלה בתוכו

לתוכה" בני' בקיבוץ העקרה מאיןותגל עקרה היא דאם - "

בנים?] לה

       
      
      
         
       
     
        
ידי על רק היא לה' האהבה ההתעוררות כאשר
נקראת תחילה"), מזריע ("איש דלעילא אתערותא
כאן אין (כאילו "עקרה" בשם ה' בעבודת זו מדריגה
התעוררות שיש הגם כי לה'). אהבה "הולדת" שום
שאין מאחר מקום, מכל נקבה"), ("יולדת האדם בלב

תולדת זו האדםאהבה כנסתעבודת (ה"אשה",
דלעילא מהאתערותא תוצאה רק היא אלא ישראל),
כי "עקרה", נקראת מלמעלה, מתנה בדרך הבאה
בלב אהבה "להוליד" בכוחו אין עצמו מצד האדם

אליו. מתייחסת ההולדה ואין

       
      
     
       
"שוש - זו בברכה החידוש גודל יובן ומעתה
דפירוש לתוכה", בני' בקיבוץ העקרה ותגל תשיש
שהאדם דאע"פ אומרת, זאת זכרים, בנים היינו "בני'"
אהבה להוליד בכוחו אין כי "עקרה", בבחינת הוא
מגילוי תוצאה רק היא שלו ההתעוררות וכל בליבו,
מזריע "איש דלעילא, (אתערותא מלמעלה אלקי אור
לה'). רבה (אהבה זכר" "יולדת מקום מכל - תחילה")
הוא הדין ששורת הדין, משורת ולפנים לפני "שזהו

כדלעיל". נקבה יולדת תחלה מזריע דאיש

     [לתוכה בני' [בקיבוץ
      
        

  [הבא בפרק שיבואר [וכפי

  
ה' באהבת הנ"ל המדריגות שתי בין ההבדל סיבת
תלוי' - (נקבה) זוטא ואהבה (זכר) רבה אהבה -
דכאשר האדם. בלב האהבה "זריעת" והתחלת במקור
בלבו ה' אהבת לנטוע עצמו בכח מתייגע האדם
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קלז    

     
     

     
בדרך האדם בנפש המאיר האלקי האור אולם,
אינו האדם, התעוררות הקדמת בלי מלמעלה, מתנה
האור", "פנימיות ולא האור" "חיצוניות בחינת אלא
נתפס להיות שיוכל עד המתצמצם האלקי השפע שהוא

בנבראים.

      
     
    
       
      

    
כך ואשה, איש צ"ל גשמי ולד שליצירת כמו
צ"ל האדם בלב ה' אהבת הולדת שתהי' שכדי בנמשל,
והן הקב"ה) זה (מה"איש" דלעילא אתערותא הן

האשה). האדם, (התעוררות דלתתא אתערותא

קודמת דלעילא האתערותא כאשר אמנם,
והיא תחילה) מזריע (איש דלתתא לאתערותא
האדם אצל הנולדת לה' האהבה - האדם את המעוררת
שהאור לפי זוטא". "אהבה "נקבה", בחינת היא
- זו דלעילא באתערותא הנפש את המאיר האלקי
בתחילת (כנ"ל לה' אמיתית אהבה המוליד הוא שהוא
ולהיותו האור", "חיצוניות מבחינת רק הוא - הפרק)

שולל אינו השכינה") ("זיו מצומצם ומבטלאור

זה אור של ענינו כל אדרבה, שהרי הנבראים, מציאות
ולהאירם. להחיותם בכדי הנבראים אל להתצמצם הוא
ד"נפשי האהבה היא זה מאור הנולדת האהבה ולפיכך
שהאדם מה נפשו, לחיי המתאוה כאדם הנ"ל, אויתיך"
ולהכלל להתבטל לא אבל - נפשו צמאון לרוות רוצה
האור", "פנימיות (משא"כ דמלכא" ב"גופא לגמרי
מגדר שלמעלה בעצמו ב"ה סוף אין אור שלהיותו
הנבראים - זה אור נגלות בהגלות הרי הנבראים,

לגמרי). וישותם ממציאותם מתבטלים

במאמר"[ע הפנימי בפירוש בארוכה לעיל המבואר פ

""חז מזרעתל אשה נקבה יולדת תחילה מזריע איש

זכר יולדת התחילה דענין - התעוררותהולדה"" הוא "

" בחינות, שתי בזה ויש האדם, בלב לה' "זכרהאהבה

ו רבה) אםנקבה"(אהבה הן ותלויות זוטא), (אהבה "

שנזרעה או עצמו בכח בליבו ההתעוררות את זורע האדם

הברכה בלשון השאלה את לתרץ ישוב - מלמעלה בתוכו

לתוכה" בני' בקיבוץ העקרה מאיןותגל עקרה היא דאם - "

בנים?] לה

       
      
      
         
       
     
        
ידי על רק היא לה' האהבה ההתעוררות כאשר
נקראת תחילה"), מזריע ("איש דלעילא אתערותא
כאן אין (כאילו "עקרה" בשם ה' בעבודת זו מדריגה
התעוררות שיש הגם כי לה'). אהבה "הולדת" שום
שאין מאחר מקום, מכל נקבה"), ("יולדת האדם בלב

תולדת זו האדםאהבה כנסתעבודת (ה"אשה",
דלעילא מהאתערותא תוצאה רק היא אלא ישראל),
כי "עקרה", נקראת מלמעלה, מתנה בדרך הבאה
בלב אהבה "להוליד" בכוחו אין עצמו מצד האדם

אליו. מתייחסת ההולדה ואין

       
      
     
       
"שוש - זו בברכה החידוש גודל יובן ומעתה
דפירוש לתוכה", בני' בקיבוץ העקרה ותגל תשיש
שהאדם דאע"פ אומרת, זאת זכרים, בנים היינו "בני'"
אהבה להוליד בכוחו אין כי "עקרה", בבחינת הוא
מגילוי תוצאה רק היא שלו ההתעוררות וכל בליבו,
מזריע "איש דלעילא, (אתערותא מלמעלה אלקי אור
לה'). רבה (אהבה זכר" "יולדת מקום מכל - תחילה")
הוא הדין ששורת הדין, משורת ולפנים לפני "שזהו

כדלעיל". נקבה יולדת תחלה מזריע דאיש

     [לתוכה בני' [בקיבוץ
      
        

  [הבא בפרק שיבואר [וכפי

  
ה' באהבת הנ"ל המדריגות שתי בין ההבדל סיבת
תלוי' - (נקבה) זוטא ואהבה (זכר) רבה אהבה -
דכאשר האדם. בלב האהבה "זריעת" והתחלת במקור
בלבו ה' אהבת לנטוע עצמו בכח מתייגע האדם
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קלח   

"פנימיות לגילוי זוכה אזי תחילה"), מזרעת ("אשה
נקבעת ועי"ז ממש, ב"ה סוף אין אור היינו האור",
"לאשתאבא "זכר"), (בחינת לה' רבה אהבה בלבבו
האהבה התעוררות כל כאשר משא"כ דמלכא"; בגופא
זאת שהתעוררות מלמעלה, ההתעוררות בגלל רק היא
השכינה"), ("זיו האור" "חיצוניות מבחינת היא
והיות זוטא. אהבה "נקבה", בבחינת היא האהבה
תוצאה רק אלא האדם עבודת תולדת אינה זו שאהבה
(כאילו "עקרה" נקראת לפיכך מלמעלה, מההתעוררות

י לה'אינה אהבה התעוררות שיש הגם כי כלל), ולדה
גודל וזהו שמו. על נקראת היא אין האדם, בלב
בני' בקיבוץ העקרה ותגל תשיש ב"שוש החידוש

היא עצמה מצד ישראל שכנסת דאע"פ לתוכה",
אינה שבה לה' האהבה התעוררות (כי "עקרה" בבחינת
מקום מכל דלעילא), מהאתערותא תוצאה אלא
בני' ("בקיבוץ זכר דבחינת לה' רבה באהבה תתעורר
"בשמחה", - ממשיך זה על הנה הכיצד? לתוכה").
ש"איש שאע"פ לכך, זוכים מצוה של שמחה ידי שעל
שיבואר (כפי זכר" "יולדת מקום מכל תחילה" מזריע

הבא). בפרק

  הבאות ויראה אהבה
האור. וחיצוניות האור פנימיות מלמעלה.
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Âמיש דיש [ה]השתלשלות בחי' בין הפרש עוד יש
ליש דמאין [ה]השתלשלות בחי' ובין עו"ע שנק'
דיש השתל' בבחי' דהנה הנ"ל. שמות קריאת כמו שזהו
באופן לעצמו נפרד יש בבחי' העלול שישאר בהכרח מיש
מקור לו אין כאלו בפ"ע מהות וקיום מציאות לו שיש
ממקורו רגע כל מקבל שבאמת אע"פ כלל עליו השופע
מכח שגדלי' והעשב התפוח דוגמת וכמו העילה, שהוא
גשמי ליש רוחני מיש ליש, מיש שזהו כנ"ל הרוחני הצומח
מתגדל רגע שבכל דאע"פ רואים אנו הנה באריכות, כנ"ל
יופסק ואם הרוחני הצומח כח מן והעשב התפוח וצומח
הכח שופע רגע כל וא"כ עוד יצמיחו לא זו הצמיחה כח
נראי' והעשב התפוח [הרי] אעפ"כ כו', ליש מיש הצומח
כאלו בפ"ע ודבר ממקורם נפרד יש ומציאות במהות לעין
אם שהרי לזה וראי' וכלל, כלל המגדלן מקור להם אין
קיום להם יש שבארץ הצומח מכח והעשב התפוח יכרתו

נשאר מהותם אבל עוד יצמחו שלא רק ומהותן במציאותן
המשכ' בכל גם הוא וכך יכלו, ולא ירקבו לא עולם בקיום
שמקבלים המזלות כמו עו"ע בבחי' שהוא רוחני'
שמקבלים שגם כנ"ל מיש יש בבחי' וכה"ג מהאופנים
שגם עד לעצמם נפרד יש בבחי' הם מ"מ שפעם אור תמיד
להם שאין רק יתקיימו מעליהם השפע אור בהפסקת
ההשתל' בכל המעלות רום עד וכה"ג כו', עוד חיות תוספת
מאחר מיש דיש הזאת שהתהוות לפי מיש יש בבחי' דעו"ע
בחי' הוא [ו]המשפיע המוליד גם הרי למהות ממהות שהוא
רק אחר מהות בבחי' להיות באה והמשכתו מה דבר מהות
הנולד גם יהי' א"כ וכה"ג, הגשם אל הרוחני מן בא שהוא

ואמיתיוהמ גדול הכלל וזהו לעצמו, נפרד מהות בחי' תהוה
בפ"ע מהות המתהוה גם יהי' ממהות מהות התהוות בכל
במציאות מתהוה בחי' יש הרי מהוה בחי' שיש מאחר
וד"ל. כו' ומתהוה מהוה נפרדים דברים ב' והן כו', לעצמו
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שהואÙ"ÚÂמא) ועד ופי' אחד פי' בענין למעלה האמור
ובחי' יחו"ע בחי' הן והן אתוון בחלופי אחד
למסור הא' בק"ש שיש מס"נ בחי' ב' ענין יובן יחו"ת,
נפשך, את נוטל אפי' נפשך בכל ואהבת והב' באחד, נפשו
וכנ"י חתן נק' שהקב"ה שידוע מה מתחלה להקדים ויש

את המשמח ולכן מ"ת זה חתונתו ביום וכמארז"ל כלה נק'
דרגא חות חתן כי קולות בה' שניתנה לתורה זוכה החתן
בתורה, להתלבש ב"ה א"ס אור והמשכת ירידת דהיינו
וניצוץ ניצוץ כל וכן ישראל נשמות מקור היא וכנס"י
ב' בו יש כלה דהנה כלה, בבחי' הוא בפרט מישראל
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מלשון הכל ומבלה שמכלה כליון מלשון הא' פירושים
כמו הפעולה על המורה דבר שם הוא כלה מלת כי כלה
מלשון והב' כו', שמכלה ע"ש כלה ונק' דקה זכה רכה
ית', באורו וליכלל לידבק הנפש תשוקת כו' נפשי כלתה
דהנה שבק"ש, הנ"ל מס"נ בחי' ב' הן אלו כלה בחי' וב'
כי כו' ישראל שמע מחמת הוא באחד למס"נ הא' הבחי'
איך ב"ה א"ס בגדולת התבוננות שהיא הבנה מלשון שמע
אני כמ"ש שינוי שום בלי שנבה"ע קודם כמו אחד שהוא
ראשון אני כו' נברא שלא עד הוא אתה כו' שניתי לא הוי'
המעלים אלקים פי' אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני
ומסתיר מעלים העלם שום אין ית' לפניו כי כו' ומסתיר
הארץ ואת השמים ואת כו' חשיב כלא קמי' כולא כי כלל
וכל שינוי שום בלי העולם שנברא קודם כמו מלא אני
בטילים העולמות וכל בלבד והארה זיו רק הוא הגילויים
ולא מזה יומשך לזאת ואי במקורו, השמש כזיו ממש
להיות חלל מקום לעשות שלא כו' קדשי שם את תחללו
וישות התאוות כל בטלים וממילא ית' ממנו נפרד דבר
ויש כו' לגרמיה שמכלה כליון לשון כלה וזהו ולגרמיה,
חלק היא שנשמתו משום מישראל א' כל בכח זה מס"נ
כנ"ל באחד יתבונן שכאשר בכחו יש ע"כ ממעל אלוה
זולתי רצון שום ישאר ולא לו שהי' רצונותיו כל יתבטלו
אחר ממש מלבדו עוד שאין מאחר ית' אליו התשוקה
ממש ואפס כאין הם העולמות וכל כו' קודם כמו שנברא
בהוי' התבוננות ע"י היינו באחד מס"נ וענין פי' וזהו כנ"ל,
זולתו רצון שום אצלו ישאר ולא רצונותיו כל יתבטלו אחד
כליון לשון הא' כלה בחי' וזהו באחד ממש מס"נ וזהו ית'
אות סוף (וע"ל כנ"ל כו' ולגרמיה היש בחי' כל שמכלה
היש ביטול בחי' שהיא כלתה מלשון היא הב' והבחי' כ"ב)
ליכלל שרוצה א"ע שמבטל אלא ודבר יש שהוא דהיינו
יש בחי' היא שהאה' נפשך בכל ואהבת בחי' והוא וליבטל
המס"נ מבחי' במדריגה למטה והוא שאוהב מי יש שהרי
בבשכמל"ו, הנ"ל מס"נ בחי' ב' בין מפסיקים ולכן באחד,
שום עוד שאין איך יחו"ע בחי' שהוא אחד שאמר אחר כי
מי יש בבחי' ואהבת בחי' כלל שייך לא כו' ממש דבר
שהוא בינתיים שנאמר בשכמל"ו בחי' ע"י אלא שאוהב
ליש מאין הנבראים כל נתהוו מלכותו שמבחי' יחו"ת, בחי'
הנבראים כל וחיות קיום מקור זהו עם בלא מלך שאין לפי
ממנו חוץ דהיינו דווקא מבלעדי אלקים אין מבלעדי וכתיב
אני אלקיכם הוי' אני אלקי' הוא בעצמו הוי' אבל ח"ו ית'
בע"ג הבלתי ב"ה א"ס אור ומסתיר שמצמצם כו' בעצמי
דלבושא קמצא וכהדין יש בבחי' נבראים בחי' גילוי להיות
ואהבת להיות נמשך בשכמל"ו של זו ומבחי' וביה מיני'
אלקות גילוי בחי' תמיד להמשיך כו' שאוהב מי יש בבחי'
שיה אלקיך הוי' את ואהבת וזהו האלקי' הוא הוי' י'להיות

לשון שני' כלה בחי' וזהו כו' אלי זה למטה הוי' בחי' גילוי

מי יש עדיין יש בבחי' הוא הנפש שהכלות נפשי כלתה
במס"נ ממש ביטול בחי' הוא יחו"ע משא"כ כו' שאוהב
שכינתא בזה"ק נק' אלו בחי' וב' כנ"ל, לגמרי כליון לשון
ויחו"ת, יחו"ע בחי' ג"כ והוא תתאה ושכינתא עילאה
מס"נ בחי' מישראל א' בכל שיהי' והשרש המקור דהיינו
נשמות מקבלים שמשם בתחתונים ששוכן שכינה נק' הנ"ל
באחד הנ"ל וכליון מס"נ לבחי' והשרש והמקור ישראל
והשרש והמקור עילאה שכינתא נק' יחו"ע מבחי' שהוא
שהוא ותשוקה הנפש בכלות נפשך בכל ואהבת לבחי'
כלה בחי' ב' הן והן תתאה, שכינתא נק' יחו"ת מבחי'
ב' על מדבר השירים שיר שכל השירים בשיר שנאמרו
בשה"ש ונשנה נאמר ב"פ כי כידוע הנ"ל כלה בחי'
הנ"ל, כלה בחי' ב' על ורומז וכלה חתן שבין החיבוב
ששאל ששמעתי הקושי' ג"כ לתרץ שאפשר נ"ל (ובזה
מרבינו ז"ל, רבינו של רבו הקדוש המגיד הרב מנכדי אחד
לאחר ואהבת בחי' יתכן איך בבארדיטשוב, בהיותו ז"ל
מהאהבה, במדריגה למעלה מס"נ שהרי באחד מס"נ בחי'
בינתיים שנאמר בשכמל"ו בחי' מחמת שזהו א"ש ולפמ"ש
כלל אמר לא בתורה מרע"ה שהרי קשה מ"מ אמנם כנ"ל,
יתכן איך א"כ בשכמל"ו אמרו לא יריחו ואנשי בשכמל"ו
דמדאורייתא לומר ודוחק לאהבה, ממס"נ הירידה להם
נפשך, בכל במס"נ סגי בשכמל"ו) יאמר לא אם (היינו
כמ"ש אהבה מתחלה כסדר באחד מההתבוננו' שנמשך
מס"נ, לו להיות בקדש מעלין ואח"כ לבבך, בכל ואהבת
הצריכו אז יחו"ת, בחי' שהוא בשכמל"ו לומר וכשאמרו
ליחו"ע, דיחו"ע מס"נ בין ההפסק יהי' שלא באחד למס"נ
לבכל אחד בין הפסק ליכא בשכמל"ו אמר לא אם משא"כ
ג"כ להם הי' יריחו אנשי דמסתמא דוחק זה מיהו נפשך,
ממש בדבור אמרו שלא שאע"פ ואפשר ממש, באחד מס"נ
כו', ואהבת מזה ונמשך ביחו"ת התבוננו מ"מ בשכמל"ו,
ופכ"ה פי"ח בלק"א לפמ"ש אחר בדרך ליישב יש ועוד
מאד הדבר אליך קרוב כי שבפסוק מאד תיבת בביאור
לעורר וברשותו אדם של בידו שעה ובכל עת שבכל
ספק שום בלי בלבבו בודאי המסותרת אחד לה' אהבתו
מיחודו אופן בשום ליפרד שלא דחילו גם בה ונכלל
מי דאפי' רפי"ח וע"ש ממש במס"נ אפי' ית' ואחדותו
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בבחי' מלובש ב"ה א"ס שבחי' משום ל"ט) ס"פ (ע' לבו
ג"כ וע' יעו"ש כו' שיהי' מי יהי' האדם שבנפש חכמה
ורחימו בדחילו ה' עבודת ומדרגת שמהות הנ"ל פל"ט
דו"ר שהם רק לבו בתעלומות (וה"ה לבו בהתגלות
א"ס בגדולת ודעת הבינה מן הנמשכות פט"ז) עיין שכליים
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קלט    

מלשון הכל ומבלה שמכלה כליון מלשון הא' פירושים
כמו הפעולה על המורה דבר שם הוא כלה מלת כי כלה
מלשון והב' כו', שמכלה ע"ש כלה ונק' דקה זכה רכה
ית', באורו וליכלל לידבק הנפש תשוקת כו' נפשי כלתה
דהנה שבק"ש, הנ"ל מס"נ בחי' ב' הן אלו כלה בחי' וב'
כי כו' ישראל שמע מחמת הוא באחד למס"נ הא' הבחי'
איך ב"ה א"ס בגדולת התבוננות שהיא הבנה מלשון שמע
אני כמ"ש שינוי שום בלי שנבה"ע קודם כמו אחד שהוא
ראשון אני כו' נברא שלא עד הוא אתה כו' שניתי לא הוי'
המעלים אלקים פי' אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני
ומסתיר מעלים העלם שום אין ית' לפניו כי כו' ומסתיר
הארץ ואת השמים ואת כו' חשיב כלא קמי' כולא כי כלל
וכל שינוי שום בלי העולם שנברא קודם כמו מלא אני
בטילים העולמות וכל בלבד והארה זיו רק הוא הגילויים
ולא מזה יומשך לזאת ואי במקורו, השמש כזיו ממש
להיות חלל מקום לעשות שלא כו' קדשי שם את תחללו
וישות התאוות כל בטלים וממילא ית' ממנו נפרד דבר
ויש כו' לגרמיה שמכלה כליון לשון כלה וזהו ולגרמיה,
חלק היא שנשמתו משום מישראל א' כל בכח זה מס"נ
כנ"ל באחד יתבונן שכאשר בכחו יש ע"כ ממעל אלוה
זולתי רצון שום ישאר ולא לו שהי' רצונותיו כל יתבטלו
אחר ממש מלבדו עוד שאין מאחר ית' אליו התשוקה
ממש ואפס כאין הם העולמות וכל כו' קודם כמו שנברא
בהוי' התבוננות ע"י היינו באחד מס"נ וענין פי' וזהו כנ"ל,
זולתו רצון שום אצלו ישאר ולא רצונותיו כל יתבטלו אחד
כליון לשון הא' כלה בחי' וזהו באחד ממש מס"נ וזהו ית'
אות סוף (וע"ל כנ"ל כו' ולגרמיה היש בחי' כל שמכלה
היש ביטול בחי' שהיא כלתה מלשון היא הב' והבחי' כ"ב)
ליכלל שרוצה א"ע שמבטל אלא ודבר יש שהוא דהיינו
יש בחי' היא שהאה' נפשך בכל ואהבת בחי' והוא וליבטל
המס"נ מבחי' במדריגה למטה והוא שאוהב מי יש שהרי
בבשכמל"ו, הנ"ל מס"נ בחי' ב' בין מפסיקים ולכן באחד,
שום עוד שאין איך יחו"ע בחי' שהוא אחד שאמר אחר כי
מי יש בבחי' ואהבת בחי' כלל שייך לא כו' ממש דבר
שהוא בינתיים שנאמר בשכמל"ו בחי' ע"י אלא שאוהב
ליש מאין הנבראים כל נתהוו מלכותו שמבחי' יחו"ת, בחי'
הנבראים כל וחיות קיום מקור זהו עם בלא מלך שאין לפי
ממנו חוץ דהיינו דווקא מבלעדי אלקים אין מבלעדי וכתיב
אני אלקיכם הוי' אני אלקי' הוא בעצמו הוי' אבל ח"ו ית'
בע"ג הבלתי ב"ה א"ס אור ומסתיר שמצמצם כו' בעצמי
דלבושא קמצא וכהדין יש בבחי' נבראים בחי' גילוי להיות
ואהבת להיות נמשך בשכמל"ו של זו ומבחי' וביה מיני'
אלקות גילוי בחי' תמיד להמשיך כו' שאוהב מי יש בבחי'
שיה אלקיך הוי' את ואהבת וזהו האלקי' הוא הוי' י'להיות

לשון שני' כלה בחי' וזהו כו' אלי זה למטה הוי' בחי' גילוי

מי יש עדיין יש בבחי' הוא הנפש שהכלות נפשי כלתה
במס"נ ממש ביטול בחי' הוא יחו"ע משא"כ כו' שאוהב
שכינתא בזה"ק נק' אלו בחי' וב' כנ"ל, לגמרי כליון לשון
ויחו"ת, יחו"ע בחי' ג"כ והוא תתאה ושכינתא עילאה
מס"נ בחי' מישראל א' בכל שיהי' והשרש המקור דהיינו
נשמות מקבלים שמשם בתחתונים ששוכן שכינה נק' הנ"ל
באחד הנ"ל וכליון מס"נ לבחי' והשרש והמקור ישראל
והשרש והמקור עילאה שכינתא נק' יחו"ע מבחי' שהוא
שהוא ותשוקה הנפש בכלות נפשך בכל ואהבת לבחי'
כלה בחי' ב' הן והן תתאה, שכינתא נק' יחו"ת מבחי'
ב' על מדבר השירים שיר שכל השירים בשיר שנאמרו
בשה"ש ונשנה נאמר ב"פ כי כידוע הנ"ל כלה בחי'
הנ"ל, כלה בחי' ב' על ורומז וכלה חתן שבין החיבוב
ששאל ששמעתי הקושי' ג"כ לתרץ שאפשר נ"ל (ובזה
מרבינו ז"ל, רבינו של רבו הקדוש המגיד הרב מנכדי אחד
לאחר ואהבת בחי' יתכן איך בבארדיטשוב, בהיותו ז"ל
מהאהבה, במדריגה למעלה מס"נ שהרי באחד מס"נ בחי'
בינתיים שנאמר בשכמל"ו בחי' מחמת שזהו א"ש ולפמ"ש
כלל אמר לא בתורה מרע"ה שהרי קשה מ"מ אמנם כנ"ל,
יתכן איך א"כ בשכמל"ו אמרו לא יריחו ואנשי בשכמל"ו
דמדאורייתא לומר ודוחק לאהבה, ממס"נ הירידה להם
נפשך, בכל במס"נ סגי בשכמל"ו) יאמר לא אם (היינו
כמ"ש אהבה מתחלה כסדר באחד מההתבוננו' שנמשך
מס"נ, לו להיות בקדש מעלין ואח"כ לבבך, בכל ואהבת
הצריכו אז יחו"ת, בחי' שהוא בשכמל"ו לומר וכשאמרו
ליחו"ע, דיחו"ע מס"נ בין ההפסק יהי' שלא באחד למס"נ
לבכל אחד בין הפסק ליכא בשכמל"ו אמר לא אם משא"כ
ג"כ להם הי' יריחו אנשי דמסתמא דוחק זה מיהו נפשך,
ממש בדבור אמרו שלא שאע"פ ואפשר ממש, באחד מס"נ
כו', ואהבת מזה ונמשך ביחו"ת התבוננו מ"מ בשכמל"ו,
ופכ"ה פי"ח בלק"א לפמ"ש אחר בדרך ליישב יש ועוד
מאד הדבר אליך קרוב כי שבפסוק מאד תיבת בביאור
לעורר וברשותו אדם של בידו שעה ובכל עת שבכל
ספק שום בלי בלבבו בודאי המסותרת אחד לה' אהבתו
מיחודו אופן בשום ליפרד שלא דחילו גם בה ונכלל
מי דאפי' רפי"ח וע"ש ממש במס"נ אפי' ית' ואחדותו
א"ס בגדולת להבין לב לו ואין ה' בידיעת קצרה שדעתו
במוחו אפי' שכליים ורחימו דחילו ממנה להוליד ב"ה
האהבה לעורר מאד הדבר אליו קרוב אעפ"כ לבד ותבונתו
ותעלומות במוחו הגילוי אל הלב מהסתר להוציאן מסותרת
בבחי' מלובש ב"ה א"ס שבחי' משום ל"ט) ס"פ (ע' לבו
ג"כ וע' יעו"ש כו' שיהי' מי יהי' האדם שבנפש חכמה
ורחימו בדחילו ה' עבודת ומדרגת שמהות הנ"ל פל"ט
דו"ר שהם רק לבו בתעלומות (וה"ה לבו בהתגלות
א"ס בגדולת ודעת הבינה מן הנמשכות פט"ז) עיין שכליים
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קמ   

הטבעיים בדו"ר ועבודה דבריאה בי"ס מקומה ב"ה
שכליים דדו"ר לכאורה משמע מזה דיצירה, בי"ס שבמוחו
מסותרת האהבה בחי' שהיא טבעיים דו"ר מן גבוהים הם
האהבה שרש שמ"מ פמ"ד וע' מס"נ בבחי' שהיא אע"פ
זה דרך לפי ומ"מ כו' רבה אהבה ונק' יותר גבוה מסותרת
בהתעוררות באחד במס"נ סגי דמדאוריי' ג"כ ליישב יש
ואהבת בחי' ואז לבד, ומחשבתו במוחו מסותרת האהבה
כלל ירידה חשובה אינה שכליי' דו"ר בחי' שהיא שאח"כ

א"ס בגדולת ההתבוננות מצד באחד המס"נ אמנם ודו"ק,
מצד המס"נ שהרי שכליים מדו"ר מדריגתו גבה ודאי ב"ה
לפי שכליי' הדו"ר שמעלת אלא מהאהבה גבוה עצמו
ג"כ כשהמס"נ א"כ ה' בגדולת ההתבוננות מן שנמשכים
לפמש"ל יתיישב שע"ז אלא יותר, גבוה ודאי מזה נמשך
דבשכמל"ו, הפסק מחמת הוא לאהבה ממס"נ שההעתקה
מדו"ר יותר גבוה ודאי בפ"מ מס"נ אבל בכח במס"נ וכ"ז

עיי"ש): לבינה מ"ן שמעלים בפע"ח וכמ"ש שכליי'
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Â‰ÊÂעה"ד לברר התורה שיתלבש כדי מגשמיות לך פסל
נשא פ' ר"מ ע"פ ך"ו סי' באגה"ק וכמ"ש טו"ר
לברר הוא והמצות התורה עסק שעיקר יעו"ש באריכות
בעיון הוא הלימוד עיקר לכן מהאריז"ל כנודע הניצוצות
המותר לברר וטהרה טומאה והיתר באיסור הלכה ופלפול
מחכמה הלכה ופלפול עיון ע"י והטמא מהאסור והטהור
שנא' שניות ובלוחות אתברירו, דוקא בחכ' כי ודעת, בינה
בשעה בד"ה בלק"ת כמ"ש ח"ס מבחי' הוא פרטי' בה

זה והסוכה התפילין יהיו איך שהפרטי' מח"סשהקדימו ו
הי' לא חטאו לא אלמלא ולכן שבאגדה. מוסר הדברי וכן
שאצלו הפריעה על אברהם נצטוה שלא כמו לכ"ז, צריכי'
צורים, חרבות בדרוש מזה כמ"ש כו' מסתיר זה אין
יצאו ההוא ביום והי' כמ"ש יתירה עלי' יהי' עי"ז ואעפ"כ
בחי' הקדמוני הים אל חצים ב"ן שם מירושלי', חיים מים

הראי' כח וכמו דתהו, כח"ב בירור ע"י חכ', או בינה
במחשכי' אמרו ועד"ז שבעין, בשחור דוקא מתלבש
גילוי יהי' ועי"ז הכושית, האשה בבלי, תלמוד זו הושיבני
כבני הלא כושי, נק' ושאול כו', סתרו חשך ישת מבחי'
וכתי' אמי, מבחי' יתירה עלי' בת ושמחי רני וכן כושיים,
עטרת חיל אשת ב"ן ש' בירור דוקא כו' עבדי ישכיל
וע"ז כו'. יתהלל בזאת כ"א אברך, אני אמר דוד בעלה,
שמחה דוד בחי' מל' שהוא בשמע"צ תורה שמחת עושי'
בכפלי' חכמה תעלומות הם שמ"מ אחרונות לוחות על
במקום הרי החטא לאחר ועד"ז ותושי', עוז כענין לתושי'
זה מאד טוב הבירור אחר עה"ד וכמו כו', עומדי' שבע"ת
נא' דוקא שניות בלוחות ולכן כו', לטוב שנהפך יצה"ר
הבירור לאחר מאד טוב כענין שזהו לך ייטב למען

כו'. לטוב כשנהפך
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העבודה‰Â‰ז) תולדות ג"כ (שהוא בזה ציור עוד יש
וענינים דקות בו שנראה והוא כללות) בבחי'
ותובע שרוצה והיינו פרט בשום מזוכך אינו ובאמת נעלים.
דוקא להיות שרוצה וכמו ונעלה טוב דבר כל מעצמו
זהירות בכמה ולדקדק בעבודה, גבוהות במדריגות
כן יעשה זה (ובפרט מצוה הידורי בכמה ולהדר וחומרות
באין בנקל בוע"ט ההידור כי ענינים, בכמה ויהדר באמת
נפשו על לעמוד יוכל לא ולהיפך בסו"מ) מהזהירות ערוך
טבעיים המדות בעיקרי ובפרט לפועל, ענין באיזה כלל

כ"כ אצלו ומסתיר מעלים אינו שהנה"ב מפני וזהו שלו,
אצלו שזהו (אם התגלות בקצת הנה"א ועומד הנה"א על
כמה ע"י התגלות לידי הנה"א את שהביא או מתולדתו כך
דעם ורעש, בהתפעלות נפשו בהתגלות בעבודה פעמים
שבאה ע"ז (והסימן חיצונית התפעלות שהיא היות
קצת פועל ה"ז מ"מ כו') חיצוניות בתנועות וגם בצעקות
התגלות שהיא התגלות קצת במ"ש (ר"ל הנה"א התגלות
פנימיים הכחות התגלות לא מהנה"א לבד חיצונית הארה
שאינו בהנה"ב כללי ביטל וגם ומדות) שכל שהן שלו
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חיצונית ההארה התגלות ע"י (שזהו כ"כ ומכסה מעלים
ונה"ב הגוף בחומריות חיצוני הביטל ע"י וגם דנה"א
מה וכל עצמו שמבטל חיצוניות ותנועות בהצעקות
ג"כ שזהו דנה"ב כללי הביטל על פועל שכ"ז שסביביו,
בכלל החומריות ביטל כמו זה ואין חיצוני. ביטל רק
שהחומר החומריות שבירת שהו"ע המרירות ע"י הנעשה
ומתבטל שנשבר זה אין הנ"ל בענין אבל בזה, מתבטל

הבינונים במדרי' פי"ג בסש"ב מ"ש בדוגמא וה"ז בעצמו,
הוא כן משנתו וליעור לחזור שיכול כישן הוא שהנה"ב
דהנה"א ולהיות דנה"ב) החומריות בכללות הנ"ל בענין
הכל רוצה הוא הנה"א מצד לכן קצת) בהתגלות הוא
שייך אינו הנה"ב ומצד ונעלה, טוב דבר כל מעצמו ותובע
דנה"ב רעות מהמדות דבר לאיזה וכשבא דבר, לשום עדיין

כו'. נפשו על לעמוד יכול אינו
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שש גוג ו השמ א מהשגת מה מא נאה  מה הנשמה השגת
ה גו שוות אהמ מהשגת ומה אנ מת גוה והשגת ורהו חומר ה

ורוח אש

‰p‰Âהּנׁשמה הּׂשגת אׁשר להבין הּוא נקל לנבֹון ּדעת ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ
עליֹונים ּבעֹולמֹות למעלה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָוהבנתּה
וחמר: קל והּדברים ּבמאד, נפלאה הּׂשגה היא ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹהרּוחנּיים
נבראים הם אׁשר והּגלּגּלים הּכֹוכבים הּׁשמים צבא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּומה

הארץ נבראי ּכמֹו וגּוף חמר צבאּבעלי ׁשּבין ההפרׁש ורק , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
קּימים הּׁשמים ּדצבא ּבזה רק הּוא הארץ לצבא ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּׁשמים
ּׁשּצבא מה זה אמנם ּבמין, קּימים רק הם הארץ ּוצבא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאיׁש
,יתּבר רצֹונֹו ּגזרה ׁשּכ לפי רק הּוא ּבאיׁש, קּימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשמים
יהיּו הּׁשמים ּוצבא לבד, ּבמין קּימים יהיּו הארץ ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָּדצבא
זה, ּבענין ּבארּכה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכמֹו ּבאיׁש, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻקּימים
הם הרי הּׁשמים צבא ׁשל ועצמּותם מהּותם ועצם ּבגּוף ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
מקֹום ּומּכל וגּוף, חמר ּבעלי הם ׁשּגם הארץ לצבא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמׁשּתּוים
ידי "אף ׁשּכתּוב ּוכמֹו יֹותר, עליֹונה ּבמעלה להיֹותם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנה
"נטה ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָיסדה
ּוברא ׂשמאלֹו נטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו הּוא ּברּו ְְִִַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁש
ּבעצם יֹותר עליֹונה ּבמעלה הם הּׁשמים צבא ּכן אם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָארץ",
ׁשּכתב ּוכמֹו יֹותר, ּגדֹולה הּׂשגתם ּגם הּנה לזאת חמרם, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּגּוף
"ּכל ט, הלכה ג ּפרק הּתֹורה יסֹודי ּבהלכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהרמּב"ם
והם הם, והׂשּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
אחד ּכל העֹולם, והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָחּיים

והּגלּגּלים) הּכֹוכבים מׁשּבחים(מן מעלתן ּולפי ּגדלן לפי ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָ
הּכֹוכבים ודעת כּו', הּמלאכים ּכמֹו ליֹוצרם ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומפארים

היא)והּגלּגּלים והּׂשגתם ּדעּתם ורחב ּגדל מעּוטה(ּכלֹומר ְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשהּכֹוכבים הרי אדם", ּבני מּדעת ּוגדֹולה הּמלאכים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמּדעת
והם העׂשּיה, ּבעֹולם הּוא ּומּצבם מעמדם ּכי אם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָוהּגלּגּלים,
ּגדֹולה הּׂשגתם הּנה מקֹום ּומּכל וגּוף, חמר ּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹנבראים
מּגלּגל ּׁשּלמעלה ּבמה ּובפרט אדם, ּבני מּדעת ּביֹותר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּורחבה
החֹוקרים מּכל ׁשּמסּכם ּוכפי יֹותר, נעלה עֹוד ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻהּתׁשיעי
ולא ּכלל מקֹום ׁשּום אין הּתׁשיעי מּגלּגל למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאׁשר
אבל מקֹום, ּבלי ׁשּיׁש יֹודעים ּׁשאנּו מה רק זה והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָריקּות,

יֹו אנּו אין מקֹום ּבלי קצרהמהּו ּדעּתֹו ּדהאדם והינּו דעים, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ
ּבהבנה זאת מבין אם ּכי ּגמּורה, ּבהּׂשגה זאת ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמּלהּׂשיג
אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ׁשלילי, חּיּוב ּבצּיּורי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָעּיּונית,
יֹותר למעלה עֹוד ׁשהיא הּמלאכים הּׂשגת ׁשּכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּכל
מלאכיו "עׂשה ּוכתיב וגלּגּלים, הּכֹוכבים ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמהּׂשגתם
ּכן ּגם הם ׁשהּמלאכים ּדהגם להט", אׁש מׁשרתיו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹרּוחֹות
ׁשהם ורּוח, ּדאׁש יסֹודֹות מּׁשּתי הּוא ּגּופם אבל ּגּוף, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָּבעלי
מּצבא יֹותר עֹוד מרּבה והּׂשגתם ּביֹותר, ּדּקים ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻיסֹודֹות
ליֹוצרם ּומפארים ׁשּמׁשּבחים הּוא ועבֹודתם ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהּׁשמים,

עצּומה. ְְֲֲִַָּבהתלהבּות
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קמי    

חיצונית ההארה התגלות ע"י (שזהו כ"כ ומכסה מעלים
ונה"ב הגוף בחומריות חיצוני הביטל ע"י וגם דנה"א
מה וכל עצמו שמבטל חיצוניות ותנועות בהצעקות
ג"כ שזהו דנה"ב כללי הביטל על פועל שכ"ז שסביביו,
בכלל החומריות ביטל כמו זה ואין חיצוני. ביטל רק
שהחומר החומריות שבירת שהו"ע המרירות ע"י הנעשה
ומתבטל שנשבר זה אין הנ"ל בענין אבל בזה, מתבטל

הבינונים במדרי' פי"ג בסש"ב מ"ש בדוגמא וה"ז בעצמו,
הוא כן משנתו וליעור לחזור שיכול כישן הוא שהנה"ב
דהנה"א ולהיות דנה"ב) החומריות בכללות הנ"ל בענין
הכל רוצה הוא הנה"א מצד לכן קצת) בהתגלות הוא
שייך אינו הנה"ב ומצד ונעלה, טוב דבר כל מעצמו ותובע
דנה"ב רעות מהמדות דבר לאיזה וכשבא דבר, לשום עדיין
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שש גוג ו השמ א מהשגת מה מא נאה  מה הנשמה השגת
ה גו שוות אהמ מהשגת ומה אנ מת גוה והשגת ורהו חומר ה

ורוח אש

‰p‰Âהּנׁשמה הּׂשגת אׁשר להבין הּוא נקל לנבֹון ּדעת ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ
עליֹונים ּבעֹולמֹות למעלה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָוהבנתּה
וחמר: קל והּדברים ּבמאד, נפלאה הּׂשגה היא ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹהרּוחנּיים
נבראים הם אׁשר והּגלּגּלים הּכֹוכבים הּׁשמים צבא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּומה

הארץ נבראי ּכמֹו וגּוף חמר צבאּבעלי ׁשּבין ההפרׁש ורק , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
קּימים הּׁשמים ּדצבא ּבזה רק הּוא הארץ לצבא ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּׁשמים
ּׁשּצבא מה זה אמנם ּבמין, קּימים רק הם הארץ ּוצבא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאיׁש
,יתּבר רצֹונֹו ּגזרה ׁשּכ לפי רק הּוא ּבאיׁש, קּימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשמים
יהיּו הּׁשמים ּוצבא לבד, ּבמין קּימים יהיּו הארץ ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָּדצבא
זה, ּבענין ּבארּכה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכמֹו ּבאיׁש, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻקּימים
הם הרי הּׁשמים צבא ׁשל ועצמּותם מהּותם ועצם ּבגּוף ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
מקֹום ּומּכל וגּוף, חמר ּבעלי הם ׁשּגם הארץ לצבא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמׁשּתּוים
ידי "אף ׁשּכתּוב ּוכמֹו יֹותר, עליֹונה ּבמעלה להיֹותם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנה
"נטה ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָיסדה
ּוברא ׂשמאלֹו נטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו הּוא ּברּו ְְִִַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁש
ּבעצם יֹותר עליֹונה ּבמעלה הם הּׁשמים צבא ּכן אם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָארץ",
ׁשּכתב ּוכמֹו יֹותר, ּגדֹולה הּׂשגתם ּגם הּנה לזאת חמרם, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּגּוף
"ּכל ט, הלכה ג ּפרק הּתֹורה יסֹודי ּבהלכֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהרמּב"ם
והם הם, והׂשּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
אחד ּכל העֹולם, והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָחּיים

והּגלּגּלים) הּכֹוכבים מׁשּבחים(מן מעלתן ּולפי ּגדלן לפי ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָ
הּכֹוכבים ודעת כּו', הּמלאכים ּכמֹו ליֹוצרם ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומפארים

היא)והּגלּגּלים והּׂשגתם ּדעּתם ורחב ּגדל מעּוטה(ּכלֹומר ְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשהּכֹוכבים הרי אדם", ּבני מּדעת ּוגדֹולה הּמלאכים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמּדעת
והם העׂשּיה, ּבעֹולם הּוא ּומּצבם מעמדם ּכי אם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָוהּגלּגּלים,
ּגדֹולה הּׂשגתם הּנה מקֹום ּומּכל וגּוף, חמר ּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹנבראים
מּגלּגל ּׁשּלמעלה ּבמה ּובפרט אדם, ּבני מּדעת ּביֹותר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּורחבה
החֹוקרים מּכל ׁשּמסּכם ּוכפי יֹותר, נעלה עֹוד ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻהּתׁשיעי
ולא ּכלל מקֹום ׁשּום אין הּתׁשיעי מּגלּגל למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאׁשר
אבל מקֹום, ּבלי ׁשּיׁש יֹודעים ּׁשאנּו מה רק זה והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָריקּות,

יֹו אנּו אין מקֹום ּבלי קצרהמהּו ּדעּתֹו ּדהאדם והינּו דעים, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ
ּבהבנה זאת מבין אם ּכי ּגמּורה, ּבהּׂשגה זאת ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמּלהּׂשיג
אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ׁשלילי, חּיּוב ּבצּיּורי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָעּיּונית,
יֹותר למעלה עֹוד ׁשהיא הּמלאכים הּׂשגת ׁשּכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּכל
מלאכיו "עׂשה ּוכתיב וגלּגּלים, הּכֹוכבים ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמהּׂשגתם
ּכן ּגם הם ׁשהּמלאכים ּדהגם להט", אׁש מׁשרתיו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹרּוחֹות
ׁשהם ורּוח, ּדאׁש יסֹודֹות מּׁשּתי הּוא ּגּופם אבל ּגּוף, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָּבעלי
מּצבא יֹותר עֹוד מרּבה והּׂשגתם ּביֹותר, ּדּקים ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻיסֹודֹות
ליֹוצרם ּומפארים ׁשּמׁשּבחים הּוא ועבֹודתם ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהּׁשמים,

עצּומה. ְְֲֲִַָּבהתלהבּות
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קמד   

      

       

קטן. כילד בבכי קרפל יעקב פרץ אחת פעם

ליב. הערש ר' היה שמו ואשר אליו שהתלווה היהודי בחמלה שאלו בוכים" הנכם "מדוע

אות אפילו לקרוא יודע אינני הארץ, ועם בור כזה "הנני קרפל יעקב לו הסביר אבכה" לא "ואיך
לדעת מנת על מחיי גדול חלק לתת מוכן והייתי ללמוד. הינך שיודע בזה בך מקנא מאוד אני אחת.

כמוך". ללמוד

ה"אלףֿבית". מן החל ללמדו יתחיל העירה, יגיעו כאשר כי והבטיחו, לנחמו, החל לייב הערש ר'

מכך. מאוד התלהב קרפל יעקב

ברכה ציפה אשתך רק בסוד. יישמר זה "שדבר לייב הערש ר' אמר אחד" בתנאי רק זאת "אעשה
מכך". ידע לא אחר אחד שאף אך מזה, לדעת מותרת תהיה

אך זאת לעשות - לייב הערש ר' - זה יהודי מעוניין מדוע להבין יכול בקושי היה קרפל יעקב
לכך. הסכים אך בסוד,

ר' החל בבית, להישאר חייבים שהיו לכך שגרם הסוער, האוויר מזג ועקב לעיירה, בבואם ֵֵתיכף
קרפל. ביעקב זה לימוד היה ניכר לאט ולאט קרפל, יעקב עם ללמוד לייב הערש

היה קרפל יעקב מלים. מספר של פירושם לדעת וכן לקרוא, קרפל יעקב הצליח חדשים מספר תוך
השביעי. ברקיע הייתה ברכה, ציפה אשתו, שמחה, מלא

ליהודי נחשב החיצוני מראהו ולפי והיות המדרש. בבית מקומו את קבע עצמו לייב הערש ר'
אחד. לאף נזקק ולא מאיש, מאומה ביקש לא עצמו הוא איש. בו התעניין לא לכן פשוט,

יותר רב זמן במקום שוהה הסוער, האוויר מזג שמחמת הלך אלא אינו כי הניחו המדרש בית באי
הצפוי. מן

במנהג שונה הייתה לא טשריי התושבים. אחד של שולחנו אצל להתארח לו הוצע הראשונה בשבת
זרים. של שולחנם על לסעוד נוהג שאינו הסביר, לייב הערש ר' אך היהודיות. העיירות משאר זה טוב

לב. תשומת כל לו העניקו לא כבר מכן ולאחר לנפשו, הניחוהו לכן

הוא בעיקר מהעיירה. אחד כל על לייב הערש לר' נודע - הנאמן תלמידו - קרפל יעקב ידי על
ידעו. לא הקודש בלשון אחת מלה שאפילו אלו בטשריי. הפשוטים היהודים אודות לדעת רצה

טובה, מלה לו הייתה מהם אחד כל ועבור אלו, יהודים עם להתרועע אז החל לייב הערש ר'
וביטחון. תקווה חיים, רוח בהם מפיח והיה מעודדם,

הקב"ה "אצל אלו, מיהודים אחד לכל לייב הערש ר' אומר היה ברוחו" ליפול אסור יהודי "לאף
יהודי בין הבדיל לא ישראל", בני אל "דבר למשה הקב"ה אמר כאשר בשווה. היהודים כל אהובים
ה"למדן". ליהודי התכוון שהוא כפי מידה באותה הארץ" ה"עם ליהודי התכוון הוא למשנהו. אחד

הקב"ה". בני כולנו
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תרפ"א] תמוז [תחלת

ב"ה

שומרי הקהלות, ופרנסי ישראל, רבני כבוד

עליהם ד' ואתר, אתר בכל הקדש, משמרת

יחיו.

נאמן, רועה

ת"ח אף גדול, מדליק קטן עץ א) ו' (תענית אמרו רבותינו

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ורבנא, דמרנא שליחותא כן.

בוא לאמר, פקדני אשר עבידנא, קא זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בראשם, ומוריהם יחיו, היקרים ידידינו את בכתובים תבוא

אשר בכל למו, לעוזר ולהיות להנהגתם, בהנוגע אתם לדבר

ובדא"ח. בנגלה לימוד שיעורי בקביעות תוכל,

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד דרישת היא זאת

כל ומאת אלינו, בהתחננו הטהורה, נפשו ובקשת זי"ע, נבג"מ

לעמוד הוי', אל להתקשר נפשו בציון, לו אור אשר ואחד, אחד

ותלמידי תלמידיהם דגל על להתחשב רבה, קדושים בסוד

שיוכל, וכמה שיוכל במה לתורה, עתים יקבע כי תלמידיהם,

כשרון כ"א עיקר, והלימוד המדרש לא אשר ברור, בהודיעם

הקבעומ"ש ועצם גוף על נוסף לרגליו, הבאה הטוב מעשה

ית'. חכמתו התורה, בלימוד

לכל גלוי בכתובים הגדול, רבינו שבא בעת אשר נודע,

שנה מדי יעשו וכה שנה, במשך הש"ס את ילמדו כי העיירות,

ואיזה המנגד, שאלו ממנגדיו, אחד את בהזדמנותו בשנה,

הגמרא, בלימוד חפצים אתם גם הלא בדרככם, ישנו חידוש

אמרו רבותינו הגדול, רבינו כ"ק ענהו מאלו. אלו נשתנה ומה

זו קביעות כי המחשבה היתה בתחלה לתורה, עתים קבעת

כל מקומה. בנפש אשר אומרת ודרכינו יסודה, בזמן רק הנה

בכל תורה ללמוד בנפשו קביעות להיות צריך מישראל, אחד

מוגבלת. בלתי לברכה קבועה, נפשו הנה כן, והעושה יום,

בהם פנימי, בחיות אנשים אלפי חיו האלו, בדברים

ובזה חי, אל אל והתמסרות באהבה נפשם, ושפכו ֶהתפללו

עניניהם. בכל הגשמי עולם בחיי ורבעם ארחם המשיכו

בחייו גם פנימי, וחיות אור, תכן הי' הוא, באשר איש איש

בהרים, ולטפס בשמים, לעוף התנשאו לא הם החומריי,

במושכלות העטופים רמות, הכי השגות להשיג להתברך

אם כי החושים, וכשרון גדולה, ידיעה הדורשים עמוקות,

החזק העבודה ראשית התחילו באשר להתחיל ישר, הלכו

תפלה בתורה נאמן, יסוד על יתברך, בעזרתו לעמוד מעמד,

המצות, ואחריוקיום ידעו, אשר את בפועל, בחיים ולהביא

בכל יראה עליהם ה' כן על ואשר קדש, בהררי עלות ִֶָכן

החיים. בדרכי מפעלם,

כי למדי, אנחנו יודעים מאתם, אנחנו נופלים איננו ַבמדע,

והלה"ר הכבוד הקנאה הכעס כמו טובים בלתי המדות

בל אשר אחריהם, ולשרש לעקרם צריכים בכעור, והדומה

כי אנחנו יודעים וכן ישראל. לב בגבול ימצאו ובל יראו
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העובדה כי להם בהסבירו הפשוטים, היהודים את לעודד כדי בפעולות החל לייב הערש ר'
מאוחר לא פעם אף כי עתה, ללימודם מניעה להיות צריכה אינה בצעירותם, בלימודם שהחסירו

לל תורה.להתחיל מוד

ללמוד, להתחיל כעת הם יכולים "כיצד ושאלו אוזניהם ואת פיהם את אלו יהודים פתחו כאשר
ובאמת ללמדם, מוכן בעצמו שהוא להבין, לייב הערש ר' להם נתן שילמדם"? מי להם אין כאשר

אלףֿבית. לקרוא ללמוד מההתחלה

חדש דבר זה היה כך. על אפילו חלמו לא הם פלא. דבר הללו, היהודים כל עבור הייתה זו הצעה
משניות גמרא, דף ללמוד היכולים יהודים הם המדרש בבית שהלומדים ראו הם היום עד עבורם. לגמרי
לא הם זאת וילמדו, אלףֿבית אפילו יודעים שאינם כאלו אנשים שישבו אך, חומש. פרשה אפילו או
זר, יהודי לכאן מגיע וכאן היום. עד לעברם מבט העיף לא אחד אף מימיהם. עדיין שמעו ולא ראו

תורה. ילמדו הם שגם בחיים לו שנוגע וכמי לליבו, מאוד כקרובים אליהם ומדבר

תלמידיו. להיות הפכו ובמהרה ידיים, בשתי לייב הערש ר' של הצעתו את חטפו אלו יהודים
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קמה    

 

תרפ"א] תמוז [תחלת

ב"ה

שומרי הקהלות, ופרנסי ישראל, רבני כבוד

עליהם ד' ואתר, אתר בכל הקדש, משמרת

יחיו.

נאמן, רועה

ת"ח אף גדול, מדליק קטן עץ א) ו' (תענית אמרו רבותינו

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ורבנא, דמרנא שליחותא כן.

בוא לאמר, פקדני אשר עבידנא, קא זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בראשם, ומוריהם יחיו, היקרים ידידינו את בכתובים תבוא

אשר בכל למו, לעוזר ולהיות להנהגתם, בהנוגע אתם לדבר

ובדא"ח. בנגלה לימוד שיעורי בקביעות תוכל,

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד דרישת היא זאת

כל ומאת אלינו, בהתחננו הטהורה, נפשו ובקשת זי"ע, נבג"מ

לעמוד הוי', אל להתקשר נפשו בציון, לו אור אשר ואחד, אחד

ותלמידי תלמידיהם דגל על להתחשב רבה, קדושים בסוד

שיוכל, וכמה שיוכל במה לתורה, עתים יקבע כי תלמידיהם,

כשרון כ"א עיקר, והלימוד המדרש לא אשר ברור, בהודיעם

הקבעומ"ש ועצם גוף על נוסף לרגליו, הבאה הטוב מעשה

ית'. חכמתו התורה, בלימוד

לכל גלוי בכתובים הגדול, רבינו שבא בעת אשר נודע,

שנה מדי יעשו וכה שנה, במשך הש"ס את ילמדו כי העיירות,

ואיזה המנגד, שאלו ממנגדיו, אחד את בהזדמנותו בשנה,

הגמרא, בלימוד חפצים אתם גם הלא בדרככם, ישנו חידוש

אמרו רבותינו הגדול, רבינו כ"ק ענהו מאלו. אלו נשתנה ומה

זו קביעות כי המחשבה היתה בתחלה לתורה, עתים קבעת

כל מקומה. בנפש אשר אומרת ודרכינו יסודה, בזמן רק הנה

בכל תורה ללמוד בנפשו קביעות להיות צריך מישראל, אחד

מוגבלת. בלתי לברכה קבועה, נפשו הנה כן, והעושה יום,

בהם פנימי, בחיות אנשים אלפי חיו האלו, בדברים

ובזה חי, אל אל והתמסרות באהבה נפשם, ושפכו ֶהתפללו

עניניהם. בכל הגשמי עולם בחיי ורבעם ארחם המשיכו

בחייו גם פנימי, וחיות אור, תכן הי' הוא, באשר איש איש

בהרים, ולטפס בשמים, לעוף התנשאו לא הם החומריי,

במושכלות העטופים רמות, הכי השגות להשיג להתברך

אם כי החושים, וכשרון גדולה, ידיעה הדורשים עמוקות,

החזק העבודה ראשית התחילו באשר להתחיל ישר, הלכו

תפלה בתורה נאמן, יסוד על יתברך, בעזרתו לעמוד מעמד,

המצות, ואחריוקיום ידעו, אשר את בפועל, בחיים ולהביא

בכל יראה עליהם ה' כן על ואשר קדש, בהררי עלות ִֶָכן

החיים. בדרכי מפעלם,

כי למדי, אנחנו יודעים מאתם, אנחנו נופלים איננו ַבמדע,

והלה"ר הכבוד הקנאה הכעס כמו טובים בלתי המדות

בל אשר אחריהם, ולשרש לעקרם צריכים בכעור, והדומה

כי אנחנו יודעים וכן ישראל. לב בגבול ימצאו ובל יראו
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העובדה כי להם בהסבירו הפשוטים, היהודים את לעודד כדי בפעולות החל לייב הערש ר'
מאוחר לא פעם אף כי עתה, ללימודם מניעה להיות צריכה אינה בצעירותם, בלימודם שהחסירו

לל תורה.להתחיל מוד

ללמוד, להתחיל כעת הם יכולים "כיצד ושאלו אוזניהם ואת פיהם את אלו יהודים פתחו כאשר
ובאמת ללמדם, מוכן בעצמו שהוא להבין, לייב הערש ר' להם נתן שילמדם"? מי להם אין כאשר

אלףֿבית. לקרוא ללמוד מההתחלה

חדש דבר זה היה כך. על אפילו חלמו לא הם פלא. דבר הללו, היהודים כל עבור הייתה זו הצעה
משניות גמרא, דף ללמוד היכולים יהודים הם המדרש בבית שהלומדים ראו הם היום עד עבורם. לגמרי
לא הם זאת וילמדו, אלףֿבית אפילו יודעים שאינם כאלו אנשים שישבו אך, חומש. פרשה אפילו או
זר, יהודי לכאן מגיע וכאן היום. עד לעברם מבט העיף לא אחד אף מימיהם. עדיין שמעו ולא ראו

תורה. ילמדו הם שגם בחיים לו שנוגע וכמי לליבו, מאוד כקרובים אליהם ומדבר

תלמידיו. להיות הפכו ובמהרה ידיים, בשתי לייב הערש ר' של הצעתו את חטפו אלו יהודים
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קמו  

   
                

                

  
של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת
ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה
יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה
העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו
בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה
כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות
אמך ואת אביך פרס,את לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד
ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים
מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת
ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
"במילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,
פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו והנה,  באדם שמדובר מובן "
לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו
שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על
כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה
רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

וענינם: מהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -
וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם
אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,זוטא ידי על
ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב הן שלא -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .
עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל
תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -
מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם
היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהאומר זו בחינה גם לכלול - "
האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס
וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו
רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה
החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,
יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1)1)1)1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)2)2)2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)3)3)3)יתרו מז, סוטה
כאן.4)4)4)4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)5)5)5)ראה יג, לקו''ש6)6)6)6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)7)7)7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר
רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)8)8)8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)9)9)9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור
ממש". החושך על בלבד.10)10)10)10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)11)11)11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)12)12)12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב

   

חברים, ודיבוק ריעים באהבת הטובות מדות המה מעולות

הן ידו, תשיג אשר בכל למו, ולהטיב זולתו עם להתחסד

והגשם, החומר בעניני והן לימוד, בעניני

הרוחניות, ועילוי יסוד המה ישראל, של הגשמיות (אשר

בש"ת זצוקלל"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד שמענו וכאשר

לעמו טובה פרנסה יתן השי"ת אמר, לחיים, בברכו, תרס"ד

אז גיזאגט האט - הגדול רבינו כ"ק - רבי דער ישראל,

האט איד א אז במוחש, ונראה רוחניות, איז גשמיות ַַאידעשע

ובכל בצדקה שההנהגה זאת לבד ובנקל, בריוח פרנסה

און רוהיגער קאפ דיא טאקע איז יותר, בטוב הוא הענינים

אים בא מען קאן יעמולט אז איז, אמת דער און טאן, קאן

זאל אייבערשטער דער ניט. טוסטו ואס פאר טוא, מאהנען,

פון מאכין ועלין ישראל, כל מיר, און בגשמיות, גם העלפין

העליונה כוונה דיא ויא הייסט, דאס רוחניות, גשמיות דיא

הוי' עבדי בעיני יקר ולזאת אלקות. צוא כלי א אלץ ַאיז,

האלקים), יברכם ישראל, של ופרנסתם גשמיותם

השליבה המה הן כי השכל, בעין בעין, עין אנחנו, ויודעים

בגשתו האדם, ידרוך עליו אשר אל, בית בסולם הראשונה

בפועל, בחיים להביאם אמנם להוי'. נפשו קרבן להעלות

בלבד. בדמיון ח"ו רק ונשאר יחסר, לפעמים

בדרכי הטעות מולידי שונות, מסיבות הסיבות רבו מה

ויסוד בהעיקר ומהם שונים, מענינים בענינים העבודה,

וכאלו משלה, בכל העת כי האומרים, ברבים הראשון,

לנו. המר כח ושגיא נלחמים, אתנו ממסלותם הכוכבים

את ולעזוב נודע, לא מרחק גבוה, גבוה עלות לנו, למה

וחשבון דין לתת לבבינו, וסגור עינינו, נא נפקחה לפנינו, אשר

אשר נראה, אותנו, והסובב עמנו, הנעשה מכל לעצמינו, ברור

שמים כפר ופקודותי', התורה את עזבנו יצרה, ידינו אלה ֹכל

נבוא. נורא קרח גמולת ועל נולד, ידינו על

אשרו, ביתו, אחינו, טוב ופרנסו, ישראל רועה ואתה,

אל בחסדי ושקידתכם וביגיעתכם הוא, בידכם חייו, וארחות

אמצעות ע"י תפארת לעטרת לעשותו יתברך ובעזרתו עליון,

תפאר ומדרש, כנסת בכל לומדים, אגודות תהתיסדות

בדקי כל לחזק עת, בכל התועדות שבת, שומרי בחורים,

בהקמת הכלל ובעניני והדומה, מקוה, ישיבה, בחדר, הקהלה,

ולחזקם לעודדם תורה, ולומדי הרמב"ן צדקת לאוסף ועד

וכמבואר ואיש, איש במצב להתעניין טהורות, באמרות

מרעיתו, לצאן ידאג נאמן כרועה ג, ב סי' פ"ב, רבה בשמות

וכל וזרעם, ביתם הם ד', עם יהיו ברוכים הנעימה, ועדתו

עם מישור, תומת רגל, כף ומדרך צעד כל על להם, אשר

באהבתו יתן לו אשר כל יראה, שאיפתו, ועזוז ביפיו ֵֶָסגולה,

ומאשריו. גאוניו, חכמיו, תורתו, את

יאר קדשו ממעון הוי', אלקים ואל לו, שככה העם אשרי

להתברך ראש, למעלה ולנשאם לנטלם ואלינו, אליהם פניו

בעין ועין בשר, ועד מנפש להם, אשר בכל מאליפות בברכות

שוכן. בקרבנו אלקינו ד' כי לכל, יראה

מועד בא כי לעוררם הנני ד' עבדי ישראל, חכמי בשם

אין והיהדות, התורה בחיזוק גלוי, דברינו נדבר הבו להתדבר,

על עמוד והמצוה החובה עלינו בעדינו. מעצור ואין מונע

והנעימים, היקרים בשרינו, אחינו ונפש לב לעודד משמרתינו

ופרנס רב כל ביתו, ובעד בעדו חנינה המבקש האל, יברכם

וכריע כאח להשיגם, לדאוג הדת צרכי כל אל פניו ישם בעירו,

בעמלו. טוב פרי ויראה עדתו, את יהלוך

על לעורר כללי, מכתב לשלוח מתכבד הנני לזה מצורף

נא יואיל אשר קדש, ושבת בחול לימוד שיעורי קביעות דבר

עדתו. בקרב מהלכים לו ושם באר כת"ר

ועינינו טוב, אך ולהודע להודיע בעזרינו יהי' הטוב והאל

ועושר, באושר מושפעים תלה, על בנוי' ישראל עדת תחזינה

בגו"ר. לב וטובי שמחים

בן בגו"ר, בכט"ס מברכו וידי"ע נפשו כאוות ברכה והי'

מו"ר.
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת
ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה
יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה
העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו
בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה
כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות
אמך ואת אביך פרס,את לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד
ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים
מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת
ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
"במילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,
פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו והנה,  באדם שמדובר מובן "
לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו
שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על
כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה
רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

וענינם: מהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -
וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם
אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,זוטא ידי על
ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב הן שלא -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .
עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל
תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -
מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם
היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהאומר זו בחינה גם לכלול - "
האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס
וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו
רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה
החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,
יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1)1)1)1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)2)2)2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)3)3)3)יתרו מז, סוטה
כאן.4)4)4)4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)5)5)5)ראה יג, לקו''ש6)6)6)6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)7)7)7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר
רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)8)8)8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)9)9)9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור
ממש". החושך על בלבד.10)10)10)10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)11)11)11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)12)12)12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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שני הם המקדש ובית המשכן של (ותכליתם) עניינם

כלליים: בהם,‡.דברים שהיתה השכינה והשראת מנוחת

בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו הפסוק ועיקרכלשון

הקדשים. בקדשי הוא השכינה והשראת מנוחת

הקרבנות),·. עבודת היא (שבעיקרה שבהם העבודה

רגלים. בשלש אליהם לרגל והעליה

העיקר הוא אלה משני מי נחלקו והרמב"ן והרמב"ם

את הרבי מבאר המקדש. בית לבנות הקב"ה בציווי

הוא המקדש בבית המכוון תכלית הרמב"ם לדעת מחלוקתם:

"מצות בלשונו: הרמב"ם ומדייק קרבנות. בו להקריב בשביל

לד' בית לעשות הקרבנות"...מוכןעשה בו מקריבים להיות

וזולתם והמזבח והשלחן ש"המנורה בפשטות מובן זה פי ועל

עיקר הרמב"ן לדעת אמנם ... המקדש מחלקי הם כולם

לשמו, מוקדש מקום להיות ומקדש בהמשכן והחפץ הכוונה

מקדש לי ד"ועשו הציווי זה פי נאמרושכנתיועל בתוכם"

לא אבל השכינה, להשראת משכן לבנות עצמו, הבית על

הכלים. בניית על הציווים בזה נכללו

כמצוה נמנית הברית ארון עשיית מצוות הרמב"ן לשיטת

השראת של החפץ" "עיקר הינו הארון שכן עצמה, בפני

במקדש. השכינה

תרומה) לפרשת ב' שיחה י"א, חלק שיחות (לקוטי
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המקדש מכלי כאחד הרמב"ם בדברי מוזכר הכיור

הכלים: לשאר הכיור בין הבדלים כמה אולם .‡המרכזיים.

תרומה בפרשיות בתורה מופיעים המרכזיים המקדש כלי

כי בפרשת - יותר מאוחר מופיע הנחושת כיור אולם ותצוה,

המנורה,·תשא. (כמו ההיכל בתוך או עמדו הקודש כלי .

רק ההיכל. פתח מול שעמד העולה מזבח או וכד') השולחן

המקדש. פתח מול ולא העזרה בצד ניצב הכיור

שלהבדיל בכך הוא בכיור המיוחד כי המפרשים מבארים

הרי המקדש, עבודת נעשית בהם כלים שהינם אחרים מכלים

של ככלי משמש לעבודהשהכיור ניצבהכנה הוא כך עקב .

בפתחו. או ההיכל בתוך ולא אליו, גישה המאפשר במקום

יתר אחר בתורה מובא הכיור עשיית על הציווי גם כך משום

הכלים.

- מחד הנשים. של הצובאות מהמראות נעשה הכיור

אולם הרע. ליצר עשויות הן שכן נחות, דבר הן המראות

"אלו הקב"ה אמר עליהן דווקא כי חז"ל מבארים מאידך

מסירות את מבטאות המראות שכן הכל", מן עלי חביבין

העמידו בכוחן ורביה. לפריה במצרים הנשים של נפשן

"המראות – שמן ומכאן במצרים, רבות צבאות הנשים

הצובאות".

גשמיים, דברים לוקחים ישראל המקדש: של חידושו זהו

ביטוי לידי בא זה דבר לקב"ה. מקדש מהם דווקאועושים

בלבד,בכיור לעבודה הכנה של ככלי משמש הוא אחד מצד :

מעלה יש מאידך אולם אחרים. מכלים נחות הוא כך ועקב

הוא עניינה שכן רגליהם", ואת ידיהם את "ורחצו של בהכנה

זו רחיצה רצויים. הבלתי מהעניינים עצמו רוחץ שיהודי

אפילו הקב"ה לפני הנעשיתיותרחביבה עצמה מהעבודה

כו היהודי באמצעותה שכן המזבח, הרעעל היצר את פה

השי"ת. לרצון הפרטי רצונו את בשלמות מבטל ובכך

תשא) כי לפרשת א' שיחה ו', חלק שיחות (לקוטי
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ּכתיב ועדתֹו קרח לגּבי דהנה לֹומר, ויש לּכאן? ענינֹו (קרחּומה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹ

לג) ּבּכטז, נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. מּתֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹויאבדּו

מׁשּתּתפים אֹותם ׁשראה קהל אֹותֹו ההּוא, הקהל מּתֹו ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנאבדּו

ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבמחלֹוקת

מה זה. קהל מּתֹו ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכּפרּוׁש

ׁשיאבדּו סיּבה אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל ּכן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשאין

ׁשּכברמּתֹוכֹו. לאחרי ּכי ּבּפרׁשתנּו, רק קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבּפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכפי המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלא

כב)חּוקת המקֹום(כ, מן קרח ּבני יצאּו מדּבר), מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

להם רׁש"י)ׁשנתּבצר מתּו.(ראה ׁשלא יׂשראל לבני התּברר ואז , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
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‡‰ ˙‡ ˜ÏÁÈ ÏB ‡(נה (כו, «¿»≈»≈∆»»∆
הּוא ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנה יהּודי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלכל

טפי קיח)זהיר הארץ'(ׁשּבת 'חלּוקת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל לכן– ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ודעת, מטעם למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָנחלקה

הזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָוגם

ז)ּבּתניא סימן סֹוף הקֹודׁש לנׁשמֹות(אגרת הּפרטי הזה האֹור יתרֹון : ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מּבחינת למעלה אלא מּוׂשג, ודעת טעם ּבחינת אינֹו - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּפרטיֹות

ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . . . ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָהדעת,

ממׁש. ַַָָהגֹורל
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ÂÈÏÚ E„È ˙‡ zÎÓÒÂ Ú˘B‰È ˙‡ EÏ Á˜(טו (כז, «¿∆¿À«¿»«¿»∆»¿»»
ּבׁשמן יהּוׁשע את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻיׁש

לֹומר, ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהמׁשחה,

הּתֹורה מקּבל הּוא ׁשהרי ּבּתֹורה, נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשמלכּות

לּתֹורה, ׁשקׁשּורה סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹממׁשה.

א)ּכמאמר יד, מׁשיחה(סנהדרין ידי על ולא איׁש, מּפי איׁש סמּוכין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹ

ְֶֶּבׁשמן.
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ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . . . ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָהדעת,
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ּבׁשמן יהּוׁשע את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻיׁש

לֹומר, ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהמׁשחה,

הּתֹורה מקּבל הּוא ׁשהרי ּבּתֹורה, נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשמלכּות

לּתֹורה, ׁשקׁשּורה סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹממׁשה.

א)ּכמאמר יד, מׁשיחה(סנהדרין ידי על ולא איׁש, מּפי איׁש סמּוכין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹ

ְֶֶּבׁשמן.
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ּבהתמסרּות היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָיהּודי

על ּתמידית הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָלהקּב"ה.

על וחלּבֹו דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּכל

את להפנֹות חזקה החלטה היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהמזּבח.

ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ל'מזּבח', רק ('דם') וההתלהבּות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהחמימּות

('חלב'). ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ְְִֵֶֶֶַַַָורק
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זּו לעבֹודה והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ּתמידית ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹוהתּבטלּות

הּביטּול ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבאה

ּבימי המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ּבין הקׁשר זהּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבנׁשמה.

התחיל ׁשהּוא ּובכ ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהמילּואים

ויהּודי. יהּודי לּכל הצינֹור' את 'ּפתח הּתמיד ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָּבהקרבת
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   (לו (כט, «∆»«ƒ∆»
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי היה.(רש"י)קׁשה לכאֹורה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

רמז אלא ּפרידתכם? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלֹו

יׂשראל, מצד ּבא יׂשראל ּובני הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד לנּו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָרמזּו

לחבירֹו, אחד יהּודי ּבין הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלא

לאביהם יׂשראל ּבין חלילה, לּפירּוד, הגֹורם הּוא הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּפרידתכם,

ּכאחד. ּכּולנּו – אבינּו ּברכנּו ּכמאמר: ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבׁשמים.
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לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

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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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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