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‰Êמעשיך תחילת בזה1היום הקושיא וידועה העולם2. נברא באלול בכ"ה הלא וראש3, ,
דראש היום נקרא למה כן ואם הראשון, אדם בו שנברא יום לבריאה, ו' יום הוא השנה
בכ"ה מעשיך תחילת שהוא השנה דראש היום קבעו לא ולמה מעשיך, תחילת השנה

בזה ומבואר העולם. נברא שבו הוא4באלול זה שיום הוא השנה ראש של ענינו דהנה, ,
בין ההפרש שזהו דווקא, ברצון הוא המלכות וענין ית'. מלכותו והמשכת ההכתרה זמן

וממשלה בעל5מלוכה גם להיות ואפשר דווקא ברצון שיהי' מוכרח אינו הממשלה שענין ,
דווקא ברצון שהוא המלוכה וענין דווקא. ברצון הוא המלוכה ענין כן שאין מה כורחו,

הנבראים לכל הראשון אדם אמר בריאתו שבתחילת שזהו האדם, ידי על בואו6נמשך
עושנו הוי' לפני נברכה ונכרעה גאות7נשתחווה מלך הוי' הוא זה יום של השיר ולכן ,

חוזר8לבש זה וענין דווקא. האדם ידי על היא המלכות שהמשכת ונפעל נתחדש ומאז ,
ז"ל רבותינו כמאמר מחדש, ית' מלכותו להמשיך צריך השנה שבראש שנה, בכל 9וניעור

הזקן רבנו ופירש עליכם, שתמליכוני כדי מלכיות השנה בראש לפני אמרו הקב"ה 10אמר

היום האמירך והוי' מלשון הוא צריך11שאמרו השנה שבראש היינו שבח, מלשון שהוא ,
נעשה זה וענין במלוכה. ותענוג רצון ממשיכים זה ידי שעל המלכות ענין ולפאר לשבח

שנאמר כמו ישראל, נשמות ידי שבטי12על יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון ויהי
דווקא, עם ראשי בהתאסף ידי על נעשה מלך, בישורון ויהי המלכות, שענין היינו, ישראל,
עד שבטיכם מראשיכם ישראל, בני שכל ישראל, שבטי דיחד ובאופן ישראל, נשמות שהם

מימיך ושואב עציך דומה13חוטב דעתם אין הרי שבכלל היות דעם והיינו, בהתכללות, הם ,
דומות פרצופיהן זה14ואין ידי על הוא ההתכללות וענין בהתכללות. כולם הם מקום מכל ,

פנימיות מצד היא עול שהקבלת ובפרט ברצון, ית' מלכותו עול עליהם מקבלים שכולם
שבראש עול הקבלת ובין השנה שבכל עול הקבלת שבין החילוקים אחד שזהו הנפש,

הנפש בפנימיות הוא השנה שבראש עול שהקבלת ענין15השנה, נעשה זה ומצד ,
בנפש המקום מצד ובפרט שווים, כולם שבזה בכלל עול הקבלת ענין מצד הן ההתכללות,

כז,)1 דף השנה ראש מסכת – השנה דראש מוסף תפלת
א. עמוד

מקומות.)2 ובכמה א. מז, נצבים תורה לקוטי
א.)3 כ"ט, פרשה רבה ויקרא
(ספר)4 עזר"ת תקעו המתחיל דיבור ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). א ע' עזר"ת המאמרים
ובכמה)5 ואילך. ב נו, ב. נה, השנה ראש תורה לקוטי ראה

מקומות.
תיקון)6 זוהר תקוני ב. קז, ג חלק ב. רכא, א חלק זהר ראה

(בסופו). ג פקודי תנחומא שם). (ורד"ל פי"א פדר"א נ"ו.
ו.)7 צה, תהלים

א.)8 צג, שם
ב.)9 לד, א. טז, השנה ראש
ביאורי)10 תתפח. ע' ב חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי

תבוא התורה אור גם וראה שצט. ע' א חלק להצמח-צדק הזהר
תתרסט. ע' תתרס. ע' ריש

א.)11 ו, ברכות רש"י וראה יח. כו, תבוא
ה.)12 לג, ברכה
ט-י.)13 כט, נצבים
א.)14 עמוד ריש נח, ברכות
(ספר)15 תרס"ב היום זה המתחיל דיבור ריש ראה

רצה). ע' המאמרים
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ניצבים אתם זה ידי ועל שווים. כולם שבזה הנפש, פנימיות היינו עול, הקבלת באה שמשם
השנה ראש על קאי היום דסתם מלכותו16היום המשכת שהוא מלך, בישורון ויהי שאז ,

אדם ברוא יום בראשית, למעשה ו' ביום השנה דראש היום שקבעו הטעם וזהו ית'.
ית' מלכותו והמשכת ית', מלכותו המשכת זמן הוא השנה שראש דכיוון דווקא, הראשון
הראשון אדם ברוא ביום השנה דראש היום קבעו לכן (כנ"ל), דווקא האדם ידי על היא

המלכות. ענין ממשיכים עבודתם ידי על ישראל שנשמות לפי דווקא,
נעשהÂ‰ÊÂב) המלכות ענין ידי שעל לפי מעשיך, תחילת נקרא השנה שראש הטעם גם

דהנה, בזה, והענין דווקא. המלכות ענין מצד היא שהתהוותם העולמות, קיום
אמלוך אנא ית' ברצונו עלה שאין17כאשר כיוון העולמות, להתהוות ברצון נתעורר אזי

עם בלא בלבד18מלך ושמו הוא הי' העולם נברא שלא שעד היות דעם והיינו, שהוא19. ,
מקום, מכל המלכות, ענין עיקר שזהו עם), על מהתנשאות (שלמעלה עצמי התנשאות בחי'
שעלה ולהיות בעצמותו, העלם בבחינת והוא עצמו, מצד מרומם שהוא מה רק זה הרי
הוא בגילוי המלכות וענין דווקא, בגילוי המלכות ענין שיהי' בגילוי, אמלוך אנא ברצונו
ברצון נתעורר למלוכה הרצון התעוררות מצד לכן, עם, בלא מלך דאין דווקא, עם על
ב' יש העם בענין דהנה, נפרד. ודבר יש עם, בחינת יהי' זה ידי שעל העולמות, להתהוות

כו' נפרדים דברים שהם עוממות, מלשון הוא עם שהרי הפכיים, הרי20ענינים מקום, ומכל ,
עליהם מלך שיהי' שייך אז שרק להמלך, העם בין השתוות איזה להיות זה21צריך וענין .

שידוע אף דהנה, העלם. ענינה המלכות שספירת לפי והיינו, המלכות, ספירת ידי על נעשה
ספירה, שבכל המלכות בבחינת רק זהו הנה הספירות, שבכל הגילוי בחינת היא שהמלכות
היא שהמלכות כמו אבל שבה, המלכות בחינת ידי על היא ספירה דכל שהגילוי היינו,
ספירה שהיא כפי המלכות שבחינת והיינו, העלם. בבחינת היא הרי עצמה בפני פרצוף
עלי' בבחינת הוא ואור אור, בחינת הוא שז"א דכיוון גילוי, בבחינת היא בז"א, העשירית
בחי' הוא ספירה כל של דהגילוי דווקא, המלכות ידי על הוא הגילוי לכן למעלה, ודביקות
וזהו העלם. בבחינת היא הרי עצמה בפני פרצוף היא שהמלכות כמו אבל שבה, המלכות
העולמות התהוות נעשה כו', הפרסא ידי על ובפרט המלכות, דספירת ההעלם ידי שעל
נפרד, ודבר יש בחינת להיות אפשר אי ז"א מבחינת דהנה, נפרד. דבר ואפילו יש בבחינת
דאף בגילוי, בז"א ישנם באריך שישנם הענינים כל שהרי גילוי, בבחינת הוא שז"א לפי
בגילוי, הענינים כל שם ישנם פנים כל על זעיר בדרך מקום, מכל זעיר, בבחינת שהוא

שנאמר כמו חסדים, רובו יש22וז"א בחינת ז"א מבחינת להיות אפשר אי ולכן חסדו, זכר
כו'. המהווה כוח בהתהוות נרגש הי' ז"א שבבחינת הגילוי שמצד כיון נפרד, דבר ובפרט

לקוטי)16 וראה א. רלא, ג חלק זוהר ב. לב, ב חלק זוהר
ג. מא, תבוא תורה

וראה)17 ב. עמוד סוף קע, מצוותיך בדרך הובא – אד"ר
ד. כא, נשא תורה לקוטי

א)18 שער המלך עמק בלק. פרשת ריש ל. לח, וישב בחיי
ובכמה ז. פרק ריש והאמונה היחוד שער תניא א. פרק ריש

מקומות.
ג.)19 פרק אלעזר דרבי פרקי
פ"ז.)20 שעהיוה"א גם ראה
מקומות.)21 ובכמה ד. מד, נצבים תורה לקוטי ראה
על)22 לתהלים אור) (יהל התורה אור וראה ג. צח, תהלים

ואילך). שנו (ע' הפסוק
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כנסת בשם נקראת המלכות דספירת העלם, בבחינת היא המלכות ספירת כן שאין מה
שהאורות באופן הוא וההעלם עליהם, ומעלמת האורות את בתוכה שכונסת שם על ישראל
העלם בין ההפרש וזהו המקבלים, אל בגילוי נמשכים אינם אותם כונסת שהמלכות
רק הוא הכלים העלם מקום, מכל מעלימים, הם הכלים שגם דאף הכלים, להעלם המלכות
בגילוי, הוא הרי בהכלים בהתלבשות שבא כפי האור אבל עצמו, מצד שהוא כמו האור על
שהם כפי בתוכה) כונסת (שהמלכות האורות על רק לא הוא דמלכות ההעלם כן שאין מה
אל נמשכים שאינם אותם, כונסת שהיא כמו האורות על גם הוא ההעלם אלא עצמם, מצד
ההעלם בחינת הוא ים המלכות, שבספירת וארץ ים ענין וזהו המלכות. מבחינת המקבלים
וארץ עליהם, ומעלמת האורות את בתוכה שכונסת ישראל, כנסת ענין והוא שבמלכות,
עשיה], יצירה, [=בריאה, דבי"ע ההתהוות נעשה זה ידי שעל שבמלכות, הגילוי בחי' הוא

העפר מן הי' הכול ענין בה23שזהו אין שבמלכות ארץ מבחינת שהיא שההתהוות והיינו, ,
התהוות נעשה המלכות דספירת ההעלם ידי שעל וזהו שבמלכות. ים בבחינת שיש מה גם
הנה המלכות דספירת ההעלם מצד גם כי הפרסא, ידי על יותר ובפרטיות נפרד, ודבר יש
נעשה הפרסא ידי על ודווקא נפרד, ודבר יש ממנה להיות אפשר אי באצילות שהיא כמו
מבחינת שהיא ההשתלשלות כללות בהתהוות גם הוא כן וכמו נפרד. ודבר יש בחינת
עבודת ידי שעל השנה, ראש ענין וזהו דווקא. הצמצום הקדמת ידי על סוף, דאין מלכות
פנימיות להמשיך שצריך (דכיוון הנפש פנימיות מצד וביטול עול בקבלת ישראל נשמות
ממשיכים הנפש), בפנימיות להיות צריכה העבודה גם לכן לקמן, שיתבאר כמו המלכות,
ראש נקרא ולכן העולמות, קיום ענין שהוא עם, בחינת נעשה זה ידי ועל ית', מלכותו

מעשיך. תחילת היום זה השנה
אלאÂ‰�‰ג) עצמו, המלוכה לענין בנוגע רק לא היא השנה בראש המלכות המשכת

השנה שבראש לפי והיינו המלוכה, שבענין והתענוג הרצון את גם להמשיך צריך
שופר תקיעת אחרי עד השנה ראש המלכות24(מערב דפנימיות הסילוק נעשה ובפרטיות) ,

בחינת עד שרשה ושרש ומקורה לשרשה שמסתלקת שבמלכות, והתענוג הרצון ענין הוא
הוא נמצא אבל בהתגלות שאינו היינו, העלם, כמו רק אינו זה וסילוק ומהותו. עצמותו

המבואר דרך ועל אינו. כאילו הוא שהאור אלא התעלמות25בהעלם, שזהו הצמצום בענין
האור כוח רק ונשאר אור), מציאות אויס ווערט (עס האור העדר ענין שהוא בהמאור, האור
כוח אם כי אור מציאות בבחינת שאינו בלבד זו שלא מזה, ויתירה בהמאור, שכלול כמו
הכול כולל שהמאור מה עצמו המאור רק שזהו זאת, עוד אלא בהמאור, שכלול כמו האור
רק הוא זה סילוק אמנם, בכוח. אפילו ומורגש ניכר האור אין שבזה האור, כוח וגם

הקושיא תירוץ יובן ובזה מסתלק. ואינו לעולם נשאר החיצוניות אבל המלכות, 26בפנימיות

ספירת ידי על הוא העולמות שקיום דמאחר השנה, בראש העולמות קיום להיות אפשר איך
כ.)23 ג, קהלת
ב).)24 (קכ, י"ד סימן הקודש אגרת תניא ראה
ב).)25 (יד, אליהו פתח המתחיל דיבור וירא אור תורה

הזהר)26 ביאורי ואילך. תתפח ע' שם הזקן אדמו"ר מאמרי
שער דא"ח) (עם סידור תיד. ע' ואילך. ת ע' שם להצמח-צדק
א'שסו ע' השנה לראש דרושים התורה אור ג. רמו, התקיעות
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העולמות קיום להיות אפשר איך כן, אם המלכות, סילוק הוא השנה ובראש המלכות,
החיצוניות. בבחינת ולא הפנימיות, בבחינת רק הוא שהסילוק הוא, הענין אך השנה. בראש

כתיב הדיבור,27דהנה מאותיות הוא העולמות וקיום שהתהוות נעשו, שמים הוי' בדבר
הפנימיות שהוא הכתר בחינת עד והמוחין המידות בחינות מתלבשות הדיבור ובאותיות
הספירות שהם האותיות, של בהפנימיות רק הוא השנה בראש והסילוק האותיות. של
מסתלק, ואינו קיים נשאר עצמם, האותיות שהם החיצוניות אבל בהאותיות, המתלבשים
בשם נקרא הפנימיות) (דבחינת זה וסילוק השנה. בראש העולמות קיום הוא ומזה

חיים28דורמיטא לה ושואבת למעלה עולה הנשמה השינה דבשעת השינה, כמשל שהוא ,29, ְָָ
אין השינה שבשעת הגוף, לגבי גמור חושך זה הרי להנשמה, עלי' של ענין שזהו אף הנה

דחיותא קיסטא רק בו ונשאר כו', ודעת וטעם שכל של ענין ירידה30בו זה הרי כן ואם ,
האותיות לגבי גמור העלם שהוא השנה, דראש בהסילוק גם הוא וכן הגוף. לגבי גדולה

טוב ויום לשבת השנה ראש בין ההפרש וזהו העולמות. לגבי שכן ויום31וכל שבשבת ,
האורות עם עולים הכלים שגם באופן היא העלי' העלי'32טוב השנה בראש כן שאין מה ,

והיינו סילוק, בשם נקרא השנה ובראש עלי' בשם נקרא שבשבת וזהו בלבד, בהאורות היא
ידי ועל כו', מזדככים שהכלים היינו הכלים, עם יחד בהאורות היא העלי' שבשבת לפי
שאין מה העולמות, לגבי גם עלי' של ענין והוא יותר, נעלה אור ומקבלים ממשיכים זה

סילוק בשם נקרא ולכן בלבד, בהאורות היא העלי' השנה בראש האור32כן שלגבי דאף ,
האורות. בהם שחסר וירידה, העלם של ענין זה הרי הכלים לגבי מקום, מכל עלי', זה הרי
שבענין מהסילוק יותר עוד הוא השנה בראש המלכות שסילוק מבואר אחר ובמקום
בהאותיות אבל מהאותיות, המקבלים לגבי רק הוא הסילוק הצמצום בענין כי הצמצום,
הסילוק כן שאין מה בתחילה, שהי' כמו האור בהם שנשאר שינוי, שום נעשה לא עצמן
וכמו האור, נחסר עצמן בהאותיות שגם עצמן, האותיות לגבי גם הוא השנה דראש

ידים ברפיון שנעשית כדבעי,33במלאכה שלא היא המלאכה שאז רק לא הוא שהחיסרון ,
דראש העבודה ענין וזהו האור. בה שחסר הכלי, שהוא בהאבר גם הוא החיסרון אלא
המלוכה. בענין והתענוג הרצון שזהו המלכות, פנימיות בחינת בהאותיות להמשיך השנה,
בענין שישנו והתענוג הרצון מצד שזהו (כנ"ל), עם בלא מלך שאין היות דעם בזה, והענין
ודבר יש בבחינת הם שהעולמות כיוון כן, ואם דווקא, נפרדים על וההתנשאות הרוממות
להמשיך צריך מקום, מכל עליהם, וההתנשאות בהמלוכה והתענוג הרצון ישנו הרי נפרד,

הדבר וטעם המלוכה. בענין ותענוג שהוא34רצון כמו נפרדים על המלוכה שענין לפי ,

דיבור ואילך. ט עמוד סוף תרס"ה המאמרים ספר ואילך.
(קה"ת, תרפ"ב מאמרים (קונטרס ה פרק תרפ"ב כנשר המתחיל

וש"נ. .(41 ע' תשנ"ב)
ו.)27 לג, תהלים
שער)28 חיים עץ פרי השנה. ראש עניין הכוונות שער ראה

ועוד. השנה. ראש
ט.)29 י"ד, פרשה רבה בראשית

א.)30 פג, א חלק זוהר ראה
או)31 גם תר"סראה המאמרים ספר א'שסז. ע' שם התורה ר

ואילך. פז ע' תרס"ה ואילך. ב ע'
שצוינו)32 במקומות הובא ב. קנז, אחרון קונטרס תניא ראה

הקודמת. בהערה
ואילך.)33 ב רמו, שם סידור ראה
יג.)34 ע' עטר"ת המאמרים ספר גם ראה
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כן שאין מה באמת, נפרדים הם העם למטה כי למטה, שהוא לכמו דומה אינו למעלה
שניתי לא הוי' שאני כיון הרי הוא35למעלה, אתה העולם נברא שלא עד הוא אתה ,

והן המלכות שמצד ההעלם הן ההעלמות, שכל לפי ממש, בשווה העולם ההעלםמשנברא
אם למעלה, לגבי לא אבל למטה, לגבי רק מעלימים הם כו', והפרסאות הצמצום שמצד
התענוג שיהי' בהמלוכה ותענוג רצון להמשיך צריך ולכן באמת. נפרד דבר זה אין הרי כן

נפרדים. באמת היו אילו כמו בזה
מלכיות,Â‰�‰ד) פסוקי אמירת ידי על היא המלוכה בענין והתענוג הרצון המשכת

שצריך היינו, עליכם, שתמליכוני כדי מלכיות לפני אמרו ז"ל רבותינו כמאמר
בשופר, ובמה במלוכה, ותענוג רצון וממשיכים מעוררים ובזה המלכות ענין ולפאר לשבח
אותיות, בחינת היא שאמירה לפי הדבר, וטעם מספיק, אינו בלבד מלכיות פסוקי דאמירת
ידי על ההמשכה להיות אפשר אי ולכן ג), סעיף (כנ"ל הסילוק הי' האותיות מבחינת והרי
שלמעלה הנפש מעצמות פשוטה צעקה שהוא דווקא, השופר ידי על אם כי בלבד, האותיות
והיינו, מהשתלשלות, שלמעלה מבחינה ההמשכה נעשית זה ידי ועל והגבלה, ממדידה
מהשתלשלות, שלמעלה מבחינה להמשיך צריך ולכן הסילוק, הי' ההשתלשלות שבבחינת
תרועה ושברים הקול, צעקת היא ראשונה דתקיעה דווקא, השופר ידי על נעשה זה וענין

יליל וילולי גנח הלב36גנוחי צעקת ער37הוא אז הנפש, עצם שמצד הצעקה ענין שהוא ,ַ
מיצר הוא ההשתלשלות שכל אצלו שנרגש ועד ניט, מציאות שום קיין זיך אין געפינט

שנאמר מה שזהו הי'38והגבלה, השנה כל כאשר גם הוא זה וכל גו'. קראתי המיצר מן
רק לא יש שאצלו הדרך, את ועבר ופגם שחטא מי ובפרט למהווי. כדבעי ומצבו מעמדו
מן שזהו עצומה, במרירות הוא ומזה דלעומת-זה, מצרים גם אלא דקדושה, והגבלה מיצר

שבעצמות י"ה שהוא י"ה, לקראתי מגיע המיצר ידי ועל גו', נעשה39המיצר זה ידי ועל , ְִָָ
י"ה במרחב דווקא,38ענני המיצר ידי על נעשה זה שכל האמיתי, מרחב המשכת שנעשה ,

דוקא הקצר בצדו שתוקעים מה גם המרחב.39שזהו המשכת נעשה דווקא המיצר ידי שעל ,
ז"ל40וזהו חכמינו שאמרו מה כן בסופה,41גם מתעשרת בתחילתה רשה שהיא שנה ָָכל

שנאמר כמו חיסרון, מלשון הוא גו',42רשה השנה מרשית בה אלוקיך הוי' עיני תמיד ְִֵָָ
אל"ף חסר השנה43מרשית שבראש היינו אל"ף חסר ומרשית הכתר, בחינת הוא אל"ף ,

הסילוק גם נעשה זה ידי שעל באופן הוא דמלכות שהסילוק לפי הכתר, בחינת גם חסר
דאצילות ספירות העשר ענין כללות דהנה בזה, והענין הכתר. בחינת עד הספירות כל של
הכוונה שעיקר מובן ומזה לעולמות, סוף אין האור בין ממוצע בבחינת להיות הוא
דבי"ע ההתהוות היא ידה שעל המלכות ספירת בשביל היא ספירות העשר בהשתלשלות

ו.)35 ג, מלאכי
ב.)36 לג, השנה ראש
ה'שי"ת)37 .5 ע' תש"ב רב. ע' תרס"א המאמרים ספר ראה

טו ע' עטר"ת צב. ע' תרס"ה המאמרים ספר וראה ואילך. 7 ע'
ועוד. ואילך.

א.)38 קיח, תהלים

תרצ"ז.)39 אעת"ר. המיצר מן המתחיל דיבור ראה
ספר)40 ואילך. תכח ע' תרכ"ז המאמרים ספר ראה

ואילך. א קיח, א חלק קונטרסים המאמרים
ב.)41 טז, השנה ראש
יב.)42 יא, עקב
הפסוק.)43 על הטורים בעל
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[=דבריאה, דבי"ע המקור שהוא דמלכות אין שבחינת והיינו, עשיה]. יצירה ִַ[=דבריאה,
וזהו העולמות, התהוות להיות הרצון בחינת שהוא דכתר האין בחינת זהו עשיה], ִַָיצירה,

אחרון ואני ראשון אחרון44אני ואני דכתר, האין בחינת הוא ראשון דאני אין, אותיות אני ,ִַ
ליש מקור להיות בערך תהי' המלכות שבחינת שבכדי אלא דמלכות, האין בחינת הוא
עד למדרגה ממדרגה האור המשכת שזהו ספירות, העשר אמצעות ידי על זה הרי הנברא
נעשה המלכות, סילוק השנה בראש נעשה כאשר ולכן, ליש. מקור להיות בערך שיהי'
בכללות גם הוא כן וכמו הכתר. עד כו' ובבינה בחכמה הספירות, בכל הסילוק
הסילוק נעשה זה ידי ועל סוף, דאין במלכות הוא השנה בראש שהסילוק ההשתלשלות,
להיות צריך ולזאת בתחילתה. רשה ענין שזהו ומהות, עצמות שמבחינת הגילויים ָָדכל

(כידוע בסופה מתעשרת ענין שזהו דווקא, העצמי מהעלם השנה בראש שענין45ההמשכה
עושר אלא בלבד, החיסרון מילוי רק לא הוא העושר דענין התקיעות), אחרי מיד נעשה זה
עצמות עד הענינים בכל הוא שהסילוק דכיוון העצמי, העלם המשכת ענין שהוא עצמי,

שההעלם והיינו דווקא. העצמי מהעלם ההמשכה להיות צריכה לכן דמלכותומהות,
בההעלם העצמי העלם נמשך ולכן העצמי, מהעלם בא ההתהוות) ענין הוא זה (שמצד
נמשך הכתר, בחינת שהוא ראשון שאני אחרון, ואני ראשון אני ענין וזהו דווקא. דמלכות

דמלכות. האין בחינת שהוא אחרון באני דווקא
אדםÊ·Â‰ה) ברוא יום בראשית, למעשה ו' ביום השנה דראש הקביעות טעם יובן

שנעשה לקדמותם, הדברים כל חוזרים השנה שבראש דלהיות דווקא, הראשון
כן וכמו הכתר, בחינת עד הספירות בכל גם הסילוק נעשה זה ומצד דמלכות, הסילוק
וצריך העצמי, העלם בחינת עד סוף דאין במלכות הוא שהסילוק ההשתלשלות, בכללות
אדם ברוא ביום היא השנה דראש הקביעות לכן העצמי, העלם מבחינת ההמשכה לפעול
דווקא, ישראל נשמות ידי על היא העצמי העלם מבחינת שההמשכה להיות דווקא, הראשון

במחשבה עלו הם46דישראל גופא ובמחשבה מחשבה בבחינת הם ישראל שנשמות היינו ,
שם ישבו במלאכתו המלך ועם עלי', צדיקים47בבחינת של בנשמותיהם נמלך במי והיינו48, ,

ולכן מהרצון, למעלה שהם מובן שמזה העולמות, על הרצון את החליטו ישראל שנשמות
על הוא השנה בראש המלכות שבנין והיינו, העצמי, מהעלם להמשיך יכולים הם דווקא
וזהו הסילוק. שם הי' שלא כזו בבחינה הם ישראל שנשמות לפי דווקא, ישראל נשמות ידי
הראשון, אדם ברוא יום השנה, דראש שהיום מעשיך, תחילת היום זה שנאמר מה כן גם
ידי על ודווקא לקדמותם, הדברים כל חוזרים השנה שבראש דכיוון מעשיך, תחילת הוא
קיום שהוא עם, בחינת נעשה שמזה המלכות, המשכת נעשה ישראל נשמות עבודת
בישורון ויהי שנאמר מה וזהו מעשיך. תחילת הוא השנה דראש היום הנה לכן העולמות,
חוטב עד שבטיכם מראשיכם ישראל שכל ישראל, שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך

שער)44 חיים עץ א. פרק ג שער פרדס ראה ו. מד, ישעי'
א. פרק מב

תכא.)45 ע' אגרות יצחק לוי לקוטי ראה

מקומות.)46 ובכמה ד. א, פרשה רבה בראשית
כג.)47 ד, הימים-א דברי
ב.)48 פרשה ריש רבה רות ז. ח, פרשה רבה בראשית
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הנפש, פנימיות שמצד עול בקבלת עומדים שכולם לפי בהתכללות, הם מימיך ושואב עציך
התקיעות, בשעת ובפרט שחרית ותפלת ערבית שבתפלת עול דקבלת העבודה שזוהי
השנה בראש צריכים ולכן עול, דקבלת העבודה היא השנה דראש העבודה שכללות

התפלה ואותיות התהלים באותיות יהי'49להרבות ורגע רגע שכל באופן הזמן את ולייקר ,
מלך, בישורון ויהי זה ידי ועל עול, קבלת ידי על שבאים ובענינים עול בקבלת ממולא
ועל עליו, ימלוך ית' שהשם אלא אינה מציאותו שכל עד והביטול עול הקבלת מצד שזהו
הקב"ה של ברכתו בהם שנמשכת הענינים, בכל העצמי מהעלם ההמשכה נעשית זה ידי

די בלי עד .50שהיא

וש"נ.)49 .310 ע' תרצ"ז המאמרים ספר ועוד.)50ראה ב. לב, שבת וראה יו"ד. ג, מלאכי

•

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

`''ypz'd ,dpydÎy`x z`xwl

.`ah `zaye enzgze eazkz daeh dpyl

/dnizgd mewn/



illk azkn ai

ה'תשי"ג דסליחות, ראשון ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

ישראל, ובנות בני ואחיותינו, אחינו אל
ואתר, אתר בכל די

יחיו עליהם ה'
וברכה! שלום

לכל ברכתי להביע בזה הנני ולברכה, לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאה החדשה, השנה לקראת
טובה. וחתימה כתיבה ברכת שם, הם באשר ישראל ובנות בני ואחיותינו אחינו

כידוע, הנה, – העולם לבריאת תשי"ד אלפים ה' שנת – החדשה השנה ותחילת ראש השנה, ראש
אשר והגם הארץ. על אדם אלוקים ברוא ביום אלא בראשית, למעשה ראשון ביום וקביעותו זמנו אין
זיכרון אנו עושים זאת בכל בתורה, כמסופר לאדם, קדמו – חי צומח, דומם, – הבריאה חלקי כל
צומח חי, – כולו התבל לכל חדשה תקופה מתחילה דווקא זה ביום האדם. בריאת ביום דווקא לבריאה

מעשיך"! תחילת היום "זה אומרים: אנו זה וביום בכלל, ודומם
הנפש חשבון בימי ובפרט בו, ולהסתכל להתבונן מאתנו, ואחת אחד לכל השכל ומוסר הוראה מכאן

אלו:
הבריאה. תכלית האדם, כשנברא – רק וצביונם לתכליתם באים צבאם וכל והארץ השמים

חי צומח, דומם – המדרגות כל ישנן עצמו באדם כן הבריאה, בכללות כמו קטן. עולם הוא האדם
במדרגת – כן אחרי דומם, במדרגת הוא בתחילה לדרגא. מדרגא האדם עובר חייו ימי במשך ומדבר.
אבל אדם. למדרגת הוא מגיע שלו והרוחניות ושכלו דעתו על כשעומד ולאחרונה, חי, במדרגת צומח,
– מזמנו חלק אלו. מדרגות כל ישנן כן גם ומעשיו חייו באורח הנה אדם, למעלת כשמגיע אז, גם
מעיד ממעשיו וחלק והחי. הצומח פעולות בדוגמת פעולותיו – ביום שעות כמה לדומם, הוא משתווה

ממש. ממעל אלקה חלק שהיא ונשמה גוף ורוחני, שכלי נברא האדם, מעלת על
תיכף אשר הראשון, אדם כשנברא רק האדם. הוא – הבריאה כל וראש תחילה מלמדנו: השנה ראש
זה ידי ועל בהם, זה ופעל עושנו", ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחווה "בואו לכל: והכריז הודיע לבריאתו
ואז הבריאה, של והתכלית הכוונה נתמלאה אז ית', לשכינתו ומשכן מקדש ומלואו העולם את עשה

חדשה. לתקופה ראש השנה, ראש – הוא
בו אשר האדם כאשר – אז רק ביטוי לידי בא האדם עצם ואחת: אחד כל של בחייו גם הוא וכן
חייו חלקי גם כאשר רק כן: על יתר שלו. הדומם וחלק הצומח חלק החי, חלק את ומחדיר משפיע
חדורים הם שגם עד ומקדשם אותם מגבי' מזככם דומם, ואפילו צומח לחי, משתווה שבהם ופעולותיו
נברכה ונכרעה נשתחוה "בואו אומר: כולו אשר נברא באמת, אדם הוא אז רק אז וקדושה, רוחניות
ותכלית ביכולתו ואשר לנו, נתן עושנו ה' אשר והמצווה התורה בדרך חיים אורח ידי על עושנו", ה' לפני

ועד!". לעולם ימלוך ה' מלך, ה' מלך, "ה' תכריז: הבריאה כל אשר לפעול היא בריאתו
וברוחניות, בגשמיות ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה בברכת

שניאורסאהן מנחם
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- מאידית תרגום -

להוראה‡. שבנוסף רבות פעמים כבר דובר
(המרובה תשרי דחודש הימיםֿטובים של הכללית

הוראה1במועדות גם ישנה השנים, כל משתוות שבה ,(
הימיםֿ של המיוחדת הקביעות עם הקשורה מיוחדת
החדשה השנה מתחלקת שבה מסויימת, בשנה טובים

אחרות. משנים
הימיםֿ של המיידי שהמשכם בכך מצטיינת זו שנה

דראש2טובים הימים שני שבת: הוא תשרי דחודש
שהמשכם שבת), (ערב ששי ויום חמישי יום הנם השנה
הקביעות לארץ ובחוץ קודש; השבת יום הוא המיידי
בימים וכן הסוכות, דחג הראשונים בימים גם כזו היא
יום שבהיותם תורה, ושמחת עצרת שמיני האחרונים,
קודש השבת יום אחריהם מיד בא שבת, וערב .3חמישי

שאחרי השבת שביום הענין, גם נוסף כזו בקביעות
האזינו פרשת את קוראים השנה .4ראש

תורה ע"פ הקביעות עם בקשר ובפרט הענינים, כל
בהשגחה הנם בתורה, והפרשיות דהימיםֿטובים

זו5פרטית שקביעות מובן, ומזה הדיוק. ובתכלית
עצרת ושמיני הסוכות דחג (ועד"ז השנה דראש
ובשבת שבת, הוא המיידי שהמשכו תורה), ושמחת
מלשון (תורה מיוחדת הוראה נותנת - האזינו פרשת

כחות6הוראה תוספת ונותנת יותר עוד המבהירה (
דהימיםֿטובים. הכללית הכוונה במילוי

והפעולה·. הכללי בהתוכן הביאור ע"פ יובן הדבר

המשותפת הנקודה הן - יהודי בחיי ויו"ט דשבת
ס"ה). (כדלקמן שביניהם החילוק והן ויו"ט, דשבת

וחג השנה ראש (כולל ויו"ט דשבת הימים
"ושמרתם יהודי. כל בחיי קדושה מכניסים 7הסוכות)

"מועדי היא", קודש כי השבת תקראו8את אשר ה'
קודש דשבת האלקית הקדושה קודש": מקראי אותם
ובכל היום, כל שבמשך כך יהודי, בכל חודרת ודיו"ט
דקדושה, והתרוממות שונה היא ההרגשה היום, עניני
בתענוג - הגשמיים בחייו קדושה מכניס שזה עד
הגשמי חלקו עם ובקשר הגשמי דהגוף גם שלו
אכילה בעונג "לענגו מצוה השבת ביום בעולם:

יום9ושתי'" דשמחת החיוב ישנו טוב ביום ועד"ז ,
ובמשתה במאכל ,10טוב

ימי על גם פועלת ויו"ט דשבת שהקדושה עד
גם וחודרת מרוממת שהקדושה לאח"ז, הבאים החול
היום בחיי שהנהגתו יהודי, של דחול ובעובדין בימי
וכו', ומתן משא פרנסה, השגת ושתי', באכילה יום,
ויו"ט מהשבת - רוחנית מקדושה מושפעת תהי'
יהיו מעשיך "כל הציווי לקיים יותר שבנקל שלפנ"ז,

שמים" דעהו"11לשם דרכיך ו"בכל כך12, על (נוסף
וקיום התורה בלימוד - ובאיכות בכמות - מוסיף שזה

החול). בימי שלו המצוות
זה הרי - גופא טובים וימים בשבתות ובפרטיות,
הבאה והשבת השנה, דראש היו"ט ע"י במיוחד נפעל

שובה: שבת - השנה ראש לאחרי
ס"ב.1) שם אדה"ז שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב או"ח ב"י ראה

ס"ח. סקל"א או"ח מדובראוונע) (להר"נ אדה"ז לשו"ע הוספה
ראשון2) שהן כו' האלו ימים ששת יו"ט: הל' ריש רמב"ם ראה

פסח של zekeqdושביעי bg ly ipinye oey`xeהשבועות חג וביום
iriayd ycegl cg`aeאדה"ז בשו"ע וכ"ה טובים. ימים הנקראים הן

בשנה). המועדים סדר (לפי שם
ביום3) נכלל הרי - אחד) יום הוא שם (שיו"ט ישראל בארץ וגם

שמע"צ (לקו"ת בכ"מ כמבואר גליות), (של שני דיו"ט הגילוי גם זה
להרמ"ק) נערב אור מס' - ואילך. א קיד, להצ"צ סהמ"צ ג. צב,
הייתי ישראל בארץ כנס"י "אמרה ה) פ"א, (שהש"ר מאחז"ל בביאור
שניהן על שכר לקבל הייתי סבורה ימים, שני עכשיו אחד יום שומר
המאיר ההארה אותה באמת "שהרי - אחד" יום על אלא מקבלת ואיני

אחד". ביום בא"י מאיר ימים, בשני בחו"ל
ישראל שבארץ ושמח"ת, לשמע"צ בנוגע הלכה ע"פ שהוא וכפי
חג, של ראשון ליו"ט בנוגע י"ל וכן שמע"צ, ביום שמח"ת חוגגים

(שבחו"ל)*. שני דיו"ט הפעולה בו שנכלל
קורין4) - ג' ביום או ב' ביום חל דר"ה א' שיום בקביעות משא"כ

או"ח (טושו"ע המלך בג דפת הסימן כידוע שובה, בשבת וילך פ'
וההפטרות. הפרשיות סדר אבודרהם שנ. סי' ויטרי מחזור ס"ד. סתכ"ח

וילך). ר"פ בעה"ט
וש"נ.5) ואילך. סקי"ט הוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר
וראה6) ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג
יד.7) לא, תשא
לז.8) שם, ב. כד, אמור
שבת.9) הל' ריש אדה"ז שו"ע
סתקכ"ט.10) או"ח שו"ע
או"ח11) טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סרל"א.
שם.12) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי

.n"k`e .(envr h"eia enk 'ek dk`ln xeqi`e dyecwd zkynd ea oi`y) crend leg `ed l`xyi ux`a q"dbgc ipy meie (*
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נוראים ימים - השנה ראש לב13ימי כל ממלאים -
היום כל במשך בהאדם, החודרת קודש, בחרדת יהודי
בפועל שרואים וכפי טובים, ימים בשאר מאשר יותר -
יום השנה, בראש בנ"י אצל שישנה בהתעוררות
כל במשך יהודי כל של חייו נקבע שבו והדין המשפט

השנה.
יהודי על משפיע השנה דראש הזה הקדושה ורגש
בסעודות ואדרבה: טוב, יום בסעודות אכילתו, בעת
טוב), יום (כבכל טוב יום דעונג להחיוב נוסף הרי ר"ה

יכלתו" כפי ומגדנות ויין בבשר נצטוינו14ש"ירבה ,
"לאכול15"אכלו ממתקים", ושתו בשר16משמנים

מתיקה" מיני וכל דבש ולשתות השפעת17שמן וזוהי .
"אכלו הפסוק (כהמשך השנה דראש הקדושה רגש

לאדונינו". היום קדוש "כי גו'") משמנים
גם בו יש כיו"ט, השנה דראש המעלה על נוסף
- השנה בכל הקדושה והמשכת בהשפעה מעלה

"תחילת18כידוע (ולא השנה" "ראש בשם שנקרא
הרי השנה, התחלת היותו על שנוסף כיון השנה"),

ה בעיקר עםy`xהוא מנהיג שראש כמו השנה: של
בפני עומדים שהאברים כפי גם שבגוף, האברים כל
את ולהחיות להנהיג השנה ראש צריך כמו"כ - עצמם

יום. היום דחיי הפרטים עד השנה, ימי כל
הבאה (השבת שובה שבת גם היא לזה דומה
עוד חזקה קודש דשבת הפעולה השנה): ראש לאחרי
- דהשנה הראשונה השבת - (ת)שובה בשבת יותר
ימים ("עשרה תשובה ימי דעשרת השבת בהיותה

הכפורים" ויום השנה ראש לעשות19שבין ניתן שאז ,(
יותר רבה התשובה והשפעת יותר בקלות ,20תשובה

אלו21כמ"ש לימים ה'22(בנוגע "דרשו (e`vnda

בהיותו ";aexwקראוהו

נמשך וממנה בתוכה כוללת זו שבת מזו: יתירה
האריז"ל בכתבי כדאיתא - השנה שבתות לכל ,23כח

הימים ויוהכ"פ)mitevxdששבעת ר"ה (בין דעשי"ת
שחלפה השנה שבועות דכל הימים שבעת כנגד הנם

ולהשלימם לתקנם מנת הידוע24(על ע"פ לומר, ויש ,(25

רשית (אותיות תשרי חודש כלליים26שימי ימים הנם (
הבאה שנה דכל27על הימים שבעת כנגד גם שהם ,

שובה ששבת יוצא, ועפ"ז הבאה. השנה שבועות
כנגד היא ויוהכ"פ), ר"ה שבין הימים דשבעת (השבת

ב העבודה הכח בא zezayוממנה lkשנה) השנה
הבאה). ושנה שעברה

שבה‚. זו, שנה דקביעות המעלה תובן עפ"ז
השבתiciindהמשכם יום הוא השנה ראש ימי שני של
קודש:

שני (יום השבוע באמצע חל השנה ראש כאשר
שבת ושישי, חמישי יום ורביעי, שלישי יום ושלישי,
השנה ראש נתעלה אז שגם אף הרי - ראשון) ויום
ביום מתעלים השבוע ימי שכל (כפי שובה בשבת

ד"ויכולו באופן צבאם"28השבת וכל והארץ )29השמים
ישנו אבל -wqtdדימיlegdכמודגש ושבת, ר"ה בין

עושים השנה ראש שבמוצאי "המבדילdlcadבכך -
כו'" לחול קודש כמה30בין הפסק לאחרי ואח"כ, ,
העלי' מתוספת שבת.r"taימים, דקדושת

וביום חמישי ביום חל השנה ראש כאשר משא"כ
הפסק כל ללא שבת הוא המיידי המשכו הרי ששי,

כהדין יו"ט31בינתיים, בין הבדלה אז עושים שאין
ונקרא יו"ט שמחת מעין יש שבר"ה (אע"פ ושבת
כדלקמן הבדלה, שייך לא וקדושה שמחה בין כי יו"ט,
שבת, בליל קידוש (רק) עושים - ואדרבה ס"ו),

והאדם. הזמן בקדושת עלי' שנפעלת שמראה
שב.13) ע' ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי עקב. ר"פ לקו"ת ראה

ובכ"מ. קכ. ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת
ס"ד.14) סתקכ"ט אדה"ז שו"ע
י.15) ח, נחמי'
ס"ד.16) סתקפ"ג או"ח אדה"ז ושו"ע ב"י
ועונג17) כבוד שמצות ס"ה, סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה

לעיל וראה קודש". מקרא בו נאמר שהרי בר"ה ג"כ "נוהגות יו"ט
.2 הערה
נח,18) לר"ה דרושים א-ב. מז, נצבים ג. מא, תבוא לקו"ת ראה

ב'עז ע' ה כרך לר"ה דרושים אוה"ת בתחלתו. ר"ה שער עט"ר א-ב.
וש"נ. ואילך.

א.19) יח, ר"ה - חז"ל ל'
ה"ו-ז.20) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
ו.21) נה, ישעי'
שם.22) ר''ה
(לפני23) ר"ה דרושי הכוונות שער ספ"ו. ר"ה תפלות שער פע"ח

עשי"ת. סדר - מרשקוב להר"ש האריז"ל סידור הא'). דרוש

היראה24) שער חכמה ראשית פ"ג. השערים שער פרדס גם ראה
מס של"ה ב.פ"י. קכ, חולין '

א'תשנו.25) ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי
.49 ע' תש"ב רעח. ע' תרנ"ו לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה

סה"מ26) שם. סוכות אוה"ת יב. יא, עקב עה"פ הטורים בעל
רעז. ע' תרנ"ו רפז. ע' תר"ל

דשנה27) וראש התחלה תשרי, דחודש העיקר זהו - ואדרבה
ושלימות התיקון הענינים: ב' תשרי בחודש יש בפרטיות, אלא חדשה.

החדשה. דשנה והתחלה שעברה, אלולc"rדשנה בחודש ענינים הב'
שעברה, שנה של החשבון חודש שעברה): דשנה האחרון (חודש

ועצ"ע. הבאה. לשנה ההכנה וחודש
א.28) ב, בראשית
ובכ"מ.29) עה"פ. אוה"ת
יו"ד.30) יו"ד, שמיני ע"פ - הבדלה ברכת נוסח
פ"ה31) שבת הל' רמב"ם א. קד, פסחים במשנה. - ב כו, חולין

וראה סתצ"א. או"ח ודאדה"ז טושו"ע הי"ח. פכ"ט הכ"א.
בערכו. תלמודית אנציקלופדי'
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"חזקה" שישנה קדושה32באופן ימי דשלשה
mitevx33נצחית (שהיא בקדושה תוקף המוסיפה חזקה ,

מתמשכת חזקה, השפעה לזה שיש באופן בכלל),
גם תחדור האלקית שהקדושה השנה, כל על וקבועה

דבנ"י, הגשמיים בענינים
עי"ז יתירה התחזקות מתוספת לארץ שבחוץ עד
דסוכות הראשונים הימים של המיידי המשכם שגם
כך שבת, הוא ושמח"ת, שמע"צ האחרונים, והימים
ימיֿקדושה שלשה ג"פ - ב"חזקה" "חזקה" שישנה
לארץ) (בחוץ יתירה התחזקות מוסיף שזה - רצופים
במציאות גלוי) (באופן תחדור שהקדושה בכדי

ד הגילוי - עד לארץ, דחוץ הקדושה,zenilyהגשמית
נשמתו חלקי בכל מזו34עד ויתירה שבנפש, יחידה עד ,
לייחדך" "יחידה שלך35- יחיד שהגוף36, כך ,

הדרגות גילוי עם חדור נהי' דיהודי zedeabdוהגשמיות

xzeiaבקשר במכתבים בפרטיות כמבואר - בקדושה,
זו שנה תחלת .37עם

לבאר„. צריך יותר, ברור באופן זאת להבין בכדי
ושמחהweligה (הקדושה בין ויום38בפרטיות ד)שבת

ימי ששלשת כך בזה, שאין מה בזה דיש טוב,
אלא) יו"ט, ימי שלשה (לא שהם הרצופים, הקדושה
הצד על (נוסף מורים שבת, אחד ויום יו"ט ימי שני
שתי של הקשר קדושה) ימי שלשה - שביניהם השוה
שבת. וקדושת יו"ט קדושת - בקדושה שונות דרגות

ובהקדמה:
להמשך צריכה ויו"ט דשבת שהקדושה הנ"ל בענין
ומוצאי שבת במוצאי הסברה: נדרשת - החול בימי גם
לחול", קודש בין "המבדיל הבדלה, עושים הרי יו"ט
הקדושה בין עשה שהקב"ה ההבדלה את להדגיש בכדי
ישראל בין לחושך, אור בין ההבדלה (כמו והחולין

בחול,39לעמים קדושה להמשיך צריך שיהודי ואע"פ .(

בין הקב"ה) (שעשה וההבדלה החילוק אמנם נשאר
צריך עפ"ז ההבדלה), את ח"ו שיבטלו (לא וחול קודש
ויו"ט שבת קדושת המשכת שע"י אפשרי, כיצד להבין:
בחול, כנ"ל) בקדושה, ביותר הנעלות הדרגות - (עד
וביחד ויו"ט), שבת מקדושת (מחולק חול החול ישאר
יתבטל)? (ולא ויו"ט דשבת הקדושה את יקבל זאת עם
שבת קדושת בין החילוק ביאור ע"פ זה ויובן

יו"ט. וקדושת
ענינים:‰. בכמה רואים ויו"ט שבת בין החילוק
ביו"טlk(א) בשבת. אסורות המלאכות (ל"ט)

("אך נפש אוכל מלאכת נפש40מותרת לכל יאכל אשר
לכם" יעשה לבדו הוא41הוא השבת ענין עיקר (ב) .(

עונג" לשבת "וקראת - השמחה42עונג ענין כ"כ ולא ,
שמחה"43("בשבת בה נאמר היו"ט44לא ענין עיקר .(

להרבות נהגו ו"לכן לשמחה". "מועדים - שמחה הוא
בה נאמר שלא מבשבת יותר בי"ט מאכלים במיני
מבגדי טובים יותר להיות צריכים יו"ט בגדי וכן שמחה,

"קדש"45שבת" (בתורה) נקראת שבת (ג) מלה-7. קדש
"מקרא46בגרמי' (בתורה) נקרא יו"ט .48קדש"47.

הענין: וביאור
"מקדש הלשון אומרים שבשבת הדבר בטעם
- והזמנים" ישראל "מקדש אומרים וביו"ט השבת"

בגמרא מלמעלה49איתא וקיימא" "מיקדשא ששבת ,
דראש בקביעות תלוי' ואינה בראשית, ימי (מששת

(50חודש ישראל בקדושת תלוי טוב יום משא"כ על),
נתקדשו לא ואילו הם, נתקדשו ישראל קדושת ידי
בבית מועדים וקוראין חדשים קובעים היו לא ישראל

-50דין לזמנים".) דקדשינהו אינהו "ישראל
הענינים :51ובפנימיות

מתחיל [שלכן העולם מזמן למעלה עלי' היא שבת
מיום שבוע בשבתoey`xכל העלי' שלאחרי כיון ,

ב.32) סד, יבמות ראה - חזקה" הוי זימני "בתלתא
העילוי33) בזה אין בשבת, להיות חל ר"ה של כשיו"ט משא"כ

'bc.קדושה של רצופים ימים
ט.34) פי"ד, ב"ר ראה
דחה"ס.35) ג' דיום הושענות פיוט
א.36) כז, ראה בלקו"ת הובא פ"א, אבי"ע דרושי שער ע"ח ראה
ג'37) אלול; כ"ה מוצש"ק אלול; ח"י מוצש"ק מכתבים:

ש.ז. תשרי וא"ו ה'תש"נ; - דסליחות
פ"ב38) ברכות ירושלמי כב. י, (משלי בה עצב אין בשבת גם

(ספרי ואחז"ל ב), כג, מו"ק - דאמר מאן בתוד"ה הובא ה"ז. סוף
מקרא יש ביו"ט וגם השבתות, אלו שמחתכם וביום י) י, בהעלותך

דשבת. קודש
כו.39) כ, קדושים ד. א, בראשית ע"פ - הבדלה ברכת נוסח
טז.40) יב, בא
ודאדה"ז41) טושו"ע יו"ט. הל' ריש רמב"ם במשנה. - ב לו, ביצה

יו"ט. הל' ריש או"ח
יג.42) נח, ישעי'
סוס"ז.43) סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע
ע'44) תש"ט סה"מ .25 ע' חי"ג .1090 ע' ח"ד לקו"ש וראה

אלו - שמחתכם "וביום חז"ל לדרשת בנוגע ושם, בהערה. 130-1
השבתות".

שם.45) אדה"ז שו"ע
ב.46) צד, זח"ג
ואילך.47) ב כג, אמור
תו"ח48) וראה ואילך. ג ר, דא"ח עם סידור ב. יב, צו לקו"ת ראה

שרה. חיי ר"פ
א.49) יז, ביצה
שם.50) פרש"י
ע'51) פינחס ואילך. פג ע' שבועות אוה"ת ראה - לקמן בהבא

ועוד. ואילך. א'קד
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חדש זמן היקף מתחיל מזמן, הוא52למעלה טוב יום ;[
החול. בימי בזמן, דקדושה - בנ"י עבודת ע"י - המשכה

ה" הוא יו"ט אחר: שעלֿידוrvennובסגנון "
החול בימי מהזמן) (שלמעלה השבת קדושת 53נמשכת

הזמן) .54(שתחת
בחי' "קדש", נקראת ששבת החילוק תוכן גם וזהו
(ודברים ל)עולם מ(שייכות למעלה - בגרמי' מלה קדש
קדש", "מקרא הוא ויו"ט גרמי'), ה"ז - בכלל אחרים
וממשיך קורא שיהודי - וממשיך קורא מלשון "מקרא"

דחול בימים קדש) (בחי' השבת שלכן[48מקדושת
החול בימי רוב, ע"פ חל, ].54יו"ט

כל אסורות שבשבת הנ"ל, בחילוק גם משתקף וזה
בקדושה בדרגא עלי' היא שאז כיון - המלאכות
מותר טוב יום משא"כ העולם; ממלאכות שלמעלה
ביו"ט הקדושה שהמשכת כיון - נפש אוכל במלאכת

העולם. עניני עם קשורה
ענינו ששבת כך עם גם מתאים שזה לומר ויש
להיות יכול עונג שמחה: בעיקר - ויו"ט עונג, בעיקר
תלוי אינו שלו התענוג - לבדו נמצא כשאדם גם
שקדושה וכידוע - בגרמי' מלה קדש ע"ד באחרים,

פרישות מלשון הוא ונבדל55(קדש) פרוש שהוא ,
מהעם (למעלה56מכש"כ דשבת ההעלאה ע"ד ,

אצל57מעולם) השמחה) (שלימות שמחה משא"כ ;
אליו אחרים מצרף הוא כאשר דוקא היא אדם,

יו"ט בהל' כהדין יו"ט58בשמחתו, קדושת ע"ד -
קודש העולםdkyndמקרא .57בעניני

בזה: שאין מה בזה יש ויו"ט שבשבת מובן, עפ"ז
מקדושת למעלה השבת קדושת הרי הקדושה בדרגת
בעולם השמחה המשכת הרי בשמחה אבל טוב; יום

יו"ט ע"י נפעלת - .59(חול)
.Âזו שנה דקביעות ב"החידוש" להוסיף יש עפ"ז

שבת: הוא היו"ט של המיידי שהמשכו

טוב יום בין החול דימי הפסק ישנו השנים ברוב
אופני שני בין ההבדל את המדגיש ס"ב), (כנ"ל ושבת
(העלאה ושבת בעולם) למטה (המשכה דיו"ט העבודה
המשכה א) שונים: ענינים שני שישנם ז.א. למעלה).
העלאה ב) דיו"ט. הדרגה רק זהו אבל בחול, דיו"ט

דשבת.
של המיידי שההמשך זו, שנה בקביעות החידוש
- הוא בינתיים) והבדלה הפסק (בלי שבת הוא היו"ט
היו"ט, מעלת המעלות דב' תיכף ההמשך ישנו שאז
קודש) (מקרא בעולם ההמשכה - השבת ומעלת
מלה קדש שבת, (קדושת מעולם למעלה וההעלאה

בגרמי').
שיוכלו בהעבודה, כח נותן שזה מובן ועפ"ז
נעלות הכי הדרגות (חול) העולם בגדרי עד להמשיך
וכו'), בגרמי', מלה קדש שבת, קדושת (עד בקדושה

יתבטל. לא שהעולם באופן
- לשבת יו"ט בין הבדלה עושים לא מזה, ויתירה
לא לקדושה שמחה בין כי - שמחה יש שביו"ט אע"פ

הבדלה. שייך
שמחה בין אפילו - מזה יתירה איןleglוי"ל

dlcadבין הבדלה היא יו"ט דמוצאי וההבדלה ,zyecw

לפרוץ ענינה שמחה - בזה והנקודה לחול. יו"ט
- ואדרבה הבדלות, אנשיםxagzdlולבטל עוד עם
כנ"ל. הבדלה), (היפך וכו'

.Ê(בכלל לשבת יו"ט לסמיכות (השייך הנ"ל ענין
שובה: ושבת השנה בראש במיוחד מודגש

הראשון אדם נברא שבו היום הוא השנה ראש
לכך הטעמים אחד בראשית. למעשה הששי ביום

ליו (ולא זה ליום נקבע השנה הראשוןשראש ם
"זה (בר"ה) אז שאומרים עד בראשית), 60דמעשה

הוא - מעשיך" תחלת ותכלית61היום שהכוונה כיון
עיקר - האדם בריאת ע"י נשלמת כולה הבריאה דכל
בראשית במעשה להקב"ה שותף והוא ,62הבריאה,

ובכ"מ.52) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת גם ראה
(זח"ב53) יומין כולהו מתברכין מיני' - משבת גם שבכללות אף

ואכ"מ. א). פח, ב. סג,
שם.54) אוה"ת
פרושים.55) הוו - תהיו קדושים קדושים: ר"פ פרש"י ראה
הראשונים56) חסידים אוכלין): טומאת הל' (סוף הרמב"ם בלשון

נבדל שיהי' כו' היא יתירה קדושה זה ודבר פרושים הנקראים הן כו'
כו'. העם משאר ופורש אדם

המשכה)57) של באופן (וגם בעולם פעולה יש בשבת שגם מובן
הקדושה ענין בו יש ביו"ט וכן וכו', ושתי' באכילה לענגו מצוה -
השמים ויכולו הוא שבשבת אלא עבודה, מלאכת איסור וההעלאה
והמשכת קריאת קודש מקרא הוא וביו"ט למעלה, מלמטה עלי' והארץ

למטה. הקדושה

הל'58) סוף אדה"ז ושו"ע טושו"ע הי"ח. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם
רנז, הסוכות שער דא"ח) (עם סידור וראה סי"א). (סתקכ"ט יו"ט

ועוד. רע"ג.
קרבן59) בין החילוק ע"ד הוא ויו"ט דשבת דהחילוק י"ל ואולי

האדם ע"י נעשה הגוף (שקדושת וקונמות התורה) מן קדש (שהוא
שהקונם אף מקונם חמור ממש הקרבן שמ"מ ודאי "דהא הנודר),
אוה"ת - ממש" עצמו ולא שרשו רק היינו יותר, גבוה מבחי' שרשו

בזה. עוד ועיי"ש ואילך). פח (ע' שם שבועות
א.60) כז, מר"ה דר"ה, מוסף תפלת
ע'61) ח"ג דברים אדהאמ"צ מאמרי ג. מז, נצבים לקו"ת ראה

ג. ע' ח"ג מלוקט בסה"מ נסמן - ועוד א'רנד. ע' נצבים אוה"ת תתמ.
ע"ב.62) ריש קיט, שבת - חז"ל ל'
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אלקים ברא "אשר לשלימותה, הבריאה את ומביא
לתקן" - ואלקות63לעשות קדושה להכניס - עד ,

הראשון, בר"ה אדם שעשה (כפי גלוי באופן בעולם,
"בואו (ופעל): הנבראים לכל שאמר נשתחוה64עי"ז

עושנו"). ה' לפני נברכה ונכרעה
מעשה בסוף הראשון אדם נברא אמנם ולכן
הבריאה, כל ותכלית עיקר שבהיותו (למרות בראשית

הנבראים שאר לפני להברא צריך שיכנס65הי' "כדי ,(
מיד" רק66לסעודה (שאי"ז בזה לפרש יש ואולי -

שזה בכדי אלא) הבריאה, מכל יהנה שאדם בכדי
יולד" לעמל ש"אדם זה עם "לעבדה67יתאים ,

ע"י68ולשמרה" שאדם -ezceare elnrאת ירומם
וע"י69העולם וכו', שמים לשם ה"סעודה" אכילת ע"י ,

ולשמרה" "לעבדה בתומ"צ, העבודה .70כללות
שאז בשנה, שנה מדי השנה דראש התוכן וזהו
דבריאת הענין יותר) נעלה (באופן עצמו על חוזר
את עבודתו) (ע"י לפעול בריאתו, ותכלית האדם

עליכם" בכל71ה"תמליכוני עד ית' מלכותו גילוי ,
בהתאם בעולם; אלקות ימשיך עבודתו שע"י - העולם
מותרת שבו - דר"ה) היו"ט (כולל דיו"ט הכללי לתוכן

כנ"ל. נפש, אוכל מלאכת
בראשית, למעשה ששי ביום האדם שבריאת וכשם

אח מיד המשכה ביניהם),הי' הפסק (בלי השבת יום "כ
דשבת, בשלימות בראשית מעשה כל עליית היא שבו
ה"יומא שבה זו, שנה בקביעות בגלוי גם הוא כן

וששי72אריכא" חמישי ביום חל השנה ,73דראש
השבת. יום הוא המיידי שהמשכם

בראש שופר מתקיעת - לדבר דוגמא ולהוסיף
בשופר" היום ש"מצות נפעל74השנה, שעלֿידו ,

בשופר" ("ובמה עליכם" של):71ה"תמליכוני כשיו"ט

(במדינה תוקעין אין בשבת להיות חל השנה ).75ראש
בחסידות נפעלות76ומבואר שאז כיון לזה, הטעם

וע"י מצ"ע, השבת קדושת ע"י דתק"ש ההמשכות
שכיון אמנם, מובן כו'. שופרות פסוקי אמירת

העיקר הוא היא77שהמעשה דתק"ש השלימות הרי ,
קול ושמיעת בתקיעת - בפועל במעשה בא זה כאשר
תקעו שבביהמ"ק מזה גם [כדמוכח בפשטות השופר
גיסא, לאידך שם]. שהאירה השלימות בגלל בשבת,
(דתק"ש) בההמשכה ברוחניות מעלה שישנה מובן
מלמעלה. וקיימא שמיקדשא מצ"ע, שבת ע"י שנפעלת
ראש של המיידי המשכו כאשר זו, שנה בקביעות
דב' תיכף ההמשך ישנו בשבת, הוא הפסק) (בלי השנה
פעולת ע"י שנפעל עליכם" "תמליכוני המעלות:

שופר בתקיעת האדם השנה,ipyaועבודת ראש ימי
הכולל שובה, שבת (ובפרט השבת יום פעולת ואח"כ
ששבת הרוחניות המעלה עם השנה), שבתות כל

פועלת.
שער אדהאמ"צ (בסידור השנה ראש דרושי ובסגנון
כוונת ע"פ תק"ש ענין להבין ד"ה התקיעות

שהוא78הבעש"ט - שופר דתקיעת הקולֿפשוט :(
ומהות בעצמות ומעורר מגיע - א' אות הברת בדוגמת
אח"כ נמשכת ומזה למלוכה; והרצון התענוג את א"ס
א' אות הברת ע"ד ההשתלשלות, סדר בכל ההשפעה

עצמו" הלב הבל "עצמות בין הממוצע וכ"ב79שהיא
הד שאותםאותיות הענינים משני בו יש שממוצע יבור,

מבחי' הוא פשוט בקול הא' הברת מקשר: הוא
הדיבור, אותיות לכ"ב והראשון הלב, דהבל האחרונה

העולם. נברא שבהם
ע"י זו: דשנה בקביעות הוא שעד"ז י"ל ואולי
של אלופו ר"ת הא' בר"ה, בתק"ש הקולֿפשוט

בפרש"י.63) ו פי"א, ב"ר ג. ב, בראשית
אמור.64) ס"פ ח"ג ב. רכא, זח"א פי"א. פדר"א ו. צה, תהלים

ב). (צ, תנ"ו תקו"ז
מאכל65) על הברכה שמקדימין הנהנין, בברכות הדין וע"ד

פ"ח ברכות הל' רמב"ם א. מא, במשנה. ב מ, (ברכות והחביב העיקרי
ואילך). ס"ו פ"י לאדה"ז הנהנין ברכות הל' הי"ג.

ביום מעלה שיש - גופא בראשית ימי בששת שהוא oey`xוכפי

יד), א, בראשית (פרש"י הנבראים כל נבראו שבו בראשית, במעשה
ה. א, (בראשית בעולמו יחיד הקב"ה הי' שבו אחד", "יום שנקרא עד

ח). פ"ג, מב"ר - עה"פ פרש"י
למה ביאור: צריך גופא ה"ז תחלה, במחשבה מעשה שסוף ואף

תחלה? זו) (במעשה המחשבה כמו בתחלה בא לא המעשה
א.66) לח, סנהדרין
ז.67) פי"ג, ב"ר ב. צט, סנהדרין וראה ז. ה, איוב
טו.68) ב, בראשית
ואילך).69) 450 ע' חי"ד (לקו"ש תשל"ה אלול ח"י מכתב ראה
"כדי70) שם, בגמרא הפירוש עם והתיווך הקשר יומתק ועפ"ז

הבאdevnlשיכנס שם), (פרש"י שבת הוא ש"המצוה" ולהעיר מיד".
בפנים. לקמן וראה הששי). (ביום האדם בריאת יום לאחרי תיכף

ב.71) לד, א. טז, ר"ה
בהנסמן72) וראה ס"ג-ד. שם אדה"ז שו"ע תר. ר"ס או"ח טור

לשם. וציונים" ב"מ"מ
לקביעות73) היחידה האפשרות ה"ז - החשבון ע"פ ובקביעות

ה"א. פ"ז קידוה"ח הל' רמב"ם - ראש" אד"ו "לא (כי שבת בערב ר"ה
ד שער עולם ביסוד (הובא הרס"ג ולדעת רסתכ"ח). טואו"ח גם וראה
שהיו בזמן גם תוקף בזה יש בארוכה) חי"ג בא תו"ש וראה פ"ו.

הראי'. ע"פ מקדשין
ב.74) כו, ר"ה
ב).75) (כט, רפ"ד ר"ה
שער76) דא"ח) (עם סידור ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ואילך. תכא ע' ח"א מלוקט סה"מ ואילך. ג רא, .p"yeהתקיעות
מי"ז.77) פ"א אבות
ואילך.78) ג רמד, התקיעות שער
רע"ג.79) רמו, שם הסידור ל'
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אח"כ80עולם נמשך וזה ית'; עצמותו גילוי ממשיכים ,
(אלופו דהא' הגילוי שלימות השבת, ביום ומתעלה
אותיות, הכ"ב בכל השתלשלות, סדר בכל עולם) של
לחיי ומנוחה שבת שכולו דיום לשלימות עד

הא'81העולמים הכנסת ע"י שמתהווית הגאולה -
שעיסקא בכך וכמרומז בגולה, עולם של דאלופו
(מנצפ"ך) כפולות שאותיות כידוע כפול, דשבתא

גאולה עם על82קשורות מורות הכפולות והאותיות ,
א' מאות שנמשכות האותיות ענין .83שלימות

.Á,האזינו פ' עם השייכות גם תובן הנ"ל ע"פ
הארץ": ותשמע גו' השמים "האזינו

המובן ישנו ו"תשמע", "האזינו המלים, לשתי
באופן ביניהם חילוק ישנו אבל (ציות), דשמיעה
שנאמרים לדברים האזנה פירושו "האזינו" השמיעה:

aexwnשנשמעים דברים על מורה ו"תשמע" ,wgxnn84.
ותשמע גו' השמים "האזינו רבינו משה אמר ולכן
מן ו"רחוק לשמים" "קרוב הי' שהוא כיון הארץ",

.84הארץ"
שאר (ככל בתורה זה פסוק להבין: צריך עפ"ז
לכל התורה, מקבל לכל הוראה הינו התורה) עניני
מן ו"רחוק לשמים" "קרוב להיות צריך שהוא יהודי,
התורה) (מקבלי שבנ"י כיון ולכאורה: הארץ".
בלשונות להשתמש מתאים הי' - בארץ למטה נמצאים
הי' רחוקים, הנם אשר לשמים, בנוגע הפוך: בסדר
שהיא לארץ ובשייכות שמים; שמעו לכתוב צריך
של בלשונו מצינו שאמנם (כפי ארץ האזיני - קרובה

הנביאיש ויתירה85עי' ארץ)? והאזיני שמים שמעו :

ארץ, - אליו שקרוב במה להיות צריכה ההתחלה מזו:
השמים. אודות לדבר אח"כ ורק

דתורה: המעלה שזוהי לתרץ, אפשר הי' לכאורה
התורה הקב"ה, של תורתו את לומד שיהודי עי"ז
בארץ, בגוף כנשמה הוא, נהי' - השמים מן שנתנה

לשמים. קרוב
שהתורה הכלל שישנו כיון ביאור, צריך זה אבל

"minya `l"הלזו86היא בארץ דוקא ניתנה היא אלא ,
שגם עד לב"ד, דוקא ניתן דין לפסוק והכח התחתונה,
פוסקים כיצד לשמוע בא (בשמים) מעלה של ב"ד

למטה צריכים87הדין התורה שבלימוד מובן, ועפ"ז .
את ולברר ולהבין ללמוד ז.א. לארץ", "קרוב להיות
ולא בארץ, למטה הנמצא הגשמי בשכל התורה דיני
" בכלל אלא השמים", מן "רחוקה היא שתורה l`רק

היא"! בשמים
כמודגש - בכחו יש יהודי בזה: הביאור לומר ויש
את תמיד קוראים [שאז זו בשנה ושבת דר"ה בקביעות
תורה וכשלומד בארץ, למטה שבהיותו - האזינו] פ'
צריך ד"ארץ", וההבנה השכל כללי ע"פ שאלות ופוסק
מציאות את יבטל לא ושזה לשמים", "קרוב להיות הוא
ושבת דיו"ט ההמשך ע"ד - נמצא הוא שבה הארץ
למטה ב"ד בקביעת תלוי שיו"ט זו), שנה (בקביעות
(בשמים): מלמעלה וקיימא מיקדשא ושבת (בארץ),

ישנה לזה, זה בסמיכות אינם ושבת יו"ט כאשר
(בפנימיות) נמשך שבה (ארץ), דחול נפרדת מציאות
(שמים), שבת קדושת לא אבל יו"ט, מקדושת

שמעורר80) פשוט הקול לענין א' דאות השייכות יומתק ועפ"ז
ית'. מעצמותו וממשיך

בסופה.81) תמיד
רד"ה82) א. עדרת, לך אוה"ת וראה לך. ר"פ יל"ש פמ"ח. פדר"א

תר"ל. תרכ"ז. לך
ע"י83) (שסודר הלקו"ת שהתחלת הרמז ע"ד לומר יש אולי עפ"ז

דפ' בדרוש הוא גו',glyaהצ"צ) השבת את לכם נתן ה' כי ראו ד"ה
לפעמים שנקרא (עד אור תורה לספר המשך הוא לקו"ת שספר אף
ותו"א אחד"), מספר חלקים "שני הם ולקו"ת תו"א כי שני", "חלק
ועפ"ז בשלח), פ' מדרושי גם בו (ויש ויקהל פ' דרושי עם מסתיים

פקודי? מפ' הלקו"ת התחלת צ"ל הי'
שעיסקא השבת, בענין תהי' הלקו"ת שהתחלת סידר הצ"צ אלא
ההוספה מרומז שבזה - כפול" דשבתא עיסקא כל יצחק "א"ר כפול:
ענין על (המורה דשבת וכפל השבת ענין בדוגמת דלקו"ת, והעילוי
בראשית, מפ' המתחיל אור, תורה ספר לאחרי תיכף הבא הגאולה*),
שנה קביעות בדוגמת מעשיך), תחלת היום (זה ר"ה ענין עם הקשור
השנה מראש שתיכף הראשונה), בפעם הבריאה בתחלת שהי' (כפי זו

(לקו"ת). לשבת נכנסים אור) (תורה
לעיכוב בטבע הסיבה כי בלקו"ת, דוקא הוא זה שענין הטעם וי"ל
ירידה וע"י המלכות, גזירת מפני הי' הספר) שם (ושינוי הספר הדפסת
הצ"צ כו' והערות הגהות עם יחד נדפס שהלקו"ת העלי' נעשה זו

כ מכתב בארוכה נדפס(ראה - תרצ"ט אלול מח' אדמו"ר מו"ח "ק
קודש אגרות ב. ג, ללקו"ת הוספות א. (קמג), יט לתו"א בהוספות
שנים כמה היתה שהדפסתו שכיון [וי"א, ואילך), תקס ס"ע ח"ד שלו
מתורתו גם בלקו"ת יש לאדהאמ"צ, חיים תורת ספר הדפסת לאחרי
ליקוטים שכולל תורה, לקוטי נקרא זה שם שעל וי"ל אדהאמ"צ], של
שכולל אור, תורה ספר כמו רק (ולא תורה של מהצ"צ) (גם נוספים

בלבד). אדה"ז תורת
האזינו.84) ר"פ ספרי
שם.85) ספרי וראה ב. א, ישעי'
ב.86) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
נוכח87) מאן א: פו, ב"מ וראה יד. פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר

ספ"ב. צרעת טומאת הל' לרמב"ם כס"מ וראה נחמני. בר רבה

,z"ewld qtcp ixdy - g"xz zpyc uwdl rbepa dl`yd lr dprna (dtz 'r `"g v"iixden x"enc` ycew zexb` .237 'r mely zxez) v"vd ixacn xirdle (*

.(n"kae .ezlgza (z"dw z`ved) h"yka dqtcp ,h"yradc drecid w"db` - `giyn `kln `c xn iz` dveg jizepiirn eveti i"ry) dle`bd oipr edfy
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ש"קרובים ולא (שמים), דשבת נפרדת ומציאות
הארץ; בגדרי ונשארים נמצאים כאשר לשמים"
דשני ההמשך שישנו היא, זו שנה בקביעות המעלה
"קרובים נהיים בארץ נמצאים כאשר הענינים:
בשלימות). (שמים שבת גם יו"ט, על נוסף לשמים",
התורה שלימוד בזמן בו וההלכה: הנגלה ובלשון
(ולא ד"ארץ" והשגה בהבנה להיות צריך (תושבע"פ)
שם), שפוסקים איך ורואים ב"שמים" שמסתכלים ע"י
הברכה הלימוד, קודם התורה בברכת מחויבים הרי
אומרים שחז"ל [עד בתורה, התורה מנותן 88והמשכה

תורתי",89עה"פ את עזבם על גו' הארץ אבדה מה "על
תורה, הרבה שלמדו הגם תחלה", בתורה ברכו "שלא
ורוחניות בקדושה ולהתדבק "להתעצם בהכוונה חסרה

כו'" השכינה ולהמשיך שהתורה90התורה שמרגישים ,[
"קרוב עי"ז נהי' התורה שלומד עד "השמים", מן באה
חכמתו תורה, עם כו' נפלא היחוד ע"י ובפרט לשמים",

הקב"ה של למטה91ורצונו עומדים שבנ"י שכפי -
חד כולא וקוב"ה אורייתא ישראל נעשה .92בארץ

שהיא כפי בתורה שגם מזה, יתירה לומר יש ואולי
כו' וירדה "נסעה [שהתורה הקלף על דיו בארץ למטה
כו' הזה עולם ועניני גשמיים בדברים שנתלבשה עד

כו'" הספר על בדיו גשמיות אותיות ניתן93ובצרופי [
לשמים" "קרוב תהי' גשמי) תורה (ספר שהתורה לפעול

ש"בתורתו ובדוגמת ע"ד כתוב94- מצאו מאיר רבי של
"עור" (ולא אור" שזה95כתנות הנ"ל) (ע"פ לומר דיש ,(

רק לא ממש,zeipgexa96הי' בגשמיות "כתוב" גם אלא ,
ש"מאיר שם על מאיר, רבי שאצל כיון - הקלף על דיו

בהלכה" חכמים לעמוד97עיני חבריו יכלו ש"לא עד ,
כמותו הלכה אין לפעמים ולכן דעתו" סוף ),98על

שזה וי"ל "שמים". בדרגת הי' בארץ למטה בהיותו
מאיר רבי משנה שסתם בכך גם והלכה99מתבטא ,

משנה משם100כסתם שלמעלה מאיר רבי דרגת שמצד -
התחתונה הלזו בארץ ההלכה היא כך משנה), (סתם

היא"). בשמים "לא שתורה הציווי ישנו (שבה
.Ëרבותינו להזכיר להנהיג יש אולי הנ"ל ע"פ

השנה דראש בהתוועדות בשמם או101נשיאינו ,
השנה. לראש בהמשך שהיא בהתוועדות

בשמותיהם אלא הפרטי, בשמם לא ולהזכירם
כרועי עבודתם את המדגישים שמות נשיאים, כרביים
הזקן, אדמו"ר המגיד, הרב טוב, שם הבעל ישראל:

האמצעי צדק102אדמו"ר הצמח מהר"ש103, אדמו"ר ,
אריבער" "מלכתחילה התואר את להוסיף ],104[ואולי

נשיא אדמו"ר, מו"ח וכ"ק נ"ע, (מוהרש"ב) אדמו"ר
דורנו,

שמם אודות מעשה בשעת שחושבים זה על נוסף
בכ"מ): ומדובר (כמבואר בהשמות והפירוש הפרטי,
את וגילה שעורר שם על ישראל, - הבעש"ט

ישראל (ששמם היהודים בכל הרב105ה"ישראל" ;(
למטה עד האלקות המשכת שם על דובער, - המגיד

בבשר המסורבל דוב, בבחי' -106מטה, אדה"ז ;
ופנימיות (נגלה אור" ד"שני ההמשכה זלמן, שניאור

ומקום בזמן ע"ד107התורה) דובער, - אדהאמ"צ ;
המשכה זו הרי אדהאמ"צ ואצל להה"מ, בנוגע הנ"ל
צדק הצמח הנהר; רחובות חב"ד חסידות עם הקשורה

צדקנו משיח של שמו מענדל, מנחם השם;108- וכינוי
חנה נבואת עם קשור שמואל, - מהר"ש 109אדמו"ר

משיחו";l`enyולידת קרן "וירם - להסיום עד הנביא,
(דתורה דשלום ההמשכה דובער, שלום - נ"ע אדמו"ר
ועד מטה, למטה במיוחד) התורה ופנימיות בכלל,
- בלע"ז בא שזה כפי (עד בבשר המסורבל בדוב

שם110בער על יצחק, יוסף - אדמו"ר מו"ח כ"ק ;(

ע"ב.88) ריש פה, ב"מ ב. פא, נדרים
יא-יב.89) ט, ירמי'
שם.90) נדרים בר"ן הובא - יונה רבינו וראה סמ"ז. או"ח ב"ח

מז. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
פ"ה.91) תניא
א.92) עג, זח"ג ראה
פ"ד.93) תניא
יב.94) פ"כ, ב"ר
כא.95) ג, בראשית
ועוד.96) קעח. אות פ"ג תקיז. אות פ"א לבראשית תו"ש ראה

מאמרי בראשית. ס"פ להה"מ או"ת - החסידות ע"ד אדה"זוראה
ועוד. א. ח, דרמ"צ ואילך. נ ע' ח"א פרשיות

ב.97) יג, עירובין
שם.98) עירובין
א.99) פו, סנהדרין
וש"נ.100) א. מו, שבת

(101376 ע' חי"ד לקו"ש .(3 (ע' תש"ד דר"ה ב' ליל שיחת ראה
.4 הע'

ולא102) הצ"צ), (ולפני אדה"ז לאחרי שבא מדגיש זה ששם אף
בפ"ע. הגדול" "מאור בתור מצ"ע, ענינו כ"כ

שהוא103) מפני בפשטות הוא ספריו) שם (על זה ששם אף
מענדל". "מנחם הפרטי שמו של הגימטריא

תריז.104) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה
ע'105) ח"ב לקו"ש ואילך. רנא ע' (בהוספות) תרס"ג סה"מ ראה

ועוד. .516
ובפרש"י.106) א עב, קידושין
וש"נ.107) ואילך. 37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ב.108) צח, סנהדרין ראה
בתחלתו.109) שמואל-א
תומכי110) ישיבת בהתייסדות עבודתו עם זה ולקשר לומר ויש

דוב (בבחי' עוה"ז תענוגי להפוך הכח ניתן ידו שעל תמימים,
במצות ישן ויין שמן בשר ע"ד מצוה, של לתענוג בבשר) המסורבל
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אחר" בן לי ה' ד"יוסף התשובה),111העבודה (עבודת
לי" יצחק השומע ושמחה].112ו"כל צחוק מתוך ,

עי"ז להזכירם בשמם, הנשיאים להזכיר ע"ז ונוסף
שלהם. הניגונים את שמנגנים

בזה: והענין
בתחלת בפרט הנשיאים להזכרת בפשטות הטעם

המשנה דברי ע"ד הוא (בר"ה), בנוגע113השנה
היו שכאשר היום), (בתחלת שחר של תמיד להקרבת
הי' השחיטה") זמן "הגיע (שאז הבוקר אור את רואים
"כדי שבחברון", עד מזרח כל פני "האיר מכריז הרואה

אבות" זכות בראש114להזכיר כשעומדים עד"ז -
(ע"ד החדשה השנה של העבודה ותחלת בראש השנה,
בביהמ"ק) היום עבודת התחלת שחר, של התמיד קרבן
נשיאינו, דרבותינו השמות - אבות זכות מזכירים -
העבודה על כח בנתינת הזכות את להמשיך בכדי

השנה. כל במשך
ידוע יותר: בעומק להוסיף יש לעיל המבואר וע"פ

דורו של הכללית יחידה בחי' הוא הדור ,115שנשיא
את לגלות יהודי לכל כח ממשיך הוא שעי"ז וי"ל
בעולם. ובחלקו הגשמי בגופו עד שבנפשו היחידה
בגלוי מזכירים - וגילוי בהמשכה להוסיף ובכדי
כנשיאים שמותם ובעיקר הנשיאים, שמות את ובדיבור
הכללית יחידה ענין את יותר עוד שמדגיש (כנ"ל),
של הנפש עם שקשור הפרטי, שמם על [נוסף שלהם

זה בשם קולמוס116הנקרא שלהם, הניגון עם וביחד ,[
ב117הלב מתוסף שעי"ז - וכו' הפנימיות המגלה ,ielib

היחידה את לגלות כח ובנתינת הנשיאים, דכל היחידה
(החמשה ונפש רוח נשמה, חי', ועאכו"כ - שבנפש

לה שנקראו בענינים118שמות הגשמי, בגוף עד - (
דבנ"י. הגשמיים

כל של הכללית דיחידה הגילוי - מזו יתירה ועד
צדקנו משיח - [ולהעיר119הדורות הנשיאים כל נשיא ,

יעקב של "ניצוצו ר"ת הוא ש"נשיא" מהידוע
ישראל120אבינו" נשמות כל כולל ),121(שהי'

כל של הנשיא הוא שיעקב יוצא שעפ"ז וצע"ג
את כולל שהוא כיון ויצחק), אברהם (כולל הנשיאים

הנשיאים]. כל - ובמילא הניצוצות כל
ד"יחידה הגילוי - גילויjcgilעד שלך, יחיד ,"

בתחתונים. יתברך לו בדירה ית' עצמותו
.Èבשלימותה ינצל יהודי שכל רצון, ויהי

השנה מראש החדשה הנתינתֿכח את ובמילואה
שנה בקביעות תשרי) דחודש כלליים (והימיםֿטובים
- ואח"כ תשרי, דחודש הימים במשך בעבודתו - זו
ובכל כולה השנה בכל שלו יום היום בחיי ההמשכה

כולם. השנים
הקב"ה ברכות בהמשכת גם מוסיף ה"ז ובודאי
לשנה טובה, חתימה וגמר וחתימה לכתיבה לבנ"י
ובגשמיות וברוחניות בגשמיות ומתוקה, טובה
ובמילא הדין עיקר - ואדרבה יחד, גם וברוחניות
גשמיים ענינים על - הוא בר"ה והברכה ההשפעה

הגשמית הלזו ברכות122בארץ אלו הרי בזמן ובו ,
למטה ונמשכות למעלה, מלמעלה מ"שמים", הבאות

ב"ארץ". מטה
אותיות לפי מסודרות שהברכות כפי - ובפרטיות
שנת שתהי' הברכות): כל את (הכוללות האל"ףֿבי"ת

שנת` שנתaורה, שנתbרכה, שנתcדלות, ודdיצה,
שנתdו שנתeדר, טוב, שנתfעד גדולות, סדיםgכיות

שנת שנתhגדולים, והנגלה, הנראה בטוב גדולות ובות
iשנת טוב, שנתkעוד מופלגה, בהצלחה ימודlלכלה

שנת מופלגה, שנתnבהצלחה גדוליםpרומים, ,123סים
שנתqשנת טוב, שנתrימן שנתtוז, שנתvדות, דקה,

wשנת שנתxדושה, שנתyוממות, שנתzמחה, ורה,
zשנת ושנתzפלה, הלה,zשובה

האמיתית גאולה שנת - העיקר והוא ועוד
שירה - עד שירה, ושנת צדקנו, משיח ע"י והשלימה

לבוא, דלעתיד העשירית
ממש. ומיד ותיכף

בר"ה. ממתקים ושתיית משמנים ואכילת שבת, עונג
כד.111) ל, ויצא
ו.112) כא, וירא
רפ"ג.113) יומא
ה"א.114) פ"ג יומא ירושלמי
פדה115) ד"ה התפלה שער ח"א (לאדהאמ"צ) תשובה שערי

ג-ד). (נו, פי"ב בשלום
וש"נ.116) ואילך. 197 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש ראה
סע"ב.117) תקי, ח"ג לקו"ד ראה
סדר).118) (בשינוי ד פי"ט, ב"ר
ועוד.119) ב. רס, לזח"ג רמ"ז ראה

רבי.120) מע' יעקב קהלת
שזהו121) ,18 הערה 1051 ע' ח"ד לקו"ש וראה ס"ז. אגה"ק

של ניצוצו דוקא שנאמר לגביawriהטעם שבו היתרון מפני אבינו,
ויצחק. אברהם

הרמב"ן122) בשם א') (אות ה"ג פ"ג תשובה הל' לרמב"ם הגמ"י
ב. נט לר"ה דרושים בלקו"ת הובא הגמול), (בשער

ר"ת123) ה'תש"נ, משנת שבאים סים,pנתyהאzי'dובפרט
ר"ת ה'תנש"א, לשנת היינוpראנו`נתyהאzי'dונכנסנו פלאות,

הנס בעל דאין באופן (ולא ד"אראנו" באופן הם והנפלאות שהנסים
מהנס, ולהתענג ליהנות אפשר שעי"ז א), לא, נדה ראה - בנסו מכיר

כדבעי. ולנצלו
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מוגה בלתי

ידיהם].‡. יטלו הקהל שכל וציווה לסעודה הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
סיפר אדמו"ר וחמי מורי ערבית,1כ"ק תפלת זמן קודם בערב סעודה פעם נערכה הצמחֿצדק אדמו"ר כ"ק שאצל ,

בנוכחות שהי' כך על הבט מבלי ולכן, ענייניו, בכל מאד מדקדק הי' הלל ר' מּפאריטש. הלל ר' גם נוכח הי' ַושם
ואמר, כזה. בזמן סעודה להתיר טעמים וחיפש נוגע"), געווען ניט איז צווייטן צום ("איינס בזה התחשב לא הצמחֿצדק,

בגמרא כדאיתא – הלל ר' אמר – הראשון טעם להיתר: טעמים שלשה שהמשיך2שישנם וקודם אהדדי", מדכרי "רבים
מספיק. כן גם בלבד זה שטעם ואמר, הצמחֿצדק הפסיקו האחרים, טעמים שני לומר

מפני ("מרהֿשחורה'ניקעס"), "מרהֿשחורה" של בתנועה שנמצאים כאלה פה ישנם שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
שבת בערב נערכת זו מאוחרת.3שסעודה כבר והשעה ,

"לחיים" ואמרו הסעודה בעת התוועדו ומסתמא כו', מאוחרת בשעה סעודה נערכה הצמחֿצדק שאצל כיון אמנם,
יאמרו – סעודה להתיר מספיק טעם שזהו הנ"ל הצמחֿצדק ודברי אהדדי", מדכרי "רבים הגמרא דברי יסוד על הנה –

"לחיים". עתה
בגמרא·. איתא ציבור, של בקשה היינו בצבור, תפלה אודות ואמר:) הוסיף שליט"א אדמו"ר הקב"ה4(כ"ק "שאין

שנאמר רבים, של בתפלתן והבקשה.5מואס התפלה מתמלאת שבודאי והיינו, ימאס", ולא כביר אֿל הן
בגמרא כדאיתא – תשובה ימי בעשרת יותר מודגש זה בהמצאו"6ועניין ה' ("דרשו ("בכל7"התם הכא ביחיד, (

אליו" הכיפורים",8קראנו ליום השנה ראש שבין ימים עשרה אלו . בהמצאו). דכתיב לו (מצוי אימת ביחיד בציבור, (
היחיד תפלת גם הנה תשובה ימי בעשרת ואילו מתקבלת, שהתפלה בטוחים ציבור בתפלת רק כולה השנה שבכל והיינו,

בוודאות. מתקבלת
עשרת בכלל הוא השנה ראש (כי תשובה ימי בעשרת תפלה והן ציבור תפלת הן המעלות, שתי ישנן שעכשיו ונמצא,

תשובה זה.9ימי בזמן שמבקשים הבקשות כל את ימלא שהקב"ה הדבר וודאי כן ואם ,(
תפלתו" היטב ולפרט לדקדק "צריך השנה שבראש בבקשותינו"10וכיוון ספק שום יהא שלא "בעניין צריכים11, לכן ,

העלמות בלי בנקל, שתבוא בהרחבה, פרנסה רויחי, במזוני והן בחיי, הן בבני, הן שיהי' – ה"לחיים" את גם לפרש
והנגלה הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה יומשך זה וכל משמחים, ועניינים בריאים עניינים עבור ותנוצל והסתרים,

ממש. ובמוחש לו, המצטרך בכל ואחת אחד לכל בשר, בעיני
***

אריכות‚. בלי אבל הניגון, בבות כל לנגן יש אריכות. בלי ואמר: ה"בינוני", ניגון לנגן ציווה שליט"א אדמו"ר כ"ק
המרובה" את המחזיק "מועט בבחינת אחת).12בזמן, פעם הרביעית (בבא הזקן אדמו"ר ניגון לנגן ציווה כן ואחרי .

ברכה". של מ"כוס הנאספים לכל הק' בידו נתן כן ואחרי הכוס, על המזון ברכת ברך שליט"א אדמו"ר כ"ק
מאמין". "אני והניגון תנועות), (ג' טוב שם הבעל ניגון לנגן ציווה כן אחרי

מעשיך. תחילת היום זה המתחיל דיבור מאמר ואמר ניגון", ליובאוויטשער "א לנגן ציווה כן ַַאחרי
***

תשובה.„. לשבת מיד נכנסים השנה שמראש באופן היא זו שנה קביעות
קרוב), בהיותו . . "בהמצאו הוא הקב"ה (שבהם תשובה ימי עשרת שאר לגבי תשובה דשבת המעלה את לבאר ויש

תש"א1) השיחות ספר ואילך. 12 ס"ע נז חוברת "רשימות" ראה
ואילך. 119 עמוד סוף

ב.2) קמז, שבת
(המו"ל).3) שבת בערב השנה דראש ב' יום חל זו בשנה
א.4) עמוד ריש ח, ברכות
ה.5) לו, איוב
וש"נ.6) רש"י). (ובפירוש א יח, השנה ראש

ו.7) נה, ישעי'
ז.8) ד, ואתחנן
וש"נ.9) .203 ע' כ"ט חלק שיחות לקוטי גם ראה
ז.10) סעיף תקפ"ב סימן חיים אורח הזקן אדמו"ר ערוך שולחן
י"ב.11) סעיף תקצ"א סימן שם
ועוד.12) ז. ה, פרשה רבה בראשית ראה
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) תשובה ימי מעשרת אחד שהוא השנה ראש לגבי גם ראשכולל ימי שני עם יחד הוא תשובה ימי עשרת המספר שהרי
דשבוע הימים שאר על תשובה שבת מעלת גדלה כך החול, ימי על השבת מעלת שגדלה דכשם – הכיפורים) ויום השנה

תשובה). ימי דעשרת (השבוע זה
האורות עליית היא בשבת ואילו בלבד, האורות עליית היא השנה שבראש – הוא לשבת השנה ראש בין ההפרש

בהמאמר לעיל שנתבאר (כמו כלים שמצד13עם ועבודה הנשמה שמצד עבודה שבין ההפרש הוא בעבודה ועניינו .(
הכלים, עליית היא שבו ושבת הנשמה, שמצד עבודה הוא עניינו האורות, עליית היא שבו השנה שראש והיינו, הגוף,

הגוף. שמצד עבודה הוא ענינו
כלל, עולה שאינו או היינו, עמדו, על הגוף נשאר מקום, מכל עולה, שהנשמה שהגם פירושה, הנשמה שמצד עבודה

עולה שהגוף פירושה, הגוף שמצד עבודה כן שאין מה הנשמה; לעליית בערך עלייתו אין עולה, כאשר שגם dze`aאו

dbxcnd.הנשמה עולה שבה
כל עליית היא שבשבת לפי – הגוף שמצד העבודה הוא בעבודה שעניינו הכלים, עליית היא שבשבת וזהו

וכידוע14העולמות הזה, עולם גם בחוץ15, – יותר למעלה עולה ובשבת העשי', מעולם הוא העולם חיות החול שבימי
רבותינו אמרו שלכן העולם, בגשמיות גם זיכוך פועלת זו ועלי' הבריאה, עולם עד ישראל ובארץ היצירה, עולם עד לארץ

ועלי'16ז"ל זיכוך שפועלת וחומר וקל שכן כל העולם, בכללות ועלי' זיכוך פועלת שבת ואם קאמר". לא שבתכם "פרש
הגוף. שמצד העבודה – השבת ביום הכלים עליית עניין וזהו ישראל. איש של הבהמית ונפשו בגופו

שבשבת – החול) ימות על שבת כל (כמעלת תשובה ימי עשרת שאר על תשובה שבת מעלת גם היא זה דרך ועל
הוא הקב"ה (שאז תשובה ימי עשרת של העלי' מדרגת לאותה העולם וגשמיות הגוף ועליית זיכוך נעשה תשובה

להנשמה. רק היא העלי' תשובה ימי דעשרת החול בימי כן שאין מה קרוב"), בהיותו . . "בהמצאו
בינתיים:‰. חול ימות של הפסק בלי השנה, ראש לאחרי תיכף חל תשובה ששבת זו, שנה בקביעות יתירה ומעלה

התשובה בעבודת אופנים שני ולעלות17ישנם לשוב היינו גופא, בקדושה תשובה ב) ועוונות, חטאים על תשובה א) :
הטבילה בעניין שמצינו דרך ועל בעסער"). צו גוט ("פון יותר נעלית למדרגה לטהרה,18ממדרגה מטומאה טבילה שיש ,

הכיפורים ביום גדול כהן של טבילות חמש וכמו בטהרה, ביותר נעלית למדרגה להגיע כדי גופא, בטהרה טבילה .19ויש
הרמב"ם שכתב כמו ועוונות, חטאים על תשובה גם בה יש השנה דראש התשובה דידן: תקיעת20ובנדון לעניין

(כפי וכו'" ישנים עורו כלומר בו יש רמז הכתוב, גזרת השנה בראש שופר שתקיעת פי על "אף השנה: דראש שופר
הלשונות בג' בפרטיות תשובה21שמבאר זו הרי השנה ראש לאחרי תיכף כשבאה – תשובה דשבת התשובה אבל .(

חטאים. על התשובה עניין שייך לא הרי בינתיים, החול ימות של הפסק שום שאין דכיוון גופא, בקדושה
גם השנה, ראש אחרי תיכף הבאה תשובה שבשבת נמצא, (כנ"ל), העולם בגשמיות גם העלי' היא שבשבת וכיוון

של ביותר.zeinybהעלי' נעלית מדרגה שהיא גופא, שבקדושה התשובה למדרגת היא העולם
אלוקיך" הוי' עד ישראל "שובה תשובה שבת בהפטרת שנאמר מה גם אדמו"ר22וזהו וחמי מורי כ"ק ופירש ,23

היותר מדרגה – גופא הוי' ובשם וחיותך, כוחך – "אלקיך" יהי' ש"הוי'" עד הוא, התשובה ששיעור הזקן, אדמו"ר בשם
שבעצמות הוי' פירוש, לו ואין נקודות לו שאין הוי' שהוא שבו, הוי'24נעלית שם הנה –df,והיינו וחיותך", "כחך יהי'

בשר.שת ובעיני בגוף, לנשמה נראה ויהי' למטה, העצמות התגלות הי'
משך החלון דרך עליהם הסתכל שליט"א אדמו"ר וכ"ק אנ"ש, רקדו להיכלו, חזר שליט"א אדמו"ר כ"ק (כאשר

רב). זמן
ג.13) פרק
מקומות.14) ובכמה א. מא, בהר תורה לקוטי ראה
ועוד.15) .38 ע' תש"ג המאמרים ספר א. יג, לך לך אור תורה ראה
שרה.16) חיי פרשת ריש אור תורה וראה ב. פח, ב חלק זוהר

מקומות. ובכמה
ובכמה17) ואילך. ד ס, השנה ראש דרושי תורה לקוטי ראה
מקומות.
וש"נ.18) .170 ע' ט חלק התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.19) (במשנה). א ל, יומא

ד.20) הלכה ג פרק תשובה הלכות
ועוד.21) ב. ע' תרס"ו המשך ראה
ב.22) יד, הושע
תש"ד23) המאמרים (ספר תש"ד ישראל שובה המתחיל דיבור ריש
.(15 ע'
שויתי24) המתחיל דיבור ואילך. שעט ע' ואתחנן התורה אור ראה

הריב"ש צוואת ואילך. 128 ע' תש"כ המאמרים (ספר תש"כ ה'
וש"נ. ואילך). קג ע' בהוספות תשנ"ח) (הוצאת
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הקודש ללשון מתורגם
הפסוק‡. רז"ל1על אומרים בהמצאו", הוי' 2"דרשו

רז"ל בלשון ליוה"כ". השנה ראש שבין ימים עשרה "אלו
" מהלשון הפכיים: ענינים שני לכאורה ישנם ראשoiayזה

כיפור ויום השנה שראש משמע הכיפורים" ליום השנה
ימים בעשרה נכללים אומרת3אינם שהגמרא מכך ואילו ,

כיפורdxyr"אלו ויום השנה ראש שגם מוכח ימים",
ויום השנה ראש בין שכן ימים, העשרה בחשבון נכללים

בלבד. ימים שבעה ישנם הכיפורים
ישנם כיפור ויום השנה שבראש לומר, איפוא הכרח
וענין התשובה, ענין שאינו העצמי, ענינם ענינים: שני

ימי בעשרת נכללים הם שבגללו שבהם, .daeyzהתשובה
הענין מחמת העבודה להיות צריכה שתחילה הוא, והסדר
של התשובה עבודת - כך ואחר השנה ראש של העצמי

ימים "עשרה הלשון נאמר לכן השנה. כו'",oiayראש ר"ה
נכלל שבגללה - השנה ראש של התשובה שעבודת משום
לאחר באה - תשובה ימי עשרת של בחשבון השנה ראש

מצד השנה ראש של .envr4העבודה
לכן·. המצוות. מכל נעלית היא התשובה מצות

המצוות, יתר של הפגמים כל את לתקן התשובה מועילה
כל "מגיעים" אליו ממקום למעלה "מגעת" והיא מכיוון

השנה)5המצוות (שבראש התשובה שענין ואמרנו, ומכיון .
איפוא, מובן, השנה, שבראש העצמי הענין לאחר רק בא
מענין יותר עוד נעלה הוא עצמו שמצד השנה ראש שענין

שבו. התשובה
עצמו שמצד השנה ראש של העבודה מתבטאת במה

עליכם" שתמליכוני כדי מלכיות כו' לפני "אמרו מובן,6- .
שייך לא יתברך, מלכותו את עצמם על קבלו ולא עוד שכל

(וכמאמר המצוות. עבודת כך7כלל ואחר מלכותי "קבלו :(
הוא שענינה התשובה, עבודת שגם הרי גזירותי". קבלו
לאחר רק שייכת המלך, גזירת את קיימו שלא מה את לתקן

יתברך. מלכותו קבלת
השנה: ראש של העצמית העבודה ידי על כלומר,
עצמו, ית' עצמותו את "לוקחים" עליכם", "שתמליכוני
עד מגיע (גזירות) המצוות קיום הגילויים: מכל הנעלה
המצוות שכן בגילוי, למטה בא שהוא כפי העליון לרצון
מה את גם המתקנת התשובה, עבודת יתברך; רצונו הן
יותר נעלית לדרגה מגיעה הרצון, היפך האדם שעשה
בחינת עם שייכות לה שיש במדריגה עדיין אבל - מהרצון

שייכות8הרצון כל אין ששם דרגה באותה (שכן גילויים -
על התשובה לעבודת גם מקום תפיסת בה אין - לרצון
עד "מגיעה עליכם", "תמליכוני עבודת אבל הרצון); היפך

הגילויים מכל למעלה שהוא כפי עצמו ית' .9עצמותו
ישראל, נשמות של רוממותן גם תובן בזאת
לעורר יכולות הן שלכן עצמו, ית' עצמותו אל ש"מגיעות"
להגיע בכדי אבל מלך. להיות הרצון את עצמו הקב"ה אצל

שמצד פנימי ביטול נדרש ממש ית' עצמותו mvrאל

העולם10הנשמה על "מלוך הבקשה - בהכתרה המתבטא ,
וכו'". כולו

(שם‚. הסכמי שם אינו בתורה, כך שנקרא שם
(המהות) החיות את מבטא אלא סתמית), בצורה שהוסכם

זה בשם הנקרא הדבר "11של בשם .y`xנרמזים 12השנה"

המהות את א) בתוכו מכיל "ראש" האמורים. הענינים
ב) האברים, מכל למעלה עצמו, מצד הראש של והיתרון
כל את מנהיג הראש ג) האברים, כל חיות כלולה בו
בראש גם הוא כך בהם. נמשכת שהחיות לאחר גם האברים
- עצמו מצד השנה ראש של העבודה א) השנה:
- כנ"ל ית', לעצמותו עד ה"מגיעה" עליכם", "שתמליכוני
ימי כל של לעבודה בערך מלהיות נעלית בדרגה היא
ערך לה יש השנה, ראש של התשובה עבודת ב) השנה,

ו.1) נה, ישעי'
א.2) יח, ר''ה
עב.3) ב, כללים בשד''ח בהנסמן רע''א. ה, תענית בנדו''ז ראה
העצמי4) ומהות שבו, התשובה ובחי' העצמי ענינו ענינים: ב' - ביו"כ וכן

ע' [המתורגם] ח"ד לקו''ש שמבואר כמו עשי"ת. כל של החותם הוא דיו"כ
.130

לא5) זה שמטעם וי"ל - ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי לקו"ת
אותם, וכוללת מהם נעלית היא כי מצות, תרי"ג במנין תשובה הרמב"ם מנה

ד). שרש המצוות (ספר המצוות במנין נמנים אינם הכוללים וציווים
מיוחד" "מעשה בו שיש לפי המצות במנין תכנס דמ"מ להקשות ואין -
כי דתשובה, (26 הערה 330 ע' בהוספות [המתורגם] ח''ד בלקו"ש (ראה
להבא, התומ"צ קיום קבלת - שבה העיקרי ענין א) ענינים: ב' יש בתשובה
הציווי ע"ד וזהו העבר על חרטה ב) תהיו". "קדושים הציווי ע"ד וזהו

הם - גו'" וערפכם גו' "קדושים - אלו ציווים וב' עוד". תקשו לא "וערפכם
הוידוי ענין רק הוא שבתשובה מיוחד והחידוש שם). (סהמ"צ כוללים ציווים
וראה - עג). מ"ע (סהמ"צ המצות במנין ונמנה מיוחד") "מעשה (שהוא דברים

ואילך. 18 עמ' ל"ח חלק לקו"ש בארוכה
ב.6) לד, א. טז, ר''ה
שם.7) שמות יל''ש פי''ג. אחרי תו''כ ג. כ, שמות מכילתא ע''פ
(עיין8) הרצון'' ''בבעל הרצון'', ''בעומק שמגעת בזה הל' איתא שלכן

תרצ''א). ר''ה המשך
ועוד.9) תש''ג. ר''ה המשך בארוכה ראה
כלי10) שנעשית או העצמות את ממשכת היא הנשמה עצם וכשמתגלית

בו. שמושרשת להעצמות תרכ''ז) ס' סוס''ב א-ל מי סד''ה (ראה
פ''א.11) ח''ב, תניא
בתחילתו.12) ראש עטרת ג. מא, תבוא לקו''ת
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היא אבל (הגזירות), המצוות עם והיאzilrpוקשר מהן
הטובה ההחלטה של ההשפעה ג) כולם, את הכולל ככלל
כמו היא - השנה כל של המצוות קיום על השנה, שבראש

האברים. את שמנהיג הראש
נאמר„. השנה ראש לפי13על בשופר". היום "מצות :

- השנה ראש של העבודות ששלשת מובן, האמור
ישנם - המצוות וקיום תשובה עליכם", "שתמליכוני

בשופר - היום שבפנימיות14במצות הענינים (ככל והדבר ,
בנגלה. גם נרמז התורה)

אומר תשובה בהלכות שתקיעת15הרמב"ם פי על "אף :
וחזרו כו' בו יש רמז הכתוב גזירת השנה בראש שופר
של זה ענין הרמב"ם קבע מדוע להבין, צריך בתשובה".
אף שופר? בהלכות ולא תשובה בהלכות שופר תקיעת
שהוא מאחר אבל תשובה, אודות אמנם כאן מדובר אמנם
שופר בהלכות לקובעו לו היה שופר, תקיעת על וטעם רמז
טעם נותן הרמב"ם אחר: במקום הרמב"ם שעשה כפי -16

כן פי על אף כו' היא הכתוב גזירת "אלא במקוה, לטבילה
ודעות כו' הנפשות מטומאת נפשו לטהר כו' בדבר יש רמז
אינו זאת בכל אבל כו'", טהור הדעת במי כו' הרעות
זהו שכן מקואות, בהלכות אלא תשובה בהלכות קובעו

למקוה. וטעם רמז
נאמר בגמרא להבין: צריך מלכיות6גם כו' לפני "אמרו

ידי שעל הרי בשופר". ובמה כו' עליכם שתמליכוני כדי
התמליכוני גם נפעל הרמב"ם17השופר אין כן, אם מדוע, ;

"תמליכוני"? ענין את גם בשופר מביא
ב"ראש" הענינים שלושת (אודות לעיל האמור לאור
שלשה ישנם בשופר גם כי לבאר אפשר השנה) ובראש

א) זאתzevnענינים: את דיניה, פרטי כל על שופר תקיעת
שופר. בהלכות וקובעו המצוות תרי"ג בין הרמב"ם מונה

הקיימת התשובה בחינת שהיאfnxaב) שופר, בתקיעת
ענין הרמב"ם קבע ולכן - המצוות מן שבשופרdfלמעלה

שופר בהלכות שכן שופר, בהלכות ולא תשובה בהלכות
אודות רק דן ואילוzevnהוא דיניה, ופרטי השופר

מרומזת רק והיא מהמצוות למעלה היא התשובה
.18בשופר

פי על "אף בלשונו: מדייק גם הרמב"ם וזאת -
למרות הכתוב", גזירת השנה בראש שופר שתקיעת

היא שופר "dxifbשתקיעת זאת בכל מצוה, ,fnx,"בו יש
(כשם עצמה מהמצוה למעלה שהוא נוסף ענין בו מרומז
מלהתלבש למעלה שהוא דבר על מורה רמז שכל
בחינת וזוהי רמז) על-ידי רק להתבטא ומסוגל באותיות;

- התשובה
שופר, תקיעת ידי על שנפעל עליכם" ה"תמליכוני ג)
יכול ואינו שופר, ממצות לגמרי נעלה הינו זה ענין
הוא "רמז" גם שכן - רמז של באופן אפילו להתבטא
התבטלות הוא "תמליכוני" ואילו גילוי, של תנועה

הנשמה שבעצם .19העצמית
את‰. לנו "יבחר הפסוק של השייכות תובן גם זה לפי

לפני הנאמר קרח" לבני "למנצח ל(פרק גו'" נחלתנו
שופר. תקיעת)

בגלל באה אינה שהבחירה משמעותה אמיתית, בחירה
הבחירה מחמת רק אלא צדדיים, וטעמים סיבות שום
הוא שבגללה סיבה כשישנה שכן הבוחר, של חפשית
בחירה זו ואין לבחור אותו מכריחה הסיבה הרי בוחר,

את20חפשית לחבר אפשר איך להבין: צריך זה לפי .
"xgaiשופר תקיעת של העבודה עם גו'" נחלתינו את לנו

בגלל בא שה"יבחר" מאחר -dceardשופר תקיעת של
חפשית? בחירה זה אין לכאורה הרי

של העבודה מובן: הדבר דלעיל, הביאור לאור אולם
ית', עצמותו אל מגיעות אינן שבשופר, ו"תשובה" "מצוה"
- בלבד גילויים ממשיכות הן החפשית, הבחירה מקום
דלתתא; אתערותא ובגלל ידי על הבאה דלעילא אתערותא
- שבשופר הנשמה עצם של העצמי הביטול דוקא
הם ישראל בני שם ית', עצמותו עד "מגיע" - "תמליכוני"

מצד בהם בוחר והוא הקב"ה עם אחד בבחירתוenvrדבר
א.13) כז, ר''ה
תשכ"ב.14) (נדפס לאדה"ז בית יבנה בחכמה בד"ה שמבואר מה יובן ובזה

זכרונות מלכיות פסוקי לומר שצריך הטעם שם) שנסמנו במאמרים גם וראה
התורה עפ"י אלא אי"ז חותם בבחי' לדבר קיום בחי' שיהי' "כדי כי ושופרות
שבכל ההמשכות על התורה מן ראי' להביא א"צ למה א"מ ולכאורה דוקא".

שבשופר. ההמשכה על ורק המצוות,
לגמרי שלמעלה מבחי' היא כשההמשכה רק הוא החותם צורך והענין, -

שתמליכוני). בחי' ומכ"ש התשובה (כבחי' מהשתלשלות
שבזוהר דאורייתא ורזין בסודות שגם "כמו שם: בהמאמר מ"ש יובן ובזה
לדבריו ברורה ראיה שיביא בלתי המאמר בעל יסמך שלא רואים אנו הקדוש
קיום וסודו למאמרו אין זה בלתי כי הנביאים מן או התורה מן פסוק באיזה
- מהשתל' שלמעלה שבתורה הבחי' דאורייתא, ורזין שבסודות וד"ל". כלל

מפסוק. ראי' להביא הצורך
ה"ד.15) פ"ג,

הדעת16) במי וצ''ל שם הדפוס שטעות וכנראה - מקואות. הלכות סוף
טהור. הטהור

ד.17) נו, ר"ה דרושי בלקו"ת וכ"כ תק"ש, מכוונת וכ"מ הל', כפשט
הוא יא), (פ"א, ר"ה בתוספתא ומש"כ א. מ"א ועדמש"נ בפי'. בדא"ח ובכ"מ
בלקו"ש (הובא רס"ג דברי וראה בזה. מדרז"ל בעוד ועד"ז בשופר. ענין עוד

.(339 ע' [המתורגם] ח"ד
הו"ע18) מ"מ כו' הפגמים לתקן שענינו אף כו' שמטבילה הרמז משא"כ

ולכן הטהור", הדעת במי כו' הרעות מדיעות כו' נפשו "לטהר פרטי תיקון
מקואות. להלכות זה שייך

זה19) כ"א דעוונות, מיצר לא - שבו המיצר הוא בשופר זו בחינה ורמז
(עיין בהעצמות נוגע זה ולכן מושרש. ששם בעצמות במרחב ולא "עם" שהוא

בסופו). תרצ"ה ר"ה המשך בסופו. תש"ג שה"מ ד"ה
ואילך.20) 324 וע' 290 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש ראה



dpyd y`x zegiyÎihewldk

הפועלת סיבה היא שופר שתקיעת ולא - החפשית
ה"יבחר" את .21ומעוררת

.Âומאחר ח"ו. הגבלות כל אין הרי ית' עצמותו לגבי
שופר, מתקיעת כתוצאה השנה בראש הנמשכת וההמשכה,
ואין חשבונות כל שייך לא זו בהמשכה ית', מעצמותו היא
ודאי הרי - השתלשלות סדר מחמת הגבלות כל שם

טוב שהוא ודאי ורצונו ית', רצונו כפי תהיה זו שהמשכה
"באור "ipt(ככתוב רק מצוי שם וטובmiigמלך" ,("

(כידוע עם22בגשמיות כביכול קשור ית' שעצמותו
טובה וחתימה כתיבה ית' מעצמותו שיומשך הגשמיות),

והנגלה. הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה
(b"kyz da`eyd zia zgnye d"x zgiyn)

•

ענין21) אינו משם הרצון "דהמשכת יד: סעיף תש"ג לנו יבחר ד"ה ראה
כלל". התעוררות שום בלי ממש העצמות מצד שהוא מאחר כלל הכרחי

(22.120 וע' 12 ע' שלום תורת ראה
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אלול כ"ו ראשון אגרתיזיום

אלול כ"ז שני יוםראשוןושניכ"וֿכ"זאלוליום

lirly ,"c`n jzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl

" dlnd yxitjzevnz`xwpd dwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn"jyxti zrk .`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "

" dlnddagxlkezy ,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"

ly zelbzdd da yalzdl

onfa didzy "seq oi` xe`"

:owfd epiax oeylae .diigzd

Eúåöî äáçø" eäæå§¤§¨¨¦§¨§
úåöî àéä ,"ãàî§Ÿ¦¦§©
çèLå éìk àéäL ,ä÷ãvä©§¨¨¤¦§¦§¤©
da Laìúäì ,ãàî áçø̈¨§Ÿ§¦§©¥¨

úøàä,zelbzde --øBà ¤¨©
Bîëe) àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§

:áeúkLy`x heita - ¤¨
:dpyd,("ä÷ãö BLeáì"- §§¨¨

zlawl yeal `id dwcvy

,`ed jexa ''seq oi` xe`''

úðéçáa ãéúòì øéàé øLà£¤¨¦¤¨¦¦§¦©
ãñça úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¤¤

ípçjexa yecwd ly - ¦¨
,`ed"àzúìc àúeøòúà"aoipra dhnl mc`d zcear ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

,dwcve cqg."'ä Cøc" úàø÷pä ,Bæzligza) lirl xkfpke - ©¦§¥¤¤
zcear ici lr dhnln zexxerzd dpyiy zexnly (zxb`d

xac ly ezin`l ,oky ,''mpg cqg'' df z`f lka - dwcvd

xxerz `idy llk jxra dpi` dhnln mc`d zexxerzd

`l` ,efk zlaben izla ziwl` zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd

`id dwcvde ,mpg cqg dfilkcalazlawl.ef zelbzde df cqg

ì eäæå,"ãàî" ïBL,''c`n jzevn dagx'' -ìeáb éìa àeäL §¤§§Ÿ¤§¦§
.úéìëúåzlawl zilkze leab ila agx ilk `id dwcvd zevny - §©§¦

.zilkze leab ila `idy ziwl`d zelbzddìáàweqtd zlgzd - £¨
:`id ''c`n jzevn dagx''"äìëz" ,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz ìëì"§¨¦§¨¨¦¦¥¦§¨

lî àéä ¯,ïãò ïâaL "Lôpä úBìk" ïBL,uw izi`x jkl ixd - ¦¦§§©¤¤¤§©¥¤

,leabe uw dl yiyíeöîöå úéìëúå "õ÷" úðéçáa àéäL¤¦¦§¦©¥§©§¦§¦§
,ìéòì økæpklk `lnn'' zpigan `ed ocr oba xi`nd xe`dy - ©¦§¨§¥

b''dxdl ''wgvi iel ihewl''a .mvnevne laben xe` `edy ,''oinlr

zyly yxtn ,epiax w''k ,ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi iel 'x

,''uw'' ly mipiprd

mdy ,''mevnv''e ''zilkz''

zepiga zylyaxe`d

xiaqn oke ,ocr oba xi`nd

daezk ''uw'' dlnd recn

dlkz lkl'' ,weqta yexita

ly oiprd `le ,''uw izi`x

.''mevnv''e ''zilkz''ìëì"e§¨
"äìëzibeq lkl - ¦§¨

,ytpd zelke mirebrbd

zece` o`k xaecny oeeik

mirebrbde ytpd zelk

,recn - `wec ocr obay

'' xne` `ed ,`eti`lkl

- ?''dlkzLiL éôì àeä§¦¤¥
úBìòî änëå änk©¨§©¨©£
Bîk ,úBìònä íeø ãò äfî äìòîì äæ ïãò ïb úBâøãîe©§§©¥¤¤§©§¨¦¤©©©£§
eðéúBaø øîàî Leøôa ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa áeúkL¤¨§¦¥©©¥¨£¦©§¥©£©©¥

äëøáì íðBøëæ42,"'åë äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz" :- ¦§¨¦§¨¨©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨
,`id dpeekdy ,l''fix`d yxtn ,''`ad mlera `le dfd mlera `l

dì ïéàL äøBzä úâOäa äâøãîì äâøãnî ãéîz íéìBòL¤¦¨¦¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©©¨¤¥¨
,'åë óBñmd `l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn mdl oi`e -

,dbixcnl dbixcnn cinz mileríäì äéäiL äiçzä øçà ãò©©©©§¦¨¤¦§¤¨¤
,f` -:'åë äçeðîeleky mei'' `xwpd diigzd onf ixg` enk - §¨
zaydgepne''43,`ed jexa ''seq oi`'' zenvrn xe` f` dlbzi ,oky ,

dilr mey f` jiiy `ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd mey ea oi`y

xe`'' zenvrn bpere dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl dbixcnn

.`ed jexa ''seq oi`

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

mlekk oaex eazkp ("`ipz"d ixtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk1llek"l xywda dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag

ly oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiprd oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear

m`e ,hxta dwcvle llka lreta dcearl ycewd zxb`a xaecn ezece`

zxb`a xaecy dnl ycew zxb` dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd

diptly zxb`d ixg` ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw okl xy`e ,zncewd2.

beq - 'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

oky ,dil` ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg`

"mibeprza dad`" zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id

da yi ef dad` ,xnelk ,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy

dweyze oe`nv ly dad` - dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn

.ezeppeazde ezcear ici lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l

dtiqen `id dn `linae ,(fi oniq) zncewd zxb`l ef ycewd zxb` zekiiy

ixd :`idy zeidl leki - cgeina dwcvd oipr iable llka lreta dceara

,dwcvd zcear ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a

ùã÷ä úøâà
àéä ãàî êúåöî äáçø åäæå
ùáìúäì ãàî áçø çèùå éìë àéäù ä÷ãöä úåöî
øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî

:'åë äçåðî íäì äéäéù 'éçúä øçà ãò

ברכות.42. תמיד.43.סוף מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰לעם להורות נ''ע: ז''ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת ''וכל'
יעשון''. אשר והמעשה בה ילכו הדרך ˘ËÈÏ"‡:2.ה' ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰הענינים סדר ע''פ כ''א שנכתבו הזמן סדר ע''פ לא נסדרו ''כי

."(110 ע' תש''ה (סה''ש
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אגרתיחיוםשניכ"זאלול

ocr obn mb ,dyrn zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray

dx`d - cala "zexit"d elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe

ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc

dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy ,zelbzdd oipray .(dnvr devnd

`edy zednd zbyd ly ote`ae

zewl`d ly zednd z` oian

oba wx didi df ixd- devnay

mvr ,j` .`ad mlerae ocr

`edy drya mc`l yi oiprd

`edy) devnd z` miiwn

"devn") jk ici lr xagzn

mr ("xeaige `zeev" oeyln

,`ed jexa "seq oi`" zenvr

dti" okly .(devnd deevn

miyrne daeyza zg` dry

dfd mlera miaehlkniig

"`ad mler3ziiyr mvry ,

ici lry) miaeh miyrne daeyz

ly miyrnd ,daeyzd zncwd

ndmixi`ne miaeh - md zeev4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkzepigad

.`ad mler ly zebixcnde

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

.eytpa

,dad`a dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a

,(zelbzd ly ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y

zekiiy dl yiy zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq

miwicv" f` didiy oeeik oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl

"dpikyd eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei5xkyn" beprzde d`pdd ,

dad`" `id ef dad` okl ,f` dlbziy "devnmibeprzaoipra deeln dad` ,"

"'ek oipdpy ynn `ad mler oirn" dfy ,xikfn ok` `edy itke ,beprz ly

dvex `edy) dweyze sqek ly ote`a `idy, ,dipyd dad`d .(dpikyd eifn)

miiw my ,ocr obay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a weac zeidl

z` zncewd ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze sqek ,"dlkz"

weqtd6,(leabe uw yi ocr obay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly ,jk

;mlrd ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `ed jexa yecwd mr zexywzdd

el didzy mb leki `l`zelbzdoirn `idy zelbzddn mb - eytpa jkn

`eal cizrl ly ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd

.miznd ziigza

ly oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga ixd xaecn - dlrnln dpzn7sqei onhy "sqkd riab" oipra

mipepia zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df ''sqei"y ''oinipa zgzn`a"

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e)lk("mc`8zbixcn `ed "sqkd riab"e ,

"ztqkp seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`"9cxei df ixd ,sqeil jiiyd (

epi` envr `edy ,"oinhd" ly ote`a `l` ,(mipepial) oinipal mb minrtl

,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei

"'da miwicv egny" ly dceard lr mby10,oky ,zelczyd zeidl dkixv ,

mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a elv` didi dfy zeidl leki

"mibeprza dad`" ly dad`d

mler ly zelbzdd oirn `idy

leki - diigzd onf lye `ad

zelbzd icedia didzy zeidl

zenily ly ote` ici lr ef oirn

miiwn `edy ,zeevnd meiwa

.'d zad` ly zeiga zeevn

:áéúkaezk -11:úéôi äî" §¦©¨¦
äáäà ,zîòp äîe©¨©§§©£¨

"íéâeðòza12.ziti dn - ©©£¦
jz` xagzdl znrp dne

,''mibeprza dad`'' ici lr

meyn da yiy dad` ici lr

ly zewiaca beprze d`pd

ote`a `ly ,dad`d

ade`dyytgnxak `edy `l` ,ea weac zeidl dvexe ad`pd z`

.dad`dne zewiacdn beprz el yie ad`pa weacéðéî 'á äpä- ¦¥¦¥
ibeqe,ïä úBáäàillk ote`a j` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a - ©£¥

:miillk mibeq ipy mpyieðéäc ,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦§©§
úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä©¤¤§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäìote`a `l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre zenirp `l - §©§¦
,dbydn dlrnly ,''`lt'' lyL ,Lnî àaä íìBò ïéòîmlera - ¥¥¨©¨©¨¤

e mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv ixd `adÎ,'åë ïéðäp- ¤¡¦
,zewl`n mibprzneäæ ìòådgnye beprza dad`d ote` lr - §©¤

,zewl`n:áéúkaezk -53:;"'äa íé÷écö eçîN"miwicvay - §¦¦§©¦¦©
,zewl`a dgnye beprzd ote` epyiBæå ,äæì äëBæ íãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨¤¨¤§

àðäk" úðéça àéäzpigaa `id mzceary mipdk -àúeòøa ¦§¦©©£¨¦§¨
LBãwä øäfaL "àaìc13,ly ote`a dzid mipdka dceard - §¦¨¤©Ÿ©©¨

did dfy itk oeilke dweyze sqek ly `evxe xiya `ly ,''i`yg''

ly invr oevx `ed ''`alc `zerx''e i`yg ly ote`d ,miield lv`

zeinipt,aldøîàð äæ ìòå14'Bâå äðzî úãBáò" :z` oz` - §©¤¤¡©£©©¨¨§
ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay - mkzpdk

,dlrnln dpzn"'Bâå áøwä øfäå15.df ,dcear ly df ote`l - §©¨©¨¥§
,dfl jiiy `ed oi` ,oky ,miigd jtid eiabldâéOäì Cøc ïéà ék¦¥¤¤§©¦¨

zòâé" :äéìò ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé ìò©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦¨¤¨¨©§¨
,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å ,"äàøéa,''d`xi''l ribdl - §¦§¨§§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨

äîëç úéLàøa áeúkL Bîk16:äàøéa áéúëe ,''d`xi'' iabl - §¤¨§¥¦¨§¨§¦§¦§¨
aezk17:,"'Bâå óñkë äpL÷áz íà"f` dpytgz mipenhnke - ¦§©§¤¨©¨¤§

,'''d z`xi oiazäëéøvL ãnìî,''d`xi''d -äîeöòå äaø äòéâé §©¥¤§¦¨§¦¨©¨©£¨

ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá
áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë

252øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë

מי''ז.3. פ''ד ובכ''מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו''ת יז, צו.6.ברכות קיט, ב'.7.תהלים אות המסעות ענין לבאר ד''ה מסעי 8.לקו''ת
י''ד. ר''פ ח''א ל.9.לעיל לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים ˘ËÈÏ"‡:12.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰תולדות תו''א - רבים ''ל'

לאדה''ז)". תקס''ח בסה''מ (בקיצור באריכות א ב.13.ח, קעז, זח''ג ז.14.ראה יח, מקומו.16.שם.15.קרח ואילך.17.צ''ע ד ב, משלי
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אלול כ"ח שלישי יום

.úBøöBà øçà Ntçîkly oey`xd wlga a''n wxta xkfpk - ¦§©¥©©¨
f`y ,rwxwa oenh i`ceay xve` ytgny in enky ,''`ipz''d xtq

`vnp xve`dy ze`cea ercia ,dxitgd zceara siirzn `ed oi`

xve`l ribiy cr ,xetgl ,ytgl icedi lr jk - dnc`d iwnrna

`vnpy miny z`xi ly

lk ly ''ald zpia''a i`cea

`ed xen`d lk ,mxa .icedi

,''d`xi'' ly oiprl qgia

dbixcnd iabl elit`y

,d`xia xzeia dpeilrd

,(dpeilr) ''d`lir d`xi''

rbiizdl jiiy ok mb

,dil` ribdl lczydle

.dil` ribi i`cea `ed dribi ici lr ,okyBæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨
ïéëiL éìa äìòîlî äéìàî íãàì úìôBð ,[íéâeðòza äáäà]©£¨©©£¦¤¤¨¨¨¥¥¤¨¦§©§¨§¦¤¨¦

,dì ïeëéåd`a `id ,j` -úàøé"a òbéúpL øçà ÷øå Cà ¦©¥¨©§©©©¤¦§©©§¦§©
,"úeîîBøäiptn `xi `edy ,''d`xi''ay dpeilrd dbixcna - ¨§

,`ed jexa yecwd ly ezennexå- y ixg` -äî úéìëúì òébä §¦¦©§©§¦©
äpnî âéOäì ìëeiM,zennexd z`xin -BúîLð úðéça éôì- ¤©§©¦¦¤¨§¦§¦©¦§¨

,d`xia ef dbixcnl ribdl leki eznyp yxeyl m`zda cg`y

dbixcnl ribd xak `ed m` ,ixd ,xzei dpeilr dbixcnl - ipye

ay xzeia dpeilrdegek

- ribdläàa àìénî éæà£©¦¥¨¨¨
"íéâeðòza äáäà"ä̈©£¨©©£¦

ì ,äìòîlîãçéúäìe ïkL ¦§©§¨¦§Ÿ§¦§©¥
ìL Bkøc" ék ,äàøiä íò¦©¦§¨¦©§¤

,"'åë øfçì Léàlr - ¦§©¥
dy`18øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

.íéøîà éèewìa- §¦¥£¨¦
wxt ,oey`x wlg ''`ipz''a

'nz`xi dy`'' z`xwp d`xie ,''xkf''e ''yi`'' z`xwp dad`y ,b'

"'d19lr xfgl yi` ly ekxc" :df l''f epizeax xn`n zpeek -

okid ribdle xfgl `id ef dad` zpiga jxcy ,`id dceara ''dy`

.''d`xi'' dpyiy

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçä,miwl`d l` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,õtçzdpevxe dvtg - ©§Ÿ

aexw zeidl wx `ed iniptd

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
úBéäì ,íBìLå ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦§
ìæøa ìL ävçî§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîzewl` oial epia - ©§¤¤
.íBìLå ñçefk dvign - ©§¨

jtid mdy mipiprn deedzn

xacd rx ixd ,oeilrd oevx

.melye qg jk didiy c`na

dvex `edy dad`a ,xnelk

jexa yecwdl aexw zeidl

.zewl`n melye qg wegx zeidl `ly ,d`xi mb dlelk ,`ed

eia` ,od`qxe`ipy wgvi iel 'x 'eke b''dxdl ''wgvi iel ihewl''a

''dvitg'' ,''zade`'' ,''de`zn'' zepeyld z` xiaqn ,epiax w''k ,ly

zrax`a ody itk dnypd ly zepey zebixcna ''dwacl''e

.'eke ,dxivia - ''zade`'' ,diyra - ''de`zn" :zenlerdBæ äáäàå§©£¨
,ìàøNé ììk áìa úøzñî àéä,l`xyin cg` lk ly -elôà ¦§ª¤¤§¥§©¦§¨¥£¦

,íéòLøaoey`xd wlga h''ie g''i wxta hexhexta xaqeny itk - ¨§¨¦
,miryxa mb dpyi ef zxzeqn dad`y ,''`ipz''d xtq lyäpnîe- ¦¤¨

,zxzeqnd dad`dníäì äàa,miryxl -.äèøçädhxgd - ¨¨¨¤©£¨¨

miryx'' :l''f epinkg xn`nk) dxiar ziiyr ixg` miryxa dpyiy

,xacd jk m` ,`l` .ef zxzeqn dad`n d`a - (''dhxg mi`ln

?miryx md ,`eti` ,recn - `ed jexa yecwdl ef dad` mdl yiy

owfd epax jk lr xne`

:oldlàéäL éðtî Cà©¦§¥¤¦
úðéçáa äîìòðå úøzñî§ª¤¤§¤§¨¨¦§¦©
ätìwä éøä ¯ óeba úeìb̈©£¥©§¦¨

ì äìBëéeäæå ,äéìò èìL §¨¦§Ÿ¨¤¨§¤
àéèçnä úeèL çeø©§©©£¦

íãàì20.''zehy gex''d - ¨¨¨
dad` lr dxizqne dqkn

ici lry yegi `ly ,ef

wzipe wgxzn `ed `hgd

,`ed jexa yecwdn,ïk ìòå§©¥
,okle -íãàä úãBáò£©¨¨¨

÷fçúäì ,àéä BðB÷ì§¦§¦§©¥
ìka ätìwä ìò øabúäìe§¦§©¥©©§¦¨©Ÿ

.ìk ìkî,mipiprd lka - ¦ŸŸ
dLøâì älçzî ,eðéäc,dtilwd z` yxbl xac ziy`x -óebäî §©§¦§¦¨§¨§¨¥©

,éøîâì,sebd ixa` lr dhily mey dl didz `ly -äáLçnî- §©§¥¦©£¨¨
,dtilw ly oipr dfy ,'d oevx jtid mdy mipipr mey aeygi `ly

øeac,'d oevx jtid mdy mixeaic mey xaci `ly -äNòîe`ly - ¦©£¤
,'d oevx jtid mdy miyrn mey dyriLmd dl` mipipr dyly - ¤

ìå çîa,íéøáà ç"îøe ïBLxacz l` oeyld ,aeygi `l gendy - §Ÿ©§¨§¨¥¨¦
.dtilw ly mipipr mey eyri `l mixa`deïk íb ìëeé Ck øçàå§©©¨©©¥

,ãé ÷æça øéqà øbñnî àéöBäìdtilwl dyxi `ly ixg` - §¦¦©§¥¨¦§Ÿ¤¨
xeq ly mipipra xnyidl ,eteba yalzdl`le aeygl `ly ,rxn

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå

ב.18. ב, א.19.קידושין לא, א.20.משלי ג, סוטה
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x jtid mdy mipipr) dtilw ly mipipr zeyrl `le xacl,('d oev

mipipra ielba `hazzy ,''zxzeqnd dad`''d z` zelbl mb lkei

lyaeh dyryegl eze` `iaiy xac ,'d zelcba aeygi gendy ,

xeaica zeevn miiwle dxez cenll ef dad`ae ,'dl dad` ielba

,dyrnaeúBéäì ,eðéäc§©§¦§
,íéøBaba Baì õénàå ÷æç̈¨§©¦¦©¦¦
úøzñîä äáäàä úBéäì¦§¨©£¨©§ª¤¤
ìëa áø éelâa úéìâð¦§¥§¦©§¨
.óebaL Lôpä é÷ìç úBçkŸ¤§¥©¤¤¤©

,eðéäc,xnelk -øwòä §©§¨¦¨
,çnaL äáLçîáe ìëNa§¥¤§©£¨¨¤©Ÿ©
ixd xfer lkyd ,oky -

dad`dyke ,dad`d ielibl

`ian - zelbzda `id

dad`d zezn`zdl xacd

,mixa`d x`yaìëOäL¤©¥¤
éôk ãéîz ïðBaúéå áLçé¥¨¥§¦§¥¨¦§¦
àøBaa BúìkNäå BìëN¦§§©§¨¨©¥

éà ,Cøaúééiç àeäL C ¦§¨¥¥¤©¥
ììëa íéiçä,mlera - ©©¦¦§¨

,èøôa BúîLð éiçå- §©¥¦§¨¦§¨
,mc`d iig ixd `id dnypd

miigd `ed jexa yecwde

,dnypd lyïk ìòå,okle - §©¥
úBéäì äeàúéå óñëé¦§Ÿ§¦§©¤¦§
,åéìà áBø÷å Ba ÷eác̈§¨¥¨

óñBkä ïák ,éòáè óñk- Ÿ¤¦§¦§¥©¥
wwezyndãéîz úBéäì¦§¨¦

.døB÷îì dòáèa ãéîz äìòîì äìBòä Là Bîëe ,åéáà ìöà¥¤¨¦§¥¨¨§©§¨¨¦§¦§¨¦§¨
rahy ,''`ipz''d xtq ly oey`xd wlga h''i wxta xiaqdy itk -

,dyxyl dlrnl cinz zkynp `idy `ed y`dãéîúiM äî ìëå§¨©¤©§¦
äæ óñk BìëNa áLçìzewwezyd -ef,èMtúéå øabúé äëk ©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤¨¨¦§©¥§¦§©¥

ä÷áãì ,úBöîe äøBúa ÷ñòì åéøáà ìëáe åéôa íb äæ óñkŸ¤¤©§¦§¨¥¨¨©£Ÿ§¨¦§§¨§¨
íäa,oci lr -àLã÷å àúéøBàc ,Lnî 'äaéøa-àlk àeä-C ¨¤©©¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨

ãç21.rityz okle ,cg` xac md `ed jexa yecwde dxez ,ik - ©
zeevn miiwle dxez cenll ,mixa` x`yae eitae egena ef dad`

.ef dad`aäæ óñk ìòå,ef dad` lr -:áéúk áø éelâaL- §©Ÿ¤¤¤§¦©§¦
aezk22:,"'Bâå éLôð äàîö",miwl`l -ïéàå íéîì àîvä íãàk ¨§¨©§¦§§¨¨©¨¥§©¦§¥

.ììk ïéãò âeðòz Bì;beprz el yi ,epe`nv z` deexn `edyk - ©££©¦§¨
dad` jk - wfg oe`nv `l` ,beprz mey el oi` ,`nv ezeida ,j`

ick jez beprz da yiy dad` `l ,zewl`l oe`nv ly oipr `id ef

ly dpey`xd dbixcna xacdy itk ,zewl`a zewiac zbyd

.zewl`l oe`nva xaecn o`k `l` ,''mibeprza dad`''íâå23ìò §©©
íéøézòî eðà ,eða úøzñîä Bæ äáäàå äæ óñkep` - Ÿ¤¤§©£¨©§ª¤¤¨¨©§¦¦

milltzn,øbñnî äàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äì,xnelk - ©¦§§¤§¥§¦¨¦©§¥
dze` el ewipriy zekfl mc`d lry oipr dppi` ef dad`y zexnl

dad` ielibe ,l`xyin cg` lka epyi ef dad` mvr oky ,dlrnln

ef dad` lr mb z`f lka - ezeppeazdae ezceara ixd ielz ef

jexa yecwd l` milltzn

dzelbzdl xefriy `ed

mlrddn dze` `ivedle

,ielibd l`álä äéäiLå§¤¦§¤©¥
àìå ,dcáì äpnî àìî̈¥¦¤¨§©¨§Ÿ

dúéáa dúøö ñðkz- ¦¨¥¨¨¨§¥¨
mey ala xexyz `ly

ody de`ze zxg` dad`

jexa yecwdl dad`d cbp

,`edàéäL`id ''dxv''d - ¤¦
,äfä íìBò úåàz- ©£©¨©¤

zad`l cebip `id de`zdy

,'dàéä äéäzL ÷ø- ©¤¦§¤¦
,calaúéaä úø÷ò- £¤¤©©¦

dhilyd ,ziad zlra

,ald ly dcigidìLîì¦§Ÿ
äöeçä dLøâìe dúøöa§¨¨¨§¨§¨©¨
äNòîe øeac äáLçnî¦©£¨¨¦©£¤
àlL íâä ,íéðt ìk ìò©¨¨¦£©¤Ÿ

ì ìëeééøîâì dçlL ©§©§¨§©§¥
,Balîmey el didz `ly - ¦¦

ef dad` ,oky ,ala de`z

mda ,''mipepia''a ixd `id

ly de`zd ala zniiw

dyrne xeaic daygna dlrzy miyxn `ly `l` ,zindad ytpd

,(''`ipz''d xtq ly oey`xd wlga a''i wxta dlrnl xaqedy itk)

úeãáòå úeìb úðéçáa úøzñî àéä äéäz íéðt ìk ìò©¨¨¦¦§¤¦§ª¤¤¦§¦©¨§©§
,dzøáb úéaä úø÷òìmewnay ,zewl`l dad`d `id - ©£¤¤©©¦§¦§¨
'' didz zewl`l dad`dyzxzeqn dad`didz - zelb zpigaae ''

,zelb zpigaae zxzeqn zindad ytpd ly de`zdda LnzLäì§¦§©¥¨
,de`za -,äiúLe äìéëàk ,ãáì dì íéçøëä íéøáãìicky - ¦§¨¦¤§¥¦¨§©©£¦¨§¦¨

on ,zeevne dxez miiwl lkeze seba miiwzz ziwl`d ytpdy

ytpd oevxa ynzyiy ixd - dzyie lk`i mc`dy gxkdd

ly mipipra ziwl`d ytpd oevx rval ,miinyb mipiprl zindad

,'d zceare dxez:áéúëãkaezky enk -24:éëøc ìëa":"eäòc E §¦§¦§¨§¨¤¨¥
mikxcd lka -jly,`ed jexa yecwd (l` xeyw didze) z` rcz

ly miinybd mipiprde mikxcd ,''jikxc'' zece` ,xaecn ,xnelk

,zewl`a zexywzdde zrcd ,''edrc'' dfa didiy ,j` ,mc`d

ick zindad ytpd ly oevxa ziwl`d ytpd ixd zynzyn

''edrc'' didiy25.

ùã÷ä úøâà
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
æë÷èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé

óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
úåéäì 'äì íéøéúòî åðà åðá úøúñåîä åæ äáäàå
äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
äùøâìå äúøöá ìåùîì úéáä úø÷ò àéä äéäúù ÷ø
éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä
úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì

א.21. ס, ח''ב א. כד, זח''א מ22.ראה ג.תהלים ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰שזה ס''ד מש''כ לתרץ - כאן זה להוסיף ''מוכרח
לצדקה''. שייכות גם זו בעבודה יש ועפ''ז - וצדקה. תפלה ע''י כ''א התבוננות ע''י לא נעשה ו.24.הגילוי ג, ‡„ÂÓ"¯משלי ˜''Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.''בארוכה סרל''א או''ח השו''ע ˘ËÈÏ"‡:25.''וכפס''ד ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰השייכות מהי ע''פÂ˙Î‰Ï·''עצ''ע וי''ל גו'?! יפית מה
ובאופן והנועם להיופי הטעם שם בתו''ח לאהמ''ס„‰ÏÙ‡‰המבואר בנוגע (וכן כאן באגה''ק כמבואר היא שאהב''ת מובן - גו') ומה גו' (מה

ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן -
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אלול כ"ט רביעי אגרתיטיום
.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1reci ."dnlyk xe` dher" :2,

,oky .zenler oial "seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`"seq oi`,leab ilra md zenlere ,(leab ila) "

.zenlera drtydde zenlerd zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina

.dxez - `ed mdipia rvennd

reci ok3on rvenn lky ,

izyn ea dpiidzy gxkdd

yi okl ,oxagn `edy zebixcnd

"xe`" zepigad izy dxeza

`ed dxez ly "xe`" :"dnly"e

ly oipr `idy ,dxezd zeinipt

dkex`" ,(leab ila) seq oi`

"dcn ux`n4`idy "dnly"e ;

yeal`ilb ly oiprd `id -

yiy ,(zilbpd dxezd) dxezc

zekiiy dl yi ,xeriye leab da

epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl

mlrda yi dxezc dlbpay owfd

,"xe`" ly xzei dlrpd oiprd

z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt

dxez ly dbyd oia lcadd

.d`eap ly dbyd oial

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
zelbzdn dlrnly dxezd xe`y xiaqi owfd epaxe .yeala

.mlrde yeala yalzne shrzné"øàä ìL äøBz éèewìa ,äpä¦¥§¦¥¨¤¨£¦
áúk àø÷iå úLøôe àOú ék úLøt ì"æ5eðaø äLî úâOä ék , ©¨¨©¦¦¨¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©Ÿ¤©¥

,äàlò äîëçc úeiîéðt úðéçáa äúéä àì íBìMä åéìò- ¨¨©¨Ÿ¨§¨¦§¦©§¦¦§¨§¨¦¨¨
,dpeilrd dnkgd zeinipt,"úeìéöàc àaà" àø÷pä,oky - ©¦§¨©¨©£¦

,''zeliv`c dnkg''n dlrnl ody zebixcn opyi ''d`lir dnkg''a

,yxtn `ede - dnecke oencw mc`c dnkge xzkay dnkg enk

dnkgd zinipta dzid `l epax dyn zbydy xne` `edy dny

,''zeliv`''n dlrnly dnkgd zebixcnl wx dpeekd oi` ,dpeilrd

dnkg''y itk) ''zeliv`''ay dpeilrd dnkgd zeinipta mb `l`

,(''zeliv`c `a`'' z`xwp ''d`lirøúkä úøéôña ïkL ìëå§¨¤¥¦§¦©©¤¤
,äpnî äìòîlL,''dnkg''n -éøà" àø÷pä,"ïétðà Cixd - ¤§©§¨¦¤¨©¦§¨£¦©§¦

dpiga ixd `ed ''oitp` jix`'' oky ,dfa dbyd el dzid `ly i`cea

lra `edy seba zyaelnd dnype ;leab ila zekix` ,''jix`'' ly

,leab ila ly oipr biydl dgeka oi` - leabíà ék,biyd dyn - ¦¦
íéøBçà úðéçáa,zeipevigd -äîëçcmvre zeiniptd ef oi` - ¦§¦©£©¦§¨§¨

dcixil zekiiy xak dl yiy zeipevigd m` ik ,''dnkg''d zbixcn

,''dnkg''n dhnly zebixcnaúLaìîä6úLaìúnä ,äðéáa- ©§ª¤¤§¦¨©¦§©¤¤
zyalzn ''dpia'',"ïétðà øéòæ" íéàø÷pL úBðBzçz úBøéôñ 'æa§§¦©§¤¦§¨¦§¥©§¦

zecnd ray od el` ,dlabde mevnve zephw ,''xirf'' ly oipr -

'' mya ze`xwpdzecnitk xak df ,oky ,xeriye ''dcn'' oeyln ,''

xewn zeidl xeriy lye dcn ly oipra yalzn ''seq oi` xe`''y

,zenlerl,äøBzä ãBñ`idy itk (dpeilr) ''d`lir dnkg'' - ©¨
,dxezd oipr ly ceqd df - zecnd raya (''dpia'' ici lr) zcxei

,xedhe `nh ,i`kfe aiig ,leqte xyk ,dxezd ly mipicde zeklddy

i`kf ,xyk :zecndn mi`a

,cqgd zcnn - xedhe

zcnn - `nhe aiig ,leqt

,'eke ,dxeabdúèMtúîe¦§©¤¤
úBøéôñ 'ã óBñ ãò©§¦
-çöð :ïäL ,úBðBzçzä©©§¤¥¤©

,úeëìî-ãBñé-ãBä- §©§
el` zexitq ,onvr zecnay

m` ik ,zecnd zeinvr opi`

,cqg zecn ly mitprd

cixedl ,zx`tz ,dxeab

,''cqg'' zecnd z` ynnle

,''zx`tz'' ,''dxeab''íLå§¨
Búàeáð úâOä äúéäly - ¨§¨©¨©§¨

,epax dynúðéçáa¦§¦©
úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt§¦¦§©§¦§¦©
-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðt§¦¦§¤©§

,úeëìîdrtydd z` cixedl opipry ,el` zexitqa `wec - ©§
i zepeilrd zexitqdnmy - ''zeliv`''n dhnly zenlera xze

epax dyn ly d`eapd zbyd dzid ok`e zeidl dleki dzid `wec

zexitq zenvre zeiniptael`,-ãBñé-ãBä-çöpî äìòîì ìáà£¨§©§¨¦¤©§
úðéçáa íà ék ,úeiîéðta äâOä íeL Bì äúéä àì úeëìî©§Ÿ¨§¨©¨¨©§¦¦¦¦¦§¦©

íéøBçà,zeipevigd -úLaìîä äîëçc74úLaìîä ,äðéaa £©¦§¨§¨©§ª¤¤©¦¨©§ª¤¤
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðt CBz úèMtúîemy wx - ¦§©¤¤§¦¦§¤©§©§

:dl`yd ''mipewize zexrd''a oiivn iaxd .zeinipta dbyd el dzid

miixeg` ly oiprd lr mrtd cer exfga owfd epax ycgn dn

xak z`f xn` ixd ;m''idpa zyalznd ,dpiaa yalznd dnkgc

zeyalzdd z` xikfn owfd epax oi` o`ky oiivl yie ?df iptl

m''idpae dpiaay zeyalzdd `l` ,lirl xkfpk zecnd x`ya

.calaãBñayxcna xne`y -7:¯ äìòîlL äîëç úBìáBð" §§¨§¨¤§©§¨
,"äøBzcr ,xzeia dpezgz dbixcna zcxei `idy itk ''dnkg'' - ¨

ly oipr dfy) ''dnkg''d zbixcnl `nbece oirnk wx `idy

dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd oipr edf - (''zelaep''

''zelaep''d m` ik ,(dpeilr) ''d`lir dnkg'' ly zeinvrd dppi`

zelbzda zcxl leki df wx oky ;''d`lir dnkg'' ly zeipevigde

,dxezc dlbp zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxez zpigaa ,dxenb

àéäL`id dxez -,"ïétðà øéòæ" úðéçáaly oipr ,lirl xkfpk - ¤¦¦§¦©§¥©§¦
,leabe mevnve zephw:áéúëãëeaezky enke -8:úà úéàøå" §¦§¦§¨¦¨¤

éðôe ,éøçà,zeiniptd -,"eàøé àì,epax dyn lr xn`p df weqt - £Ÿ̈¨©Ÿ¥¨
`le ''miixeg`'' zpiga wx ze`xl did leki epax dyn mb ,oky

ùã÷ä úøâà
äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà

àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
úåéîéðô 'éçáî åðééäã úåéîéðô 'éçáá åúàåáð úâùä
äâùä íåù åì äúéä àì î"éäðî äìòîì ìáà .î"éäðã

254úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá à"ë úåéîéðôá
î"éäðã úåéîéðô êåú úèùôúîå úùáåìîä äðéáá
à"æ 'éçáá àéäù äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ãåñá
øòùáå ù"ò åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå áéúëãëå

ב.1. קד, עה''פ.2.תהלים הצ''צ) (רשימות אור יהל וש''נ.3.ראה ואילך. 11 ע' חי''ט לקו''ש ˘ËÈÏ"‡:4.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰איוב''
ט. ˘ËÈÏ"‡:5.יא, ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰דוקא שנלמד ואיך בל''ת, ממ''ש - באגה''ק כהנ''ל ללמוד איך היטב בכ''ת·ˆÛÂ¯È''עיי''ש הנא'

כבפנים.6.ובויקרא''. שצ''ל שליט"א אדמו"ר כ''ק תיקן ותיקונים'' ב''הערות אבל ''המלובשת'', שלפנינו: ז.7.בתניא פי''ז, לג,8.ב''ר תשא
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דר"ה א' יום תשרי א' חמישי יום

,dlrnly ''dnkg''d ly zenvrde zeiniptdíL ïiòihewl''a - ©¥¨
,l''fix`d ly ''dxezLé äøBàëìå .à ÷øt äàeápä øòLáe§©©©§¨¤¤§¦§¨¥
øîàð éøä ;àéìôäì9,"äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷ àìå" : §©§¦£¥¤¡©§Ÿ¨¨¦§¦§¨¥§Ÿ¤

,d`eapa xzeia zedeabd zebixcna biyd epax dyny -éàåC §¥
øúBé ì"æ é"øàä âéOä¦¦¨£¦©¥
íéLeøc änk Løãå epnî¦¤§¨©©¨§¦
elôà ,úeiîéðt úðéçáa¦§¦©§¦¦£¦
úBaø úBâøãîe úBøéôña¦§¦©§¥©
øúëå äîëçäî äìòîlL¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤

?úeìéöàcmpyiy - ©£¦
zlawa miaexn ''miyexc''

zeinipta mb `l` ,zeliv`c ''dnkg'' zeinipta wx `l l''fix`d

''xzk''n elit`e ,zeliv`c ''dnkg''n dlrnly zebixcnd

biyd `ly epax dyn lr xne` l''fix`dy oeeik ,ixd ;zeliv`c

ly miixeg`a wx `l` ,zeliv`c ''dnkg'' zeinipta ez`eapa

l''fix`dy ,ixd - 'eke zeyalzda zcxei ''dnkg''y itk ,''dnkg''

''`ipz''l ''zedbd ihewl''a !?epax dyn xy`n xzei biyd10`aen

''`''ahixd iyecig'' oeyl o`k11dpeilrd dakxn dyrn'' :

ilral dreci dceqe mlern mi`iap da elkzqp `ly dyecwd

dakxnd dyrn - ''zn`d

"dakxn") dpeilrd

,oky ,''zeliv`''n dlrnly

mlera ''dakxn''d oipr yi

''dakxn''e ,''d`ixa''d

epyie ,''zeliv`''d mlera

dlrnl ''dakxn''d oipr

dakxn dyrn ixd ,(''zeliv`''ndpeilrdmlern dlrnly)

ebiyd `l) ,da elkzqd `l mlern mi`iapdy ,(''zeliv`''d

milaewnd dl` ,zn`d ilral dreci dceqe ,(mz`eapa dze`

.''zn`d znkg'' z`xwpd dlawd znkg mirceid

éðòä CàúâOä ïéa ìBãb Løôä LiL ,ìkì ïáeîe èeLt àeä ï ©¨¦§¨¨¨©Ÿ¤¥¤§¥¨¥©¨©
,úòãå äîëç úâOä àéäL ,ì"æ é"øàäå é"aLøk úîàä éîëç©§¥¨¡¤§©§¦§¨£¦©¤¦©¨©¨§¨¨©©

íéàéápä øàLe íBìMä åéìò eðaø äLî úâOä ïéáe,ebiydy - ¥©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨©§¦¦
äàeáða12:Lnî "äiàø" íLa áeúka äpëîä ,ici lry - ¦§¨©§ª¨©¨§¥§¦¨©¨

''zedn'' mi`ex ''di`x''

ly dbyda eli`e ,xacd

wx mipian zrce dnkg

`le) xacd ''ze`ivn''

d`eapy ,jk lr .(ezedn

epax `ian ,''di`x'' z`xwp

aezky dnn zei`x owfd

:epax dynaúà úéàøå"§¨¦¨¤
,"éøçàdyna wx `le - £Ÿ̈

d`eapd zbixcny) epax

(xzeia ddeabd dzid ely

`l` ,''di`x'' oeyld aezk

aezk `iapd diryia mb13:

,"'ä úà äàøàå"elit`e - ¨¤§¤¤
mdxa`a ,dxez ozn iptl

:ez`eapa ''di`x'' oeyld ok mb aezk xak ,epia`"'ä åéìà àøiå"14. ©¥¨¥¨
.ynn zednd zii`x `idy ,''di`x'' oeyl ixd aezk -L óàå- §©¤

d`eapd oipra ''di`x'' oeyld,ìLî Cøc eäfdf ''di`x'' -lyn ¤¤¤¨¨
,d`eap lr,íB÷î ìkî ,Lnî éîLb øNa ïéò úiàø dðéàå§¥¨§¦©¥¨¨©§¦©¨¦¨¨

éøö ìLîpä,ìLnì äîBc úBéäì C`id dpeekd lynay oeeike - ©¦§¨¨¦¦§¤©¨¨
lynpa mb jk ,zinybd oira mi`exy itk ,xacd zedn zii`x

zipgex di`x ly dfk beq ,dpeekd zeidl dkixv (d`eapd zii`x)

,d`eapa mi`exy ziwl`d dbixcnd ly zednd z` ''zgwel''d

úðéça àeäL ,"'eëå déì àéìbúàå" ¯ "'ä åéìà àøiå" :íebøúëe§©§©¥¨¥¨§¦§©§¨¥§¤§¦©
åéìà äìâpL ,úelbúä15àeä-Ceøa íìòpä,xzqpe mlrp - ¦§©¤¦§¨¥¨©¤§¨¨

,zelbzdn dlrnlúðéçáa¦§¦©
.úelbúä''zelbzd'' - ¦§©

mb hlwp dfy ,dzernyn

lr ,xzei dkenpd dbxca

,zinyb di`xa enk jxc

zhlewd drinya enk `ly

epi` ipgexdy ,ipgex xac wx

dbixcna hlwidl leki

,di`x ly xzei dpezgzd

zipgex dricia x`yp `ed

xacd zernyne ,cala

iabl zelbzda df oi`y

,xzei dpezgzd dbxcd

- dyexit ''zelbzd'' eli`e

dbxca mb hlwp dfy

,zelbzda `ed xacd ,oky ,xzei dpezgzdúâOäa ïk ïéàM äî©¤¥¥§©¨©
,úîàä éîëç,milaewnd -íäéìà äìâð àlL16íìòpä ä"éåä ©§¥¨¡¤¤Ÿ¦§¨£¥¤£¨¨©¤§¨

àeä-Ceøa17úBîeìòz íéâéOî íäL ÷ø ,úelbúä úðéçáa ¨¦§¦©¦§©©¤¥©¦¦©£
] íìòpä äîëç:xg` gQp[íìòpazhlewd ''driny'' jxc lr - ¨§¨©¤§¨ª¨©¥©¤§¨

dbydde drinyde ezeipgexa f` x`yp ''ipgex''dy ,ipgex xac

`edy oiprd z` mzbyda mihlew md jk ,ezeipgexa eze` ''zgwel''

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àìå øîàð éøä àéìôäì ùé äøåàëìå .à"ô äàåáðä
ì"æéøàä âéùä êéàå äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷

éîéðô 'éçáá íéùåøã äîë ùøãå åðîî øúåéåìéôà úå
øúëå äîëçäî äìòîìù úåáø úåâøãîå úåøéôñá

.úåìéöàã

ùøôä ùéù ìëì ïáåîå èåùô àåä ïéðòä êà
àéäù ì"æéøàäå é"áùøë úîàä éîëç úâùä ïéá ìåãâ
íéàéáðä øàùå ä"òøî úâùä ïéáå úòãå äîëç úâùä
úà úéàøå ùîî äéàø íùá áåúëá äðåëîä äàåáðá
êøã åäæù óàå 'ä åéìà àøéå 'ä úà äàøàå éøåçà
ìùîðä î"î .ùîî éîùâ øùá ïéò úééàø äðéàå ìùî
äéì àéìâúàå 'ä åéìà àøéå íåâøúëå ìùîì äîåã ì"ö
ä"á íìòðä åéìà äìâðù úåìâúä 'éçá àåäù 'åëå
àìù úîàä éîëç úâùäá ë"àùî úåìâúä 'éçáá
÷ø úåìâúä 'éçáá ä"á íìòðä 'éåä íäéìà äìâð

] íìòðä äîëç úåîåìòú íéâéùî íäùà"ð[íìòðá

י.9.כג. לד, תשל''ג.10.ברכה א.11.קה''ת כח, ˘ËÈÏ"‡:12.לסוכה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰השיגו ודעת'' חכ' ב''השגת השגתם ''משא''כ
וכו'". יא.13.בכתר ו, א.14.ישעי' יח, הנעלם''.15.וירא הוי' ''אליו שליט"א אדמו"ר כ''ק תיקן ותיקונים'' ותיקונים''16.ב''הערות ב''הערות

(גוף המעתיק בכת''י הוא כן וז''ל: שם בהערות שליט"א אדמו"ר כ''ק ע''ז ומעיר עליהם, שצ''ל: כאן הגי' הצ''צ אדמו''ר כ''ק אשר מביא
וצ''ל: טעה ואולי אינו). הצ''צ לפנ''ז:‡Ì‰ÈÏ.כתי''ק באגה''ק הגי'ÂÈÏ‡.17.וכמו''ש הצ''צ אדמו''ר כ''ק אשר מביא ותיקונים'' ב''הערות

ב''ה''). ''הנעלם תיבות (בלי בבחי' הוי' שצ''ל: כאן
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ly zelbzda mdil` dlbzn mlrpd oiprdy `l j` ,`ltpe mlrp

.mzbixcnl dcixi:eøîà ïëìå .íäî àìôîel''f epinkg -18: ª§¨¥¤§¨¥¨§
éãò íëç"ìBëiL ,"àéápî ó,mkgd -äìòîì Búîëça âéOäì ¨¨¨¦¦¨¦¤¨§©¦§¨§¨§©§¨

íéàéáðì úelbúä úðéçáa ähîì ãøéì eìëeiL úBâøãnî äìòî©§¨¦©§¥¤§¥¥§©¨¦§¦©¦§©¦§¦¦
íúàeáð äàøîa19,,oky - §©§¥§¨¨

jixv ,mi`iapd l`y oeeik

ote`a dhnl zcxl xacd

zebixcnd ixd ,di`x ly

jxc lr - xzeia zedeabd

ly zeiniptd ,lirl xkfpy

- (dpeilr) ''d`lir dnkg''

dhnl zcxl odl xyt` i`

,zelbzdaeìëeé àì ék¦Ÿ§
,íäéìà úBlbúäìe ãøéì- ¥¥§¦§©£¥¤

,''d`eapd d`xn''a mi`iapl

,úBðBzçzä úBâøãî ÷ø©©§¥©©§
:ïäLzexitq --ãBä-çöð ¤¥¥©

ïä ïäL ,úeëìî-ãBñé§©§¤¥¥
úBlbúîe ãéîz úBãøBiä©§¨¦¦§©
ìa÷îäì òétLnäî¥©©§¦©§©§©¥
,úeiçå ïéçî úðéçáa¦§¦©Ÿ¦§©

,ïç éòãBéì òeãikrecik - ©¨©§§¥¥
,dlawd zxez icnell

úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpäL¤©¥©§©§
ïBéìòä ìLdbixcnd ly - ¤¨¤§

efy ,xzei dpeilrd

xzeia dpezgzd dbixcnd

,dpeilrd dbixcnd lyïBzçza íéLaìúîdpezgzd dbixcna - ¦§©§¦©©§
,xzeiïBéìòäî úeiçä úãøBäå äòtLää éìk ïä ïäL ,BúBéçäì§©£¤¥¥§¥©©§¨¨§¨©©©¥¨¤§

ïBzçzì,xzei dpezgzd dbixcnl xzei dpeilrd dbixcndn -ìëa ©©§§¨
íéàéápì úBlbúnä ïä ïä ïk íb ïëìå ,úBâøãnäå úBîìBòä̈¨§©©§¥§¨¥©¥¥¥©¦§©©§¦¦

,Lnî úelbúä úðéçáa,lirl xkfpk ,d`eapd oipra xacdy itk - ¦§¦©¦§©©¨
.zelbzd ly ote`a mdil` cxei dfyïëBúáeÎcedÎgvp zexitqa - §¨

,zeklnÎceqiøBà Laìîzxitq -úðáä úðéça àéäL ,äðéaä §ª¨©¦¨¤¦§¦©£¨©
] øBàî úeäìàä:xg` gQp,àeä-Ceøa óBñ ïéà [øBàåitl e` - ¨¡Ÿ¥ª¨©¥§¥¨

jexa seq oi` xe`e zewl`d zpad - reaix i`vga ,ipyd gqepd

,ef dpada cxei `ed jexa ''seq oi` xe`'' mby ,`eddëBúáe- §¨
,''dpia''aàéäL ,äîëçc íéøBçà íéLaìî,`id ''dnkg'' - §ª¨¦£©¦§¨§¨¤¦

L ék ,àeä-Ceøa úeäìàa äðáääå ìëOäî äìòîlL äâøãîí ©§¥¨¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨¨¡Ÿ¨¦¥
.äðáääå ìëOä øB÷î ìò äøBî "äîëç"g''i wxta xkfpk - ¨§¨¤©§©¥¤§©£¨¨

gk'' `id ''dnkg'' dlndy ,''`ipz''d xtq ly oey`xd wlga

''dn20,lkya dbyde dpad xa epi`y xac ,,øäfa eøîà ïëìå§¨¥¨§©Ÿ©
,"ú÷ôð äîëçî àúéøBà"cglya xdefa ,dnkgn d`a dxez - §©§¨¥¨§¨¨§¨

,(dpeilr) ''d`lir dnkg''n d`a (dxez) `ziixe`y xn`p (` ,aq)

,zenewn cerae (` ,`qx) opgz`e (` ,atw) zweg xdefa mb jkeék¦

,elbúð àì úBöî éîòè,dpad lye lky ly oiprk -äìòîì íäå ©£¥¦§Ÿ¦§©§¥§©§¨
,äðáääå ìëOäî.''dnkg''n dlrnl -ïîB÷î eäæéàa íâå ¥©¥¤§©£¨¨§©§¥¤§¨

äæ ïéà ¯ äøBàëì eðì ïáenä íòè äæéà Løtúðå älbúpL¤¦§©¨§¦§¨¥¥¤©©©¨¨¦§¨¥¤
úéìëz Bcáì eðì ïáenä íòhä,seq -íòhä,devnd ly - ©©©©¨¨§©©§¦©©©

,Bìeáâeo`ky xn`py - §
wner el oi`e mrhd miizqn

,xzeiBëBúa àlàjeza - ¤¨§
,mrhdúeiîéðt Laìî§ª¨§¦¦

äîëç úBîeìòúå§©£¨§¨
ìëOäî äìòîlL¤§©§¨¥©¥¤

.äðáääådyecw dgiya -21 §©£¨¨
epaxy ,iaxd mrt xiaqd

df oi`y oeyla wiicn owfd

seq df oi` ,"mrhd zilkz"

dmrh,xnelk ,devnd ly

df oi`y cala ef `ly

`l` ,dnvr devnd zilkz

d zilkz `l elit` dfmrh

dpipr oky ,devnd ly

`ed devn ly izin`d

dlrnly oeilrd oevxd

ixd okly ,mrhn ixnbl

ick `ed zeevn meiw xwir

jexa yecwd oevx miiwl

x"enc` w"ky itke .`ed

extqa azek "wcv gnv"d

mb `xwpd) "jizevn jxc"

xtq"inrhly xtq `ed ik ,zeevndminrhzeevn lrdevna cin (

dpey`xd22oeekl ,`id devn meiwa zyxcpd dpeekd xwiry ,

mc`d rciye ,zeyrl mlerd `xea epeeiv jky devnd ziiyra

,`ed jexa yecwd ly epevxe eieeiv miiwn `ed dyrn eze`ay

xne` `ede ,devnd ly dxhnde oeeknd z` rcei `ed oi`y zexnl

dlawd jxc lr enk) devnd mrhn edyn oaeny dny oldl my

,oiprd ly fnx wx zn`a df oi` (yexcde dxiwgd ,zeciqgde

mc`d oky ,ynn jexr oi`a efn dxizie ,qepiiwe`d min dtihke

epax dyne ,zeipgex biydl el xyt` i` (sebd) xnega yealy

l` lign xcqk jlede ocr oba dpy mitl` zylyn dlrnl xaky

epax dyny dn) dl` lk lre ,zeevnd inrh zbyd wnera lig

aezk (biyn23ocr ob ly oeilkle dbydly) "uw izi`x dlkz lkl"

`id "c`n jzevn dagx" dnvr devnd eli`e ,(leabe uw yi

xzei deabe deab da yi oky ,leab ila ,"dagx"24xne` `edy dn .

" wxyonewn edfi`aixd opyi dxe`kly ,devnd mrh dlbzp "

aex ode ,ielb mrh oda yiy ,"zecr"e "mihtyn" ly zeevn daxd

a wxy xne` `ed ,`eti` ,cvik ,zeevnddl` i`dlbzp zeevn

('iy sx`w axdl) "`ipz" lr "mixn` ihewl"a jk lr `aen ?onrh

ùã÷ä úøâà
éãò íëç åøîà ïëìå íäî àìôåîåìåëéù àéáðî ó

åìëåéù úåâøãîî äìòî äìòîì åúîëçá âéùäì
íúàåáð äàøîá íéàéáðì úåìâúä 'éçáá äèîì ãøéì
úåâøãî ÷ø íäéìà úåìâúäìå ãøéì åìëåé àì éë
úåìâúîå ãéîú úåãøåéä ïä ïäù î"éäð ïäù úåðåúçúä
ç"éì òåãéë úåéçå ïéçåî 'éçáá ìá÷îäì òéôùîäî
ïäù åúåéçäì ïåúçúá íéùáìúî ïåéìòä ìù î"éäðäù
ìëá ïåúçúì ïåéìòäî úåéçä úãøåäå äòôùää éìë ïä

çë÷íéàéáðì úåìâúîä ïä ïä ë"â ïëìå úåâøãîäå úåîìåòä
àéäù äðéáä øåà ùáåìî ïëåúáå ùîî úåìâúä 'éçáá

] øåàî úåäìàä úðáä 'éçáà"ðäëåúáå ä"á ñ"à [øåàå
äìòîìù äâøãî àéäù äîëçã íééøåçà íéùáåìî
äøåî äîëç íù éë ä"á úåäìàá äðáääå ìëùäî
àúééøåàã øäæá åøîà ïëìå äðáääå ìëùä øå÷î ìò
äìòîì íäå åìâúð àì úåöî éîòè éë ú÷ôð äîëçî
äìâúðù ïîå÷î åäæéàá íâå .äðáääå ìëùäî
íòèä äæ ïéà äøåàëì åðì ïáåîä íòè äæéà ùøôúðå
åëåúá àìà åìåáâå íòèä úéìëú åãáì åðì ïáåîä
ìëùäî äìòîìù äîëç úåîåìòúå úåéîéðô ùáåìî
ä"á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìëá ïëå äðáääå

א.18. יב, ˘ËÈÏ"‡:19.ב''ב ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''כנ''ל בהשגתם, א.20.''משא''כ כח, ה'תשכ''ד.21.זח''ג וישב ב.22.ש''פ תהלים23.ד,
יז. סימן לעיל נתבאר צו. ˘ËÈÏ"‡:24.קיט, ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰טעם פי' פמ"ח ח"ג במו"נ אשר האומר... ב): לג (ברכות מהמשנה "להעיר

טעם'!". לו ש'אין מצוה שהיא עצמו הרמב"ם כ' ובפיה"מ לקבוע... כדי הקן] [דשילוח דשה"ק המצוה
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דר"ה ב' יום תשרי ב' שישי יום

mby ,iaxd myaoze`adevnl wx mrh yi zeevnllkaeli`e ,

zevn ,lynl ,enk ,mnrh dlbzp `l - devnd ly miaexnd dihxt

"jici lr ze`l" didiy ,mrh dl yi llka devndy ,oilitz25,

rax` ,zeraexn dpiidzy :oilitz zevn ly miaxd dihxt eli`e

"miza" drax`a zeiyxt

"zia" ci lyae ,y`x lya

zerevx ,cala cg`

dl` lk - dnecke ,zexegy

.ielba mrh mdl oi`ïëå§¥
àöiL øeaãå øeac ìëa§¨¦§¦¤¨¨
àeä-Ceøa-LBãwä étî¦¦©¨¨
íéáeúkä ,íéàéápì©§¦¦©§¦

,C"ðzaly xeaic lky - ©§©
d`eap `ed j''pzay d`eap

d lkleze`l wx `l ,zexec

ea dxn`p d`eapdy onf26,äçëBz éøác ïäipa egiked mi`iapy - ¥¦§¥¥¨
df oi` ixd f`y ,mdil` dlbzpy d`eap ly 'd xaca l`xyi

z` giken `ed jexa yecwd m` ik ,l`xyi ipa z` giken `iapdy

,`iapd ici lr l`xyi ipaúBiNòî éøetñ ïäåriten xetiqd m` - §¥¦¥©£¦
jky ,eheytk dfy xacd zn` ixd ,miaezka e` mi`iapa e` dxeza

lkl igvp oipr `ed ezernyn ,dxeza rawp dfy oeeik j` ,rxi`

,mipnfdíëBúa íéLaìî,zeiyrnd ixetiqae dgkezd ixaca - §ª¨¦§¨
äàøpk ,äðáääå ìëOäî äìòîlL úeäìà úîëç úðéça§¦©¨§©¡Ÿ¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨©¦§¤

,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòî Leçaoia lcad yiy j''pza milin - §¥¦§©©§¦§©§¦
,oze` mi`xewy ji` oial oze` miazeky ji`"éøw"ä ékji` - ¦©§¦

,dlnd z` mi`xewy"áéúk"äå ,eðì úéìâpä äðáää éôì àeä- §¦©£¨¨©¦§¥¨§©§¦
,dlnd z` miazeky ji`äázL ,äðáääå ìëOäî äìòîì àeä§©§¨¥©¥¤§©£¨¨¤¥¨

dúáéúëk Bæitk - ¦§¦¨¨
,dazkpyLeáì dì ïéà¥¨§

,äðáää úðéçáa¦§¦©©£¨¨
dì Lé ¯ äta dúàéø÷áe¦§¦¨¨©¤¥¨

.Leáì,dpad ly - §
itl dlnd z` mipiany

.oiprd ly heytd epkez

`le epyr `ed'' ,lynl enk

o`ve enr epgp` (ele)

''ezirxn27`ed aizkdy ,

dpeekdy (s''l`a) ''`le''

ixd - ''eil`e'' `id dpeekdy (e''`ea) ''ele'' `ed ixwde ,''oi`e'' `id

ik'' :o`k xaecny ,oiprd zehyt itl yeal el yi (eil`e) ''ele'' ixwd

o`ve enr'' xeza micgein ep` eli`e ,''epgp` `le'' - ''epyr `ed

ezernyna ixd ,''oi`e'' (s''l`a) ''`le'' `ed aizkd eli`e ;''ezirxn

xaqd jkl yi dwenrd28jkl oi` - heytd yexitd yeala la` ,

dpad mey29.àîìòî ïäL ,C"ðzaL úBìBãb úBiúBàa ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨§¦§¤©§©¤¥¥©§¨
,äàlò,''dpia''d zxitqa ,xzei oeilr mlern -íMî úBøéàîe ¦¨¨§¦¦¨

.úBiúBàä øàLk Leáì éìa éelâa§¦§¦§¦§¨¨¦

â"éøúa úLaìîä àeä-Ceøa úeäìà úîëç úðéça ,äpäå- §¦¥§¦©¨§©¡Ÿ¨©§ª¤¤§©§©
,613,"äîëçc íéøBçà úðéça" íLa úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥§¥§¦©£©¦§¨§¨

dyn biydy dny ,owfd epax xn` lirl .''dnkg''d zeipevig -

zxitqa ,d`eapa epax

wx `ed ,''dnkg''d zpigae

xg`le ,''dnkgc miixeg`''

dxezy dn mby ,xn` okn

d`a) ''zwtp dnkgn''

ok mb df (''dnkg'' zpigan

ly ''miixeg`'' zpiga

miixeg`'' mby ,dnkg

dlrnly oipr `ed ''dnkgc

mixne` - dpadne lkyn

,dnkgn d`a dxezy okl

znkgy xne` `ed oke

b''ixza zyaelnd zewl`

,dnkg ly miixeg` zpiga ok mb `id - zeevníéøBçà ìk ék¦¨£©¦
äìòîa úBðBzçzäå úBðBöéçä úBâøãî ïä úBøéôqaL¤©§¦¥©§¥©¦§©©§§©§¨
Laìúäì ähîì èMtúäìe ãøéì eìëeiM äî ,Bæ äøéôñaL¤¦§¦¨©¤§¥¥§¦§©¥§©¨§¦§©¥

,íéðtä úðéçáe ;íúBéçäì íéàeøaaly ziniptd dpigad - ©§¦§©£¨§¦©©§¦
,dxitqdóBñ-ïéà dìéöàîa úãçéîä dîöò äøéôqä àéä¦©§¦¨©§¨©§ª¤¤§©£¦¨¥

äîëç úøéôñ ,ìLî Cøc ïBâk .ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa- ¨§©§¦©¦§¤¤¨¨§¦©¨§¨
,o`k xaecn dzece`àéäL¤¦

óBñ-ïéà dìéöàîa úãçéî§ª¤¤§©£¦¨¥
úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦
-Ceøa-LBãwä ék ,ãeçiä©¦¦©¨¨
Bîk) ãçà Búîëçå àeä§¨§¨¤¨§

,(ìéòì øàaúpL'a wxta - ¤¦§¨¥§¥
oey`xd wlga a''p wxtae

,''`ipz''d xtq lyäîe©
èMtúîe øéànM¤¥¦¦§©¥
ähîì Cøaúé Búîëçî¥¨§¨¦§¨¥§©¨
éìòa íäL ,íéðBzçza©©§¦¤¥©£¥

,úéìëúå ìeábmdl yi - §§©§¦
,seqe leabLaìúîeíäa- ¦§©¥¨¤

ly ote`a zeidl ixd leki ''hytzn''e ''xi`n'' oky ,zeinipta

xi`n `ed eay xacd jxr itl mvnvzn epi` xe`dy ,''siwn''

xe`dy ,ixd `id ''zeyalzd'' eli`e ,ea cg`zn epi`e ,hytzne

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éøåôéñ ïäå äçëåú éøáã ïä ê"ðúá íéáåúëä íéàéáðì
äìòîìù úåäìà úîëç úðéçá íëåúá ùáåìî úåéùòî
áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
àîìòî ïäù ê"ðúáù úåìåãâ úåéúåàá ïéðòä ïëå
.úåéúåàä øàùë ùåáì éìá éåìéâá íùî úåøéàîå äàìéò

â"éøúá úùáåìîä ä"á úåäìà úîëç 'éçá äðäå
ìë éë äîëçã 'ééøåçà úðéçá íùá '÷ð äøåúä úåöî
úåðåúçúäå úåðåöéçä úåâøãî ïä úåøéôñáù íééøåçà
èùôúäìå ãøéì åìëåéù äî åæ äøéôñáù äìòîá
àéä íéðôä 'éçáå íúåéçäì íéàåøáá ùáìúäì äèîì
úéìëúá ä"á ñ"à äìéöàîá úãçåéîä äîöò äøéôñä
äìéöàîá úãçåéî àéäù äîëç úøéôñ î"ã ïåâë ãåçéä

256ãçà åúîëçå ä"á÷ä éë ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à
'úé åúîëçî èùôúîå øéàîù äîå (ìéòì ù"îë)
ùáìúîå úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéðåúçúá äèîì

ח.25. ו, א.26.ואתחנן יד, מגילה רפ''ק.27.ראה ב''ר וראה ג. ק, ˘ËÈÏ"‡:28.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰יהל) אוה''ת ב. קכ, ''זח''א
עה''פ. לתהלים להצ''צ ˘Â.29:‡"ËÈÏ˘''�.אור) ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''שם פירש''י עיין ''אבל
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m` ,ixd ,ez` cg`zne yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnvzn

xyt` i` ,zilkze leab ilra md ,xe`d yalzn mday mi`xapd

- leab ila zpigaay xe` didi mda yalznd xe`dy zeidl ixd

,cegid zilkza liv`na zcgein `idy dnvr dxitqa xacdy itk

oi`'' `ed liv`ndy myke

mb jk ,''leab ila''e ''seq

ila'' zpigaa `id dxitqd

xi`ny dn ixd ,''leab

hytzneyalznemi`xapa

,"íéøBçà" àø÷ð- ¦§¨£©¦
`le dxitqd ly zeipevigd

,dnvr dxitqdíb àø÷ðå§¦§¨©
äiNò" úðéça ïk¥§¦©£¦¨

"úeìéöàaL30.- ¤©£¦
ly zeipevigde ''miixeg`''d

''dnkg''d zxitq

dpigad ixd `id ''dnkg''y)

zpiga `xwp (''zeliv`'' ly

ddiyr- ''zeliv`''ay

''zeliv`'' ly dpiga

.dhnl zcxl dlekiy

Bîk ,ìLî Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤¨¨§
LiL ïBzçzä íãàaL¤¨¨¨©©§¤¥
Bæ ,úBâøãî 'ä BúîLða§¦§¨©§¥
úðéça ïäL ,Bfî ähîì§©¨¦¤¥§¦©
äáLçîe úBcnäå ìëOä©¥¤§©¦©£¨¨
äNònäå ,äNòîe øeaãå§¦©£¤§©©£¤

àéädbixcnd -äðBzçzä ¦©©§¨
,ílëaLytpd ielib - ¤§ª¨

`ed ''dyrn''a epyiy

daxda dzegt dbixcna

,dlbzn ytpd oci lry zepigad x`ya xy`nèMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥
úeiçä éaâì ïéàk àeä ,äNònä çëa Laìîe äîLpäî¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©©©£¤§©¦§©¥©©

àeäL ,øeacä çëa Laìîe äpnî èMtúnä`ed ,xeaicd gek - ©¦§©¥¦¤¨§ª¨§Ÿ©©¦¤
äpnî èMtúnä úeiçä éaâì ïéàk,dnypdn -Laìîe §©¦§©¥©©©¦§©¥¦¤¨§ª¨

ìëNå úBcîe äáLçîaelit` ,oky ,ytpd mr micgein dl` lk - §©£¨¨¦§¥¤
,ytpd mr cgeind yeal ,la` ,`id ,ytpl ''yeal'' `idy daygn

xeaic eli`e ,cinz zniiw dnvr ytpdy myk cinz zniiw `ide

ixd xeaica elit` okly) ,ytpdn ,''micxtp miyeal'' md dyrne

''xacln zeygl zre xacl zr''31cxtp ''dyrn'' ,`teb mdae ,(

,xeaic xy`n ytpdn xzei daxd

Lnî äæ Cøc ìò ïk,ytpd ly lyna xacdy enk -úðéça àéä ¥©¤¤¤©¨¦§¦©
(òétLäì) äpnî èMtúäì ìëeiM äî ,Cøaúé Búîëç̈§¨¦§¨¥©¤©§¦§©¥¦¤¨§©§¦©

,ílk íéðBzçza [Laìúäì]''ziyr dnkga mlek'' ixd ,oky -32, §¦§©¥©©§¦ª¨
lka zyalzn ''dnkg''y ixd ,''dnkg'' ici lr deedzp lkd

mi`xapd lka yalzdl dleki ''dnkg'' ly dpiga efi`e ,mi`xapd

íä33íéðt úðéça éaâì ïéàk,''dnkg''d zeinipt -ãçéîä ¥§©¦§©¥§¦©§¦©§ª¨
àlëc ,àeä-Ceøa ìéöàna©©£¦¨§ª¨

,áéLç àìk dén÷,oky - ©¥§¨¨¦
`ed jexa yecwd iabl lkd

ixd - melkl aygp

'' `idy dpigady'inw''

eiabl `id - (ez` zcgein)

.melk `lkìëì äòtLääå§©©§¨¨§¨
éìòa íäL ílk íéàøápä©¦§¨¦ª¨¤¥©£¥
úáLçð ¯ úéìëúå ìeáb§§©§¦¤§¤¤
ìBëéák íeöîöå äãéøé§¦¨§¦§¦§¨
óBñ-ïéà ìéöànä éaâì§©¥©©£¦¥
,ìLî Cøc ìò ,àeä-Ceøä©¤¤¨¨
äãéøé úáLçpL Bîk§¤¤§¤¤§¦¨
íãàä ìëNì íeöîöå§¦§§¥¤¨¨¨
äæéàa íöîöîä ìékNnä©©§¦©§ª§¨§¥¤
úéøîçå úeiîLb äiNò£¦¨©§¦§¨§¦
eðaø äLî ïëìå .Lnî©¨§¨¥Ÿ¤©¥
ãò âéOäL ,íBìMä åéìò̈¨©¨¤¦¦©

,äîëçc íéøBçàxkfpk - £©¦§¨§¨
,lirlBãé ìò ïúpzL äëæ̈¨¤¦¨¥©¨

àéäL ,äøBzä,dxezd - ©¨¤¦
`idäîëç úBìáBð"§¨§¨

äî Leøt ,"äìòîlL¤§©§¨¥©
ähîì ãøBéå äpnî ìáBpM¤¥¦¤¨§¥§©¨
úeiîLb äøBúa Laìúîe¦§©¥§¨©§¦

dúéìëúå døwòL ,eðlL- ¤¨¤¦¨¨§©§¦¨
,dxez lyíei÷ àeä¦

øîàîk ,Lnî äNòîe ìòôa äNòå äNòú àì úBönä34: ©¦§Ÿ©£¤©£¥§Ÿ©©£¤©¨§©£©
,"íúBNòì íBiä"oiaexira zxne` `xnbdy itke -35meid'' :jk lr ©©£¨

,meid `weec `ed zeevnd meiw onfy ,''mzeyrl xgnl `le mzeyrl

.dfd mlera"äNòî éãéì àéánL ãeîìz ìBãâ"å36,ixd - §¨©§¤¥¦¦¥©£¤
dfy iptn `id (cenil) cenlz ly zelcbdy`ianziiyrl

,zeevnd meiw - `id zilkzdy ixd ,zeevndàlL ãîBlä"å§©¥¤Ÿ
"'eëå BúéìL äëtäpL Bì çð ¯ úBNòì37,,`xap did `le -ìëå ©£Ÿ©¤¤§§¨¦§¨§§¨

â"éøzä ìk íi÷iL ãò ìbìbúäì çøëî íãà,613 -úBöî ¨¨ª§¨§¦§©§¥©¤§©¥¨©©§©¦§
ì"æ é"øàäî òãBpk ,Lnî ìòôa38:gnv''d iaxdl ''xe` ldi''a - §Ÿ©©¨©©¥¨£¦©

owfd epax :ef ycew zxb` lr `ian ,369 cenr ,mildz lr ,''wcv

xqg zxb`ae ,''dnlyk xe` dher'' weqta zxb`d z` ligzn

''dnkgc miixeg`''y xazqn dncwddn `l` ,df weqt lr xe`iad

ùã÷ä úøâà
'éô 'éöàáù äéùò 'éçá ë"â '÷ðå íééøåçà '÷ð íäá
úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
äáùçîå úåãîäå ìëùä 'éçá ïäù åæî äèîì åæ
íìåëáù äðåúçúä àéä äùòîäå äùòîå øåáãå
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä
àéä ùîî æ"ãò ïë ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî

:ì"æéøàäî òãåðë ùîî

.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰'עשי הול''ל ולכאורה שראיתי. בהדפוסים ובל''ג˘·ÓÎÁ‰''כ''ה דגבול בהחילוק מדבר שכאן אפ''ל ואולי .
הא ה''ה דאצי' דבל''ג - זל''ז שבין והשייכות שבאצי'. מדגיש ולכן דבריאה, תורה - שלמדתנו דאציל', תורה - תורתך - ואצילות בי''ע -

הספירות''. שאר ובי''ע שבשם) (יו''ד חכ' הוא ז.31.דאצי' ג, קהלת כד.32.ראה קד, אדמו"ר33.תהלים כ''ק תיקן ותיקונים'' ב''הערות
הוא. שצ''ל יא.34.שליט"א ז, א.35.ואתחנן ב.36.כב, מ, ה''א.37.קידושין פ''א שבת ה''ד38.ירושלמי פ''א לאדה''ז ת''ת הל' ראה

ומ''מ. בציונים שם ובהנסמן
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תשרי ג' קודש שבת

(yeald) ''dnly''d df ,''dxez dlrnly dnkg zelaep'' `xwpd

inrh `id (dnkgd zeinipt) `a` zeinipt zpigae ,dxezc dlbpe

lr xne` i''yxy itk ,giynd z`iaa dlbzi df exwiray) ,dxez

weqtd39oirne ,dxez inrh dlbi giyny ,''edit zewiypn ipwyi'' ,

minrehy jxc lr ,giynl dpkd `idy zeciqgd zelbzd `id df

(zay axra - zayd ilk`nn40ldi''a ''wcv gnv''d jiynn) `ede .

meia `xapy xe`d df ,oky ,''dnly''a yaelnd ''xe`''d (''xe`

dxeza - efpb okide ,''miwicvl efpb''y oey`x41ceqi zeinipt'' edfe ,

jzelrda zyxta xne` f''nxdy itk ,''`a`42oiivn ''wcv gnv''de .

''ziviv mdl eyre'' xn`na xeciqdn my43.

etqepy zexb`dn `id ,zelbpd zeize`d" ligznd xeaic ,d`ad zxb`d

itk ,ycew zexb` dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda

"w"db`dn zehnyd" etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky44.

wxy ji` xaecn zncewd zxb`a ,oky ,`ed zncewd zxb`l ef zxb` jynd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

ef zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligznd xeaic)

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45miixeg`d wxy ,

- i"dp zepiga ly zeipevigde

,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp

.oezgza zekynp

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
ze`ad ,''dyrn''d zeize`

,dyrnae azkaúðeîz ïä¥§©
éøeLà áúëaL úBiúBàä̈¦¤¦§¨£¦

.äøBz øôñaLitk - ¤§¥¤¨
a"i wxta d"dbda xaqedy

,"dpen`de cegid xry" ly

zeize` a"kn ze` lk ixd

geke dkynd `id dxezd

ze` lkl yi okle ,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein ihxt zeige

xeiv lr dxend cgein xeiv (dxez xtq ly ixey` azka) dzaizka

dze`a mikynpd gekde zeigd ,xe`d zelbzd ote` lre dkyndd

zexeywe ixwir oipr od onvr zeize`d ixd dxez xtq azkae ,ze`

,ozaizk zxev lr mipic ihxt dnkaúB÷÷çð øeacä úBiúBàå§¦©¦¤§¨
,ïúøeöa äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä ,ìB÷å ìáäa§¤¤§©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤§¨¨

ì ìëa úBiúBà á"ëä àèáîe úøáä àéäLïBL47Løôä ïéà ék , ¤¦£¨©¦§¨©¦§¨¨¦¥¤§¥
ì ïéaì øàL ïéáe Lãwä ïBLúøáä úeäîa úBðBL,iehia - ¥§©Ÿ¤¥§¨§§¨£¨©

ék ,úBiúBàäïôeøöa íà48.oia lcad miiw zeize`d sexiva - ¨¦¦¦§¥¨
lka deey xacd zeize`d iehia mvra eli`e ,dipyl zg` dty

.zepeyldì ìëa ïk íb ïä ,äáLçnä úBiúBàåíãàL ïBL §¦©©£¨¨¥©¥§¨¨¤¨¨
úBáz áMçî,oeyld -lä úBiúBàå÷ø .ãáì á"ë ïäL ,ïBL §©¥¥§¦©¨¤¥§©©

äàBøLk éøäL ,úBiúBà úBðéça éðéî 'â da Lé ,äáLçîaL¤§©£¨¨¥¨¦¥§¦¦¤£¥§¤¤
,BzáLçîa úBøièöî ïä ¯ úBiúBàä úðeîz äøBz øôña- §¥¤¨§©¨¦¥¦§©§§©£©§

d`ex `edy itkl m`zda

,dxezd xtqa oze`äæå§¤
äiNò" úðéça àø÷ð¦§¨§¦©£¦¨

;"äáLçnaLitk - ¤©©£¨¨
oipr zxdxdn ''daygn''y

ly zeize` ,dyrn ly

ly diyr-e ,azke dyrn

ÎdxiviÎd`ixa zelylzyd

,diyròîBL øLàk ïëå§¥©£¤¥©
ïä ¯ øeacä úBiúBà¦©¦¥
BzáLçîa úBîLøð¦§¨§©£©§
àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe§©§¥¨¤§¤¦§¨
"äáLçnaL øeac" úðéça§¦©¦¤©©£¨¨
`ed daygnay ji` -

,xeaic ly zeize`a xdxdn

eidef -;"äøéöé" úðéçá- §¦©§¦¨
`id dnvr daygn ,oky

''d`ixa'' ly dpiga

s` eizxvi eiz`xa''y

''eiziyr49cbpk `ed

,''d`ixa'' zpiga - `id daygn ,ixd ,''dyrne xeaic daygn''

ok m`e .''diyr'' zpiga - dyrne ,''dxivi'' zpiga - xeaic

xdxdn `edyk eli`e ,''d`ixa'' zpiga - ixd `id ''daygn''

df ixd ,xeaic ly zeize` daygnaxeaiczpiga - daygnay

.(d`ixaay ''dxivi''øeäøä éìa dcáì äáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨§©¨§¦¦§
úðéça ,"äáLçnaL äáLçî" àø÷ð ¯ øeacä úBiúBà¦©¦¦§¨©£¨¨¤©©£¨¨§¦©

,Lnî øeacä úBiúBà ,äpäå ."äàéøa",daygnay xeaic `l - §¦¨§¦¥¦©¦©¨
,ynn xeaic m` ikelà úBiúBàî ïúeiç úBìa÷îe úBeäúî ïä¥¦§©§©§©¨¥¦¥

øäøäîe íãà øaãî íéîòôlL óàå .äáLçnaL ïîöòzrya - ©§¨¤©©£¨¨§©¤¦§¨¦§©¥¨¨§©§¥
,dyrnøçà øáãaf` zelawn xeaicd zeize` oi` dxe`kle - §¨¨©¥

ùã÷ä úøâà
èë÷úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä

áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
àéäù .ïúøåöá äæî äæ íéðåù íé÷ìç á"ëì ÷ìçúîä
ùøôä ïéà éë .ïåùì ìëá úåéúåà á"ëä àèáîå úøáä
úåéúåàä úøáä úåäîá úåðåùì øàù ïéáå ÷"äì ïéá
ïåùì ìëá ë"â ïä äáùçîä úåéúåàå .ïôåøéöá à"ë
.ãáì á"ë ïäù ïåùìä úåéúåàå úåáéú áùçî íãàù
éøäù .úåéúåà 'éçá éðéî 'â äá ùé äáùçîáù ÷ø
åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
òîåù øùàë ïëå .äáùçîáù 'éùò úðéçá àø÷ð äæå
ïäá øäøäîå åúáùçîá úåîùøð ïä øåáãä úåéúåà
úåéúåàå .äøéöé 'éçáå 'çîáù øåáã úðéçá àø÷ð äæå
'çî '÷ð øåáãä úåéúåà øåäøä éìá äãáì äáùçîä
ùîî øåáãä úåéúåà äðäå .äàéøá 'éçá .äáùçîáù
ïîöò åìà úåéúåàî ïúåéç úåìá÷îå úååäúî ïä
øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù

ב.39. א, שם.40.שה''ש בהערות ובהנסמן 282 ע' חט''ו לקו''ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח''י א.42.לקו''ש קסב, עם43.ח''ג סידור
תשכ''ה). (קה''ת, ˘ËÈÏ"‡:44.דא''ח ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.170 ע' תש''ח (סה''מ זמן לאחר באגה''ק הוסיף בעצמו שאדה''ז שמצינו ''ולהעיר

˘ËÈÏ"‡:45.ובכ''מ)''. ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰עפמש''נ - במחדו''מ''.È¯˘·ÓÂ''דוגמא - באדם שזהו איך אלוקה ‡„ÂÓ"¯46.אחזה ˜''Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.''וי''ל קצת. באו''א שלכאורה בי' פל''ב הק''ש ש' באמ''ב יל''ע ˘ËÈÏ"‡:47.''בכהנ''ל ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰האותיות ''מעלת
אחרות)". בתמונות מתעלמות - תמונתן - דעשי' (משא''כ ומח' ˘ËÈÏ"‡:48.דדיבור ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰להברתן צירופן שייך מה ''צ''ע

הרי קדושות שאינן מתרץ ואולי לשלול? בצירופן''.ˆ''Ïדהוצרך שזהו ומבאר - בשינוי) - (עאכו''כ מלשה''ק ז.49.בירידה מג, ישעי'
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`edy oipra xdxdn epi` ixd `ed ,oky ,daygnd zeize`n zeig

,xacnøaãì ìBëé Bðéà éøä`edy dna xdxdn `ed oi`yk - £¥¥¨§©¥
,xacnïúBà íà ék¦¦¨

íéôeøöå íéøeacly - ¦¦§¥¦
,milneéäå íøac øákL¤§¨¦§¨§¨

úBaø íéîòt BzáLçîa§©£©§§¨¦©
íéøeaãa øàLðå ,ãàî§Ÿ§¦§©§¦¦

eîéLøä elà íéôeøöå- §¥¦¥¨§¦
,myexdäáLçnäî¥©©£¨¨

íéîòt íäa äñðëpL¤¦§§¨¨¤§¨¦

.úBaøzeigd `ed ,daygnd zeize` oze` ly myexdy ixd - ©
xeaic zeize` lyel`.eäæå,''zexitq''a xacdy itk -úðéça §¤§¦©

-çöð úeiðBöéçå íéøBçà£©¦§¦¦¤©
óeöøt"î ãBñé-ãBä§¦©§
,ïBzçza ñðëpL "ïBéìòä̈¤§¤¦§©©©§
dbixcnd sevxtn -

dbixcna qpkpy dpeilrd

,dpezgzdBì úBéäì¦§
,úeiçå ïéçî úðéça§¦©Ÿ¦§©

:òãBpk©©

ùã÷ä úøâà
íéôåøéöå íéøåáã ïúåà à"ë øáãì ìåëé åðéà éøä .øçà
øàùðå ãàî úåáø íéîòô åúáùçîá åéäå íøáã øáëù
äñðëðù äáùçîäî åîéùøä åìà íéôåøéöå íéøåáéãá
é"äð úåéðåöéçå íééøåçà 'éçá åäæå .úåáø íéîòô íäá
ïéçåî 'éçá åì úåéäì ïåúçúá ñðëðù ïåéìòä óåöøôî

:òãåðë úåéçå

ycew zexb`
תשי"ד אלול, כ"ח ב"ה,

ברוקלין.
וברכה! שלום

חב"ד. תורת בהפצת מפעולותיו בו לקרות נהניתי והפ"נ. ממוצש"ק מכתבו על במענה
ויקרא פ' ריש תורה בלקוטי יעויין וכו', חוגים... בעוד גם לפעול אומץ בעצמו מוצא שאינו ומ"ש
שיחסר איך מובן אין ובמילא עיי"ש, העליון אדם של שלוחו הוא התחתון אדם ומצות תורה בעניני אשר

דא. בכגון האומץ
אלא הדתיים לפני רק לא לדבר ישתדל ואדרבה בזה ימשיך למרצה שנתמנה כיון הרי לזה ובהתאם
המתאים. באופן עליהם לפעול ואומץ כחות לו יש וכנ"ל הם, שדתיים עתה לעת יודעים שאינם לאלו גם
במכתבם ימלאו ובטח ובהפצתה, היהדות בהחזקת תחי' זוגתו פעולות ע"ד דבר מזכיר שאינו לפלא

הבא.
ולכל לו ברכתי להביע בזה הנני ולברכה, לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאה החדשה השנה ולקראת

וברוחניות. בגשמיות ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת לו, אשר
בברכה.

תשי"ד אלול, כ"ח ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

הוא החוזר שגלגל לו כתבתי וכבר הגשמי, מצבו אודות כותב בו אלול מכ"א מכתבו בקבלת נהניתי
ממ"ש ג"כ כמובן לטוב השינוי ימהרו והשמחה הבטחון גודל ואדרבה וכלל כלל להתפעל אין ובמילא

חזי. תא ד"ה ע"ב קפ"ד דף ב' חלק הק' בזהר
המשתתפים כל ושל שלו הכלל עבודת זהו הנה כו', שלי הכלל בעבודת השתתפותו אודות ומ"ש
בדרך רק זה את שעושה לו שנדמה ומה בהם. תלוי הרבים וזכות בפועל הדברים וגומרים העושים שהם
יצליחו והשי"ת ב'. פרק סוף גרושין הלכות ברמב"ם יעויין הנה תענוג, בזה עדיין לו ואין עול קבלת

הנ"ל. בכל
ולכל לו ברכתי להביע בזה הנני ולברכה, לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאה החדשה השנה ולקראת

וברוחניות. בגשמיות ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת לו, אשר
בברכה.



. . .mei meidfl

oey`x meilel` ekb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,epif`d :yneg
.grÎer .izgky `l . . . dn ,hiw :mildz

.zeize`d ÎgkwÎ . . . oiprd j` :`ipz

:dceara mpipr .dgcd ,dgiln ,'ixy :`ed xeq`d mc epnn `ivedl dlik`l xya xykd xcq
oi` jif orwiiee - 'ixy[a envr zexydl].oebip - dgcd ,zecigi - dgiln ,axd ixac

ipy meilel` fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,epif`d :yneg
.`tÎhr .clwÎkw :mildz

.lkye Î256Î . . . 'iga dpde :`ipz

xryicxr xrc oi` jie` l`xyi mr xrc ,ux`a cg` ieb l`xyi :owfd epiax ycew ixacn
hk`n l`xyi mr xrc oe` ,zeinyb zeipgex oet hk`n z"iyd ,cg` 'd hin orcpeax`t fi` hlree©©

.zeipgex zeinyb oet

iytg mebxz

dyer l`xyi mre ,zeinyb zeipgexdn dyer z"iyd .cg` 'd mr `ed xeyw ,mlerd zeivx`a mb ,l`xyi mr

.zeipgex zeinybdn

iyily meilel` gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,epif`d :yneg
.ctÎat .hlwÎdlw :mildz

.l"fix`dn Î256Î. . . . f"cr ok :`ipz

dwcv ipipra xeav ikxva weqrl epnfne ezrn ozepdl hxtae llka ,xiyrz `id 'c zkxa
xrheb xrcri x`t ,aeg lra oiiw hip haiila d"a xrhyxraie` xrc :xn`nke ,zecdid wefge

igiex ipefne iig ipa hin ahina xr hl`v ,heh ci` ` q`ee j`flk xear .aegÎlra x`yp `l d"awd] ¨¨
.[geixa dqpxte ,miig ,mipaa ,'ahin'a `ed mlyn ,dyer icediy daeh dlert

iriax meid"x axr ,lel` hkb"yz'd

תבשילין. עירוב ובעשרה. נדרים התרת נפ"א. ואין הבקר באשמורת סליחות
.mixeriy.i"yxit mr iriax ,epif`d :yneg

.ftÎdt .pwÎnw :mildz
.rcepk . . . zelbpd zeize`d :`ipz

.h"nwz zpy - v"vd z` zcled mei

seb xrc z"iyd `a xriih fi` qr iee ,hip dbyd oiiw x`b h`d orn :owfd epiax inbztn¨¨
orci` ` oet.[icedi ly eteb d"awd lv` xwi dnk cr ,byen mey epl oi`]

íåé
ïåùàø
:milidz

,hiw :wxtn

izad` dn

izgky `l cr

íåé
éðù
:milidz

kw :wxtn

clw :wxt cr

íåé
éùéìù
:milidz

dlw :wxtn

hlw :wxt cr

íåé
éòéáø
:milidz

nw :wxtn

pw :wxt cr



. . .mei meid gl

iying meid"xc ` ,ixyz `c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,epif`d :yneg
.vÎgt .hÎ` :mildz

.w"dla Î258Î . . . edi` .k :`ipz

לבד בקדיש, "לעילא" כופלין אין שהחינו. הזכרון. יום של הנרות: הדלקת ברכת
וא"א חק. כי תקעו, היום: בקדוש עלינו. קודם - גו' ומלואה הארץ גו' לדוד מנעילה.

הט"ק. שולי מנערים לתשליך: ואתקינו. מועדי אלה
א"א אבל איל, ראש אוכלים האכילה. וקודם הברכה אחר - התפוח שעל רצון יהי

התפוח. על אם כי רצון יהי

iyy meid"xc a ,ixyz ac"yz'd

. מוסף בתפלת - דין עורך לאל
.mixeriy.i"yxit mr iyy ,epif`d :yneg

.bvÎ`v .fiÎi :mildz
.ezlir ÎlwÎ . . . . yidy mbde :`ipz

אלי'. פתח אומרים אבל הודו, א"א במנחה
`p` mixne` xtey zriwz mcewy (`"r c"r) yxtdd oiadl d"c y"wd xry xeciqa y"n
yi mpn` ,a"n myn ipy my mdly z"xy miweqtdn zepeekd md llk jxca :eyexit ,gka
zepeeka wqerde .zeaizde zeize`d mixne` oi` la` ,daygna 'ek gka `p` zeaizd mipekny

.'ievx ezpeek f`e ,l"fix`dzka xexa mipiprd cenll jixv

zayz"y ixyz bc"yz'd

יכשלו - שובה הפטורה: מוציו"ט. שבת בכל וכן נרננה, לכו ולא לדוד מזמור מתחילין
קדם. מימי - כמוך אל מי בם.

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,epif`d :yneg
.evÎcv .akÎgi :mildz

.r"iaa Î260Î . . . znyp j` :`ipz

`eaz t"y :epiax el xtiq c"qwz lel`a iyya `vz a owfd epiax lv` v"vd zecigia
x`iae ,jiwl` 'ied cr zaye dzlgzde ,dxez - (yhixfrnn cibnd axd) iaxe ixen xn` g"kwz
miwl` ,jidl` 'idi ,zenlerdn dlrnl `edy ,'ied xy` cr zeidl dkixv daeyzd zcear ik
.`idd dxezn dlecb zexxerzda eid `yicw `ixagd lk .miwl` `xa ziy`xa ,rahd 'hniba
ok lre ,efk daeyz zlrnl ribdl leki epi` `ed ik ,xn` il`tip`n `iqef mleyn 'x v"dxd
icbpl 'ied iziey ,y .jiwl` 'ied mr 'idz minz ,z :z"x daeyz ik ,miwlgl daeyzd z` wlgi

.jiwl` 'd mr zkl rpvd ,d .edrc jikxc lka ,a .jenk jrxl zad`e ,e .cinz

`ed ze` lk xy` ,zeize` yngn dtexv daeyz zaiz :miiq ,l"pd z` x"en`` il xtiqyk
lretd l` gkn mi`a mleke - mipte`d dyng zekix`a x`iae - ,daeyzd zceara ote`e jxc

.dltzd zcear i"r

•

íåé
éùéîç
:milidz

` :wxtn

h :wxt cr

íåé
éùù
:milidz

i :wxtn

fi :wxt cr

úáù
ùãå÷
:milidz

gi :wxtn

ak :wxt cr
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ברמב"ם החודש קידוש להלכות מבוא

קידוש הלכות את להבין כדי להכיר יש אותו המרכזי הנושא
וכיצד מתרחש הוא מתי מולד, מהו הירח'. 'מולד הוא החודש

אותו? רואים
פרטים: מספר להקדים יש כך, לשם

˜ÙÂ‡‰ Â˜ .‡
גרמי אל על, אל ומביט הארץ כדור פני על העומד אדם
האופק, קו מעל שנמצא מה את ורק אך לראות יכול השמים,
במשך האדם לעיני נראית השמש לכן, שמתחתיו. מה את ולא

האופק. קו מעל היא אלו בשעות כי בלבד, היום
˙„ÓÂÚ ı¯‡‰ .·

– השמים וגרמי עומדת", לעולם "הארץ הרמב"ם לדעת
(ראה הרבי גם כותב כך הארץ. כדור סביב נעים – השמש כולל
וגרמי שהארץ הטוענים לאלו בניגוד זאת, אמונה). שערי

השמש. סביב נעים השמים
˙ÂÏÚÓ 360 .‚

כדור הירח, השמש, – וכדור עיגול כל חילקו התכונה חכמי
'מעלה'. נקרא מהם אחד שכל חלקים ל-360 – וכדומה הארץ
שיהיה כדי בלבד, הסכמית אלא ממשית, חלוקה זו שאין מובן
החלוקה עיגול. כל פני על ואחרים כאלה חלקים להגדיר ניתן

רוחב'. ל'קווי והן אורך' ל'קווי הן היא
ÈÓÂÈ‰ Ï‚Ï‚‰ .„

בדרך יש ובמהלכם מתמדת, בתנועה נמצאים והירח השמש
שלהם; העצמי המהלך מחד, זמנית: בו כיוונים שני כלל

היומי. הגלגל מכוח מהלכם ומאידך,
בתנועה הארץ כדור את מקיפים והירח השמש כלומר:
משלו. איטית במהירות נע מהם אחד כשכל למזרח, ממערב
ובכללם – השמים גרמי כל את מניע היומי' ה'גלגל במקביל,
מהירות למערב. ממזרח הארץ כדור סביב – והירח השמש
שלם. היקף מסתיים שעות כ-24 שמידי כך גבוהה, כה הסיבוב
עולה השמש כאשר יום יום רואים אנו אותו ההילוך זהו

מק עולהבמזרח, הירח אף במערב. ושוקעת הארץ כדור את יפה
מערב. בצד ושוקע מזרח, בצד יממה מידי

מערב, לכיוון נוסעת רכבת הדברים: להמחשת דוגמה הנה
של התנועה כיוון מה למזרח. ההפוך, לכיוון אדם צועד ובתוכה
תנועת מכוח בו-זמנית. כיוונים לשני נע שהוא ברור אדם? אותו
שלו ההליכה מכוח ואילו למערב, ממזרח 'הולך' הוא הרכבת

למזרח. ממערב הולך הוא עצמו,
הולכים הם עצמם מצד – והירח השמש במהלך גם כך
מקיפים הם היומי, גלגל של הילוכו מכוח ואילו למזרח, ממערב

למערב. ממזרח הארץ כדור את
Á¯È‰Â ˘Ó˘‰ .‰

השמש למזרח, ממערב השמש של העצמי המהלך במסגרת
יוצא, כך אחת. ממעלה פחות יום כל ועוברת באיטיות, נעה
הירח, שלם. מעגל סוגרת השמש (כשנה) ימים כ-365 שבמשך
כ-13 עובר הוא יום כל מהר. יותר הרבה נע זאת, לעומת
ימים כ-27 מדי שלם מעגל לסגור מספיק שהוא כך מעלות,

יום. ושליש
‰ÁÈ˙Ù‰ ˙„Â˜� .Â

בשמים: והירח השמש תנועת נראית וכך
במעלה יחד נמצאים והירח השמש החודש, בתחילת
המיקום את נכנה המחשה, לשם .0 מעלה במעגל, הראשונה

הפתיחה. נקודת הזה
התקדמה השמש החודש, של השני ביום שעות, 24 כעבור
של מרחק התקדם שהירח בעוד העצמי, במהלכה אחת מעלה
בין מעלות 12 של הפרש נוצר כך העצמי. בהילוכו מעלות 13

.(1 איור (ראה והירח השמש
השמש גדל. ביניהם הפער החודש, מתחילת יום 15 כעבור
הספיק שהירח בעוד הפתיחה, מנקודת מעלות 15 רק רחוקה
המרחק זו, זמן בנקודת .(195=13X15) מעלות 195 להתרחק

מעלות. 180 על עומד לירח השמש בין
¯Â„Î ÈˆÁ .Ê

שמול החצי את רק רואים כלשהו, בכדור מביטים כאשר
משלו, עצמי אור לו אין הירח: לכדור ביחס גם כך עינינו.
על מאירה תמיד השמש השמש. מאור החזר הינו הלבן וצבעו
חשוך. נותר השני החצי בעוד למולה, הנמצא הירח כדור חצי
כדור חצי את לראות יכולים הארץ מכדור – מידה ובאותה

השני. חציו את ולא אלינו, הפונה הירח
‰�˙˘Ó Á¯È .Á

אמצע עד החודש מתחילת כיצד רואה בירח המביט כל
סוף ועד החודש מאמצע ואילו וגדל, הולך הירח החודש

וקטן. הולך הוא החודש
התופעה: פשר את להבין ניתן האמור, לפי

השמש הפתיחה, בנקודת יחד נמצאים והירח השמש כאשר
הארץ מכדור המביט אך מולה, שניצב הירח חצי על מאירה
ונדמה החשוך, החצי הירח, של האחר החצי את רק רואה

.(2 איור (ראה לחלוטין נעלם שהירח בעיניו
במידה מהשמש התרחק שהירח לאחר זמן, כעבור
הירח. מכדור חלק לראות יכולים הארץ כדור יושבי משמעותית,
וגדל הולך כך וגדל, הולך לירח השמש בין שהמרחק וככל

לראותו. שאפשר מהירח החלק
בין המרחק כאשר בחודש, בט"ו לשיאו מגיע זה תהליך
בין בתווך, נמצא הארץ וכדור מעלות 180 הוא לירח השמש

במלואו. מואר הירח עיגול את רואים ואז לירח, השמש
מתקטן שוב והירח השמש בין המרחק השיא, יום בחלוף
ליום מיום כך, מאחור. השמש אל מתקרב שהירח כיון בהדרגה,
בסוף להתעלמותו עד הירח, של יותר קטן חלק לראות ניתן

החודש.
Á¯È‰ ˙ÂÓÏÚÈ‰ .Ë

והירח השמש כאשר 'מולד': קרוי שלב איזה מובן מעתה
יושבי בו המצב זה .(3 איור (ראה הפתיחה בנקודת יחד נמצאים
כי ונדמה הירח, של המואר חלקו את רואים לא הארץ כדור

נעלם. הוא
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Á¯È‰ ˙Â˘„Á˙‰ .È
צריך החדש, הירח את לראות שבכדי ח) (בסעיף הזכרנו
האור שהחזר כזאת במידה לירח השמש בין מרחק להיווצר

הארץ. בכדור להראות יוכל השמש לאור בתגובה מהירח
ביום מהשמש התרחק שהירח העובדה בכך. די שלא אלא
בעיה יוצרת – מעלות כ-12 רק – יחסית קצר מרחק המולד

משולשת:
להבחין מאוד שקשה מזערי, כה הינו הירח חרמש – ראשית

בקיומו;
אור את ומבטל מסנוור והוא לירח, קרוב השמש אור – שנית
מאד קרוב הנמצא קטן לנר דומה הדבר נראה. שאינו כך הירח,
אור לעומת לחלוטין בטל הנר שאור גדולה, לאבוקת-אש

נראה; ואינו האבוקה,
מתחת שוקעים שניהם לשמש, קרוב שהירח כיון – שלישית
היומי הגלגל ד), (בסעיף כאמור כלומר: ביחד. כמעט האופק קו
הארץ. כדור סביב יום מידי שלם היקף והירח השמש את מסובב
של השקיעה קרובים, והשמש הירח כאשר החודש, בתחילת

השמש. שקיעת לאחר קצר זמן מתרחשת הירח
לאחרי קצר זמן רק אפשרית החדש הירח ראיית האמור, עקב
אור אחד מצד בו זמן זהו החשיכה. רדת עם השמש, שקיעת
הירח שני ומצד הירח, אור את מבטל ואינו מסנוור אינו השמש
הירח מכן, לאחר מיד .(4 איור (ראה האופק קו מעל נמצא עדיין

לראותו. נוכל ולא האופק, קו מתחת אל הוא אף ישקע

ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÓÂÈ .‡È
הוא הפתיחה לנקודת חוזר שהירח עד ההיקף משך כאמור,
אין הפתיחה, לנקודת בהגיעו למעשה, יום. ושליש יום כ-27
תקופה, אותה שבמשך משום זאת, השמש. את שם מוצא הוא
השמש שהרי הפתיחה, מנקודת מעלות כ-27 השמש התרחקה

.(5 איור (ראה ליום אחת כמעלה נעה
נמצאת השמש כאשר רק להתרחש יכול ש'מולד' וכיון
לאחר רק אלא ה-27, ביום יהיה לא המולד הירח, מול בדיוק
הזמן לכן .(6 איור (ראה השמש את ישיג הירח בהם כיומיים,

(=חודש). יום כ-29.5 הוא למולד מולד שבין
˙ÂÏÊÓ‰ Ï‚Ï‚ .·È

אותו, הסובבים כוכבים של ב'חגורה' מוקף הארץ כדור
מתחלק זה (=מעגל) 'גלגל' המזלות'. 'גלגל הנקראת חגורה
צורה יש קבוצה ולכל (=מזלות), כוכבים של קבוצות ל-12
על פרוס וכו') שור (טלה, המזלות עשר משנים אחד כל משלה.
פני על פרוסים (30X12) יחד וכולם מהגלגל, מעלות 30 פני

.(7 איור (ראה מעלות 360 של שלם מעגל
הארץ כדור כי לדעת יש המזלות, גלגל למיקום באשר
והחלק הצפוני, צידו שהוא העליון, החלק – לשניים מחולק
'קו מצוי החלקים, בין באמצע, הדרומי. צידו שהוא התחתון
הקו מעל בדיוק ברקיע ניצב אינו המזלות גלגל ובכן, המשוה'.
כ-23.5 של בזוית – ולדרום לצפון מסוימת בנטיה אלא המשוה,

מעלות.

שני יום ברמב"ם החודש קידוש הלכות על סקירה
העדים קבלת בסדר עוסקים ומחר היום הנלמדים הפרקים

כדלהלן. השנה, ועיבור החודש לעדות
‰�˘Â ˘„ÂÁ Y ‡ ˜¯Ù

החודש לעיתים – הירח מהלך לפי רק נקבע החודש גודל
נתונה כך על ההחלטה יום. 30 בן הוא ולעיתים ימים, 29 בן
שראו העדים את שומע אשר ישראל, בארץ השוכן דין בית בידי

בעצמו. חשבונות עורך ובמקביל המולד, את
בת השנה לעיתים – השמש מהלך לפי גם נקבע השנה גודל

הינו הנוסף החודש חודשים. 13 בת ולעיתים חודשים, 12
שנת לאורך השמש שנת אורך בין מצטבר פער של תוצאה

הירח.
„ÏÂÓ‰ ˙Â„Ú Y · ˜¯Ù

פנים קבלת – הירח מולד את שראו העדים קבלת סדרי
צורת להעיד; כשר מי בודקים כיצד העדים; לכל משותפת
בפועל ההכרזה ולבסוף, עצמו; בפני עד כל של התשאול

'מקודש'. שהחודש

שלישי יום
˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ Y ‚ ˜¯Ù

את מחללים מתי לירושלים, הראיה עדי של בואם סדר
קידוש של הפרסום דרכי וכן החודש, עדות עבור השבת

החודש.
‰�˘ ¯Â·ÈÚ Y „ ˜¯Ù

בהתאם – השנה את מעברים פיהם שעל הנתונים פירוט
כאשר וכן הפירות; בשלות מצב לפי האביב; בוא למועד

לעיבור הדין בית הרכב לרגל. העליה את יאפשר הנוסף החודש
השנה. את לעבר ההחלטה של הפרסום דרכי וכן השנה,

È¯·Ú‰ ÁÂÏ‰ Y ‰ ˜¯Ù
שנה לוח מסדרים אלא הראיה, פי על מקדשים לא בזמננו
מסורת את לשמר ממשיכים זאת, למרות מראש. חשבון פי על

גלו של שני היויום-טוב לא השלוחים בהם במקומות יות,
החודש. נתקדש מתי להודיע מספיקים
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רביעי יום
עברי. שנה לוח לבניית כללים הם היום הנלמדים הפרקים

„ÏÂÓ‰ „ÚÂÓ Y Â ˜¯Ù
בשבוע יום באיזה הידיעה זו עברי שנה לוח ליצירת המפתח
משתנה השבוע בימות המולד זמן תשרי. חודש מולד חל
למחזור. וממחזור לשנה משנה לחודש, מחודש קבוע בהפרש
העולם קיום שנות כל חלוקת – זה בפרק הנידון נוסף ענין
שנים מ-12 המורכבים אחד, כל שנים 19 בני ל'מחזורים'
הפער נסגר 'מחזור' כל של בסיומו מעוברות. ו-7 פשוטות

הירח. שנת לבין השמש שנת בין שהצטבר
‰�˘‰ ˘‡¯ Y Ê ˜¯Ù

מספר למעט תשרי, מולד חל שבו ביום נקבע השנה ראש
המולד אם – ביומיים או ביום נדחה השנה ראש בהם מקרים

לאחר היה המולד אם (אד"ו); שישי או רביעי ראשון, בימים חל
הבאה. השנה של תשרי מולד לזמן בהתאם וכן היום; חצות

‡ÏÓÂ ¯ÒÁ ˘„ÂÁ Y Á ˜¯Ù
וישנם 'חסרים', חודשים – יום 29 בני חודשים ישנם
סדר כלל, בדרך 'מלאים'. חודשים – יום 30 בני חודשים
חשון מלא, תשרי כלומר, חסר. ואחד מלא אחד הוא החודשים

השנה. סוף עד הלאה וכן חסר
חשון גם שבהן שנים יש – וכסלו חשון הם הכלל מן יוצאים
שנים ויש חסרים שניהם שבהן שנים יש מלאים, כסלו וגם
על החישובים מפורטים זה בפרק מלא. וכסלו חסר חשון שבהן

הדבר. את קובעים פיהם

חמישי יום
Ï‡ÂÓ˘ ˙ÙÂ˜˙ Y Ë ˜¯Ù

וחורף, סתיו קיץ, אביב, – תקופות לארבע מתחלקת השנה
נחלקו ואולם, השנה. מאורך רבע נמשכת תקופה כל כאשר

השנה. של אורכה מה חכמים
לפיה שמואל האמורא שיטת את מבאר הרמב"ם זה בפרק
אחת שכל מכאן בדיוק. שעות ו-6 ימים 365 הוא השנה אורך

ה שעות.מארבע ו-7.5 ימים 91 נמשכת תקופות
בו המדויק המועד את לדעת כדי משמעותיים אלה נתונים
החישוב האביב. בעונת יחול הפסח שחג כדי האביב, תקופת חלה
העולם מבריאת שעברו השנים חלוקת באמצעות מתבצע

הנוכחי. במחזור שעברו והתקופות השנים ומספר למחזורים,
השנה אורך מחד, – שמואל' ב'תקופת והחסרון המעלה
השמש שלדעתו ובפרט לחישוב, וקל ברור הינו והתקופות
אך בשבוע; יום ובאותו מקום באותו שנה 28 מדי מופיעה
את לגמרי סוגר אינו שנה 19 של שמחזור יוצא זה לפי מאידך,

קטן. הפרש נשאר אלא לירח, השמש בין הפער
‡„‡ ·¯ ˙ÙÂ˜˙ Y È ˜¯Ù

לפי לתקופות השנה חלוקת את מבאר הרמב"ם זה בפרק
שעות חמש יום, 365 הוא השנה שאורך אדא רב האמורא שיטת
קצר התקופות מארבע אחת כל שאורך מכאן חלקים. וכ-1000
לגבי משמעותי הדבר וכאמור, שמואל. שיטת לפי מאשר יותר

הפסח. חג עונת שהוא האביב יתחיל שבו המועד
שנה 19 מידי מחד, – אדא' רב ב'תקופת והחסרון המעלה
הפרש; כל נשאר ולא והירח, השמש שבין הפער לגמרי נסגר
יותר מסובך הינו והתקופות השנה אורך זו, שיטה לפי מאידך,

שעות. חלקי גם לחשב יש שכן לחישוב,
הרמב"ם מביא החודש, קידוש הלכות סוף ועד הבא מהפרק
מיקומו את המלמדים אסטרונומיים וחישובים כללים שורת
הראיה. על-פי החודש את לקדש מנת על הירח, של המדויק

ÌÈÏ‚Ï‚‰ Y ‡È ˜¯Ù
בשמים והירח השמש מיקום את לדעת ניתן פיהם על כללים
יראה שבו ביום יהיו היכן לדעת כך ידי ועל נתון, רגע בכל
במהירות מסתובב כוכב שכל היא, הענין נקודת מחדש. הירח
המזלות. גלגל לפי בדיוק מכוון שאינו משלו, בגלגל קבועה

שישי יום
˘Ó˘‰ ÌÂ˜ÈÓ Y ‚È-·È ÌÈ˜¯Ù

מימות רבע נמשכת השנה עונות מארבע אחת כל כאמור,
שדרושהשנה. הזמן כלומר החמה, שנת היא עצמה השנה

למזרח. ממערב איטי בהילוך הארץ כדור כל את להקיף לשמש
ישר בקו הארץ את מקיפה לא שהשמש כיון ואולם,
קצרות ויש יותר ארוכות עונות יש שלמעשה הרי וסימטרי,
כל שעות, ו-6 יום 365 היא החמה ששנת בהנחה כלומר: יותר.
בפועל אך בדיוק, שעות ו-7.5 יום 91 בת להיות אמורה עונה

אחיד. איננו העונות אורך
והתנועה ההיקף לאורך מתייחסים שונים, חישובים לצורך
סטיות. ללא סימטרי, היה כאילו הארץ כדור סביב השמש של

'מהלך נקרא זו בהנחה משוער),irvn`dחישוב (=ממוצע, '
'מקום נקרא זה לסיבוב ביחס השמש של מיקומה וקביעת

זה.irvn`dהשמש לחישוב הרמב"ם מתייחס יב בפרק .'
החישוב מובא זאת, לעומת יג, התייחסותizin`dבפרק זו .

של השונות בסטיות התחשבות תוך השמש, למהלך מדויקת
'מהלך נקראת והיא בשמיםizin`dמהלכה, השמש מיקום .'

השמש 'מקום נקרא זה, חישוב פי '.izin`dשעל
סימטרי איננו שההיקף מאחר כי מלמד האמיתי, זה, חישוב
בהם השנה במהלך זמנים ישנם ולשם, לכאן סטיות עם אלא
היא אחרים בימים ואילו הארץ לכדור יותר קרובה השמש

יותר. רחוקה
ועוד: זאת

ואיננו לעת מעת כיוונו את משנה עצמו, (האי-סימטרי) ההיקף
המיקום העולם שבבריאת בעוד למשל, מקום. באותו תמיד נמצא
בימינו 'טלה', במזל היה הארץ מכדור השמש של ביותר המרוחק
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– השמש' גובה 'מקום נקרא זה חישוב 'תאומים'. במזל הוא

השמש. נמצאת בה הארץ מכדור ביותר הרחוקה הנקודה

השמש 'מקום – האמורים המושגים שני של שקלול

'מסלול שלישי: מושג מלמדנו – השמש' גובה ו'מקום האמצעי'

לבין השמש של הנוכחי המיקום שבין ההפרש זהו השמש'.

הארץ. מכדור שלה ביותר המרוחקת הנקודה

נתון, זמן בכל הארץ מכדור השמש של המרחק את ביודענו

האמצעי השמש מקום שבין הסטיה גודל את לחשב יכולים אנו

המסלול'. 'מנת נקרא זה דבר האמיתי. מקומה לבין

ניתן לחישוב, אותה ומכניסים הסטיה את שמתקנים אחרי

האמיתי.לדע השמש מקום את במדויק ת

Á¯È‰ ÈÏ‚Ï‚ Y „È ˜¯Ù
סיבוב – הגדול הגלגל משלו: מסלולים בשני נע הירח

סביב הירח תנועת – הקטן והגלגל הארץ; כדור כל את המקיף

עצמו. שלו הציר

בצורה הגדול בגלגל הירח מיקום את מחשבים כאשר

הגלגל במרכז ממוקם הוא כאילו לירח מתייחסים אנו ממוצעת,

הירח מיקום זאת, לעומת הירח'. 'אמצע המכונה חישוב הקטן,

מבאר זה בפרק המסלול'. 'אמצע נקרא עצמו הקטן לגלגל ביחס

הירח אמצע – הללו המיקומים שני את מחשבים כיצד הרמב"ם

המסלול. ואמצע

שבת-קודש

Á¯È‰ ÌÂ˜ÈÓ Y ÂË ˜¯Ù
ולכן הגדול, הגלגל בתוך מעלות כ-10 תופס הקטן הגלגל

יכול צדדיו לבין הקטן הגלגל של המרכז נקודת בין הפער

מעלות. 5 עד להגיע

בחשבון להביא יש הירח, של האמיתי המיקום את לדעת כדי

הירח'; 'אמצע הגדול, בגלגל המשוער הירח מקום – נתונים שני

לתוצאות בהתאם המסלול'. 'אמצע הקטן, בגלגל מקומו את וכן

הגדול, בגלגל הירח ממיקום מעלות 5 עד לגרוע או להוסיף יש

מדויקת. תוצאה מתקבלת וכך

Ï‚Ï‚‰ ˙ÈÈË� Y ÊË ˜¯Ù
הרי הארץ, כדור את סובבים הירח והן השמש שהן למרות

נוטה הירח מסלול אלא זהה, במסלול אינו שלהם שההיקף

המזלות, לגלגל מקביל השמש שמסלול בעוד השמש. ממסלול

מעלות. בכ-5 המזלות מגלגל נוטה הירח שמסלול הרי

היא גם במקומה, עומדת אינה עצמה זו נטיה ועוד: זאת

מסלול של החיבור נקודת מסוים ביום אם כלומר: נעה.

הרי ,180 ובמעלה 0 במעלה הינה השמש מסלול עם הירח

90 במעלה ותהיה תזוז החיבור נקודת זמן, משך שכעבור

.270 ובמעלה

הירח מיקום את לדעת כיצד הקודם בפרק שלמדנו לאחר

את גם בחשבון להביא שיש לומדים אנו זה בפרק בגלגליו,

מהו לדעת שנוכל בכדי והשמש, הירח של החיבור נקודת מיקום

והשמש. הירח בין האמיתי המרחק

‰È‡¯‰ ˙˘˜ Y ÊÈ ˜¯Ù
השמש של האמיתי המיקום את לדעת הדרכים הסבר לאחר

האמיתי המרחק את מחשבים כיצד הרמב"ם מלמדנו הירח, ושל

ראיית תתכן אם יקבע זה נתון ה'מולד'. בזמן והירח השמש בין

הירח בין מסוים מרחק נדרש שכן, שעה, באותה החדש הירח

במבוא. כמוסבר ב'מולד', להבחין שיוכלו בכדי והשמש

ברוחב. והן באורך הן המרחק בדיקת על מבוסס החישוב

הראיה', 'קשת מהי לדעת מאפשר המדויקים המרחקים שקלול

אותם לרואה והירח השמש בין האמיתי המרחק מה כלומר,

הארץ. מכדור

Ô�ÂÚÓ „ÏÂÓ Y ÁÈ ˜¯Ù
עושים מה הירח; בראיית כללים הרמב"ם מפרט זה בפרק

אותו לראות מעשית אפשרות אין אך מחדש נולד הירח כאשר

בזמנו. יראה שהירח מתכננים וכיצד מעוננים; שהשמים היות

‰Â˘Ó‰ Â˜‰ Y ËÈ ˜¯Ù
לכן הארץ. כדור של המשוה מהקו מעט נוטה המזלות גלגל

– המזלות גלגל לפי הותאמו אשר – והירח השמש מסלולי

המשוה. מהקו הם אף נוטים
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ראשון יום

milwW zFkld¦§§¨¦
ּבכל ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.
א ּפרק ׁשקלים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

מחצית‡. מּיׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות
- הּצדקה מן הּמתּפרנס עני אפּלּו וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשקל
ונֹותן ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף, הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
מעט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹו'". ְְְְְְִִִֵַַַַָימעיט

אחת. ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא מעט, ְְְְֶַַַַַַַָָָֻּולמחר
ׁשם·. ּובמֹוציא ּובמפּתה ּבאֹונס ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנין

ּבּתֹורה; מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
הֹוסיפּו ּוכבר ׂשעֹורה. ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָֹּומׁשקלֹו,
'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו עליו, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָחכמים
מאֹות ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ׁשני; ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבזמן

ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵַַָוארּבע
ּומעה,‚. מעין; ׁשׁש והּדינר ּדינרין, ארּבעה היה ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָסלע

ׁשני היתה ּומעה 'ּגרה', רּבנּו מׁשה ּבימי הּנקראת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיא
מּׁשמֹונה אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ּופּונדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָּפּונדיֹונין;
עׂשרה ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, מׁשקל נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאּסר.
הּפרּוטה ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע האּסר ּומׁשקל ְְְְְְִִִַַַַָָָָׂשעֹורֹות;

ׂשעֹורה. ְֲִָחצי
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
ּבכל ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובארנּו
מׁשקלם לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ּוכבר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמקֹום;

מקֹום. ְָָּבכל
ׁשל‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן - מצותּה זֹו הּׁשקל, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה. וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָרּבנּו,
.Âאחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואחד
ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה סלעים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמטּבע
חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ׁשהּוא הּסלע, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחצי
חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּכל היה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסלע,
ּפחֹות הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ּומעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלע.

ּתֹורה. ׁשל ׁשקל ֲִֵֶֶֶָמחצי
.Êלוּיים ּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּכל

ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים וגרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָֹֹֻויׂשראלים
הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם קטּנים; ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹעבדים,
ׁשהתחיל קטן מהן. מקּבלין אין הּׁשקל, מחצית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו
נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, מחצית עליו לּתן ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאביו

עצמֹו. על ויּתן ׁשּיגּדיל עד וׁשנה, ׁשנה ּבכל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָעליו
.Áּובזמן הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשקלים,

הּׁש את נֹותנין קּים, יׂשראל,ׁשהּמקּדׁש ּבארץ ּבין קלים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן לארץ; ּבחּוצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבין

נֹוהגין. ֲִֵָאינן
.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי[מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין
הּׁשלחנין יׁשבּו ּבֹו, עׂשר ּבחמּׁשה ּבכל[הגובים]לּתן. ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמדינה
ּבחמּׁשה לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ּומי ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו,
את ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָועׂשרים
אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; עד נתן ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמי

עבֹוטֹו ּכסּותֹו.[משכונו]ולֹוקחין ואפּלּו ּכרחֹו, ּבעל ְְְְְֲֲִִַַָ
.È,לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל

ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָאֹו
ּכׁשּיּתנּו, אּלא ׁשלֹום; ּדרכי מּפני לעֹולם, הּכהנים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

ׁשּיּתנּו. עד אֹותן ותֹובעין מהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָמקּבלין
ב ּפרק ׁשקלים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

ּכֹונסין‡. ּבכל[אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
הּתבה ׁשּולי - ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמדינה
ּכדי ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין
ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשליכּו

ּבּה[בקלות] ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ולּמה .ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשקלים

ׁשעברה. ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא מּמי ׁשּגֹובין ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשעברה,
ּכל·. ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובּמקּדׁש

לׁשקלי ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ׁשֹופר ּכמין ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָּתבה
ׁשּתי קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ׁשעברה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה
מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורים
העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; לתבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדמיהן
ׁשהתנּדב למי חמיׁשית, זֹו; לתבה ּדמיה מׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
מעֹות ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; עצים ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקנֹות
ׁשמינית, לּכּפרת; זהב ׁשהתנּדב למי ׁשביעית, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹללבֹונה;
חּטאת ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלמֹותר
למֹותר ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, מן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָוהֹותיר

קּני למֹותר עׂשירית, יונה]אׁשם; ובני תורים וזבֹות[- זבים ְְֲִִִִֵַָָָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
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מעֹות ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר
ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת

על‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם
הּמֹותרֹות, ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי מּבחּוץ. ְִִֵֵַַַַַָָָהּתבה
הּנמצאֹות הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
ועֹורֹותיהן ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשׁש
ׁשליׁשית, ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלּכהנים,
חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ּבהן ְְְִֶֶֶַַָָָָָיּלקח

העֹוף. עֹולת ּכּלן ְְִִֶַָָָֻוׁשּברביעית,
אֹותם„. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לצרף להם ויׁש לּמקּדׁש; ׁשלּוחין אֹותן[להחליף]ּביד ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, לּמקּדׁש,ּבדינרי מתקּבץ והּכל . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

וסֹוגרין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה אֹותֹו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָּומּניחין
ּוממּלאין חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּדלתֹותיה
ׁשעּור - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו הּׁשקלים ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמּכל
אֹותֹו מּניחין והּׁשאר, סאין; ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי קּפה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכל
'ּתרּומת הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻּבּלׁשּכה.
הּוא ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּלׁשּכה';

הּלׁשּכה'. 'ׁשירי ְְְִִֵַַָָָהּנקרא
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים -[-מ]ּבׁשלׁשה הּלׁשּכה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, חדׁש ְְְִִֵֶֶֶָֹֹֹֹֹּבראׁש
ּתֹורמין וכיצד יֹום. עׂשר ּבחמּׁשה עצרת וקדם ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחריו,
עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים נכנס אחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָאֹותּה?
'ּתרם! לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: אֹומר והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָֹֹּבחּוץ;
קּפֹות ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ּפעמים. ׁשלׁשה ּתרם'! ְְְְְְִֵַַַָָָָֹֹֹֹֻּתרם!
הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן קּפה ּכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻקטּנֹות,
עד מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, ּומֹוציאן הּגדֹולֹות; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻקּפֹות

יתרוקנו]ׁשּיכלּו קּפֹות[- הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא וחֹוזר . ְְְִֵֵֶַַָָֹֻ
עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם הּגדֹולֹות הּׁשלׁש מן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּקטּנֹות

ׁשּיכלּו.[משתמשים]ּומסּתּפקין עד מהן ְְְִִִֵֶֶַַ
.Âהּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר

ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּגדֹולֹות
לא חדׁשה. מּתרּומה ּתֹורמין ניסן, חדׁש ּובראׁש ניסן. ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹֹֹֹחדׁש
עד וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו

הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש

מן ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - 'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכתּוב
הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה
מהּקּפה ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻואחר
ותֹורם ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָהאחת
ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה
מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻותֹורם
מּמּנה ויתחיל סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹותּה
הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה ּבפעם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתחּלה
הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמן
אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמן
מחּפה ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָותֹורם

ׁשליׁשית ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹותּה
ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ּבתׁשרי; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשּיּכנס

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל הּקטּנֹות, ְְְְִִִִַַַַַַַָּוׁשליׁשית
.Áאת ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְֵֵֵֶֶָֹֻּכׁשהּוא

הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; ארץ לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונה
והּׁשליׁשית,[הסמוכים]הּמּקפין יׂשראל; ּכל ּולׁשם לּה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻ

ּולׁשם הרחֹוקֹות הּמדינֹות ּולׁשם מדי ּולׁשם ּבבל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָלׁשם
יׂשראל. ּכל ְְִֵָָָׁשאר

.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא
- לּגבֹות העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
מהן ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

זֹו. ְָּתרּומה
.Èּב יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ׁשאפׁשרּכׁשּיּכנס בגד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ולא[להחביא]להחּבֹות ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, ּבֹו ְְְְְְְְְִֶֶַַָָֹֹֹ
תפילין]ּבתפּלה העם,[- אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ּכׁשּתרמּה'; ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות 'החּביא ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹויאמרּו:
ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה עּמֹו היּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומדּברים
אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ואף ּפיו. לתֹו יּתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשּנאמר: החׁשד, מּפני יתרם לא להֹון, נבהל ׁשהּוא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמי

ּומּיׂשראל". מה' נקּיים ְְְִִִִִִֵֵֶָ"והייתם
ג ּפרק ׁשקלים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אחד‡. ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, צריכין הּכל - הּׁשקלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחציי
הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד

ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת[דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

חּיבין ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.
.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ

ׁשני·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים

יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור[בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּפטּור - עבד אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון -ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
והּׁשֹוקל הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַֹמן

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, יד ְִֵַַַַָֹעל
ּבן‚. על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל עליו ׁשקל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

נתן ׁשהרי הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעירֹו
חצי להם נתן ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ׁשקל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחצי

ידם על לֹו[בשבילם]הּׁשקל ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ְְְְִֶַָָָָּכׁשּתמצא

וכן„. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
מן ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהּׁשּתפים
ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּקֹולּבֹון.

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה הּׁשּתפּות, הכספיםּבמעֹות [נתחלפו ְְְִִֵַַַָָָֻ
השתתפו] מעֹותיו,שבהם וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ;ְְְֲִִֵֶֶָָָ

אּלּו הרי - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹוערבּום
וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ּבקֹולּבֹון. ְְְְְְְְְְִַַַַָָָָָחּיבין
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זֹו ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; חּיבין - ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻונׁשּתּתפּו
הּמעֹות. ויׁשּתּנּו ְְֲִַַַָָָהאחרֹונה,

וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין
חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
מן ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
הם 'הרי אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּקֹולּבֹון

לחלּקה'. ְֲִַָֻעֹומדים
.Âהּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] הּׁשקל[מאנשים היה ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶֶֶַַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ְְִִֶַָָָָָֻּכּלֹו
.Êהּקֹו ׁשעּור הּוא ּבמחציתּכּמה נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן לּבֹון? ְְְְֲִִִִֶַַַַָָ

אחד ׁשהּוא מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקֹולּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשנים
הּׁשלחנים אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻוהּקֹולּבֹונֹות

ההקּדׁש. מהן ׁשּיסּתּפק עד עצמן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבפני
.Áׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמי

ונגנבּו ׁשליח, ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ּבני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּגזּבר.
להם נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם - אבדּו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָאֹו
ׁשקליהם ונֹותנים חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ּכל ּכדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָונפטר,
מׁשּלמים, ואנּו 'הֹואיל העיר: אנׁשי אמרּו ואם ׁשנּיה. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּפעם
אין - לנּו' נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ׁשּיּׁשבע רצֹוננּו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת להן; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשֹומעים
הּׁשליח ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים הּׁשקלים נמצאּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשבּועה.
אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשקלי יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, לׁשקלי יּפלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָוהראׁשֹונים

ׁשעברה. ְֶָָָָׁשנה
.Ëחּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

לסטים ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,
ּוברׁשּות לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש
אבל ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּלסטים
ׁשאֹומר, מי יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והּׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחרת;
הּׁשקלים הם הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּׁשקלים
ׁשאֹומר מי ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנּגבּו
ּתחּלה הּגזּבר ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּׁשקלים

בשנית] העיר בני .[שנתנו
.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי[לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמה[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה הּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ׁשּזה[השליח], ; ְֵֶֶַַַָָ

לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשקל
הּׁשקל. ּבזה ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹואם
ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחצי
חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹיצא;

והודה] לשקר נשבע .[אם
.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן

מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב[- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ
מעׂשר מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,

ּכנגּדֹו יאכל ׁשביעית,[פדיונו]ׁשני, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ
לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ּכנגּדֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֻיאכל

ּכלּום. ְָָעׂשה
.·Èׁשאינֹו ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמפריׁש

אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
ּבבת ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה אם - ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחד
ׁשקלֹו הפריׁש ׁשקלים. מֹותר והּׁשני ׁשקלים האחד ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָאחת,

לנדבה. יּפל ְִִֵָָָֹומת,
.‚Èׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח

ללּקט ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין. - ְִִַָֻהּׁשקלים
.„Èנדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב -ְְְְְִִִִִִִָָָָָָ
ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָלנדבה;
לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, עֹולה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכּלּה

אחרים. ְְֲִִִֵָולדברים
.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

ללבֹונה עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי[תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ

הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
הּנמצאֹות הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכּלן;
מּתרּומת מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - הּבית ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻּבהר
לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלׁשּכה,

שני יום
ד ּפרק ׁשקלים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת ּבּה?[חצאי ּיעׂשה מה , ְְִֵֶַַַָָָ
קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין מּמּנה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלֹוקחין
וכן הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ונסּכיהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּצּבּור
ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא אם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹהעצים,
לחם עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ּוׂשכר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהּקטרת
וׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי והעמר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּפנים,

הכיפורים]הּמׁשּתּלח ׁשּקֹוׁשרים[ביום זהֹורית ׁשל ולׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָ
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין אּלּו ּכל - קרניו ְְְִִִֵֵַַַָָָָּבין

ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה[שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין[מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ



ipy mei Ð meil miwxt 'b m"anx ixeriyfn

עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואינן
הּמנֹורה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ּפרֹוכֹות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
ּכלי ּובהלכֹות - הּנסכים מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ׁשרת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכלי
הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה לא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹואם
ּכל ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ּכהּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֻּבגדי
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ׁשעֹובדין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּכהנים

ּבקרֹוב‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל
- הּמקּדׁשין ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּמּנה,
עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
קרבין„. נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּגר

ׁשּמת, ּגדֹול ּכהן הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין לאו, ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשּלֹו;
מּתרּומת החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹולא

מבּקרי ותלמידי[בודקי]הּלׁשּכה. ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
והמלּמדים לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹחכמים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים קמיצה, הלכֹות [בטהרה]להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וכּמה הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ּכּלם - אדּמה ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻלפרה

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ּכּמה ׂשכרם? ְְְִִֵֶֶַָָָָהּוא
ׁשֹומרין‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם

הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו
.Âּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי

ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהם

ׁשם ׁשֹומרין ׁשאּלּו מקֹום מתפרסםמאֹותֹו השכר [משום ְִֵֵֶָָ
הן] שלהקדש .הדבר

.Êמּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרן נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּלׁשּכה;
מנה ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
- רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמֹוסיפין

.Áׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן אדּמה, ּפרה ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻמֹוציאין
הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ׂשעיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעליו
מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, העֹולה, מזּבח ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָוכן

אּמת ׁשּבירּוׁשלים[תעלת]הּלׁשּכה. [העוברתהּמים ְִִִִֶַַַַַַָָ
העירבעזרה] צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ירּוׁשלים, וחֹומת ,ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי הּלׁשּכה. מּׁשירי ּבאין -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם עּמהם לעׂשֹות אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהאּלּו,

ּתֹוׁשב ּגר מצוות]ואפּלּו ז' שקיבל לכם[גוי "לא ׁשּנאמר: , ֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ
חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", לאלהינּו ּבית לבנֹות ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולנּו

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ְְִִִַָָָָּוצדקה
.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר

ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
לא אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּוא
העֹולֹות ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין העֹוף, ְְְְִֵֵֶַַָָָעֹולת
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, מּמֹותר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּבאין

.È,הּצּבּור קרּבנֹות לכל להם הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי את ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

הּמזּבח. מּקדׁשי לֹו הראּוי את מֹוציא ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית
.‡Èקרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה אּלא ְְֲֲִִִֶַָָָָָָָָֹהּצּבּור
ו ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ היׁשנה. מן יׁשלֹוקחין ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ּבהמֹות ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָעּמהן
ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין אֹותן ְְְְִִִִִִִֵֶַַָֻּומֹוציאין
ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין יׁשנה לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדמיהן
לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ּכל על הּוא ּדין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹּבית

לחּלין. יצאּו להן, צריכים ְְְְִִִִֵֶָֻיהיּו
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמיאֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטליןהקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה
ּדסּיעןּבריך רחמנא ְִ¿ְְֲַַַָָ
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ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹהּוא
ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת הּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיֹום

אּלּו. ּבפרקים - זֹו ְְִִִֵָָמצוה
א ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

חדׁש‡. "עלת ׁשּנאמר: הּלבנה, חדׁשי הם הּׁשנה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹחדׁשי
ּכ - חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש ונאמר: ְְְֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבחדׁשֹו",
ּבמראה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹאמרּו

וקּדׁש' ראה ּכזה לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות והּׁשניםהּנבּואה . ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
חדׁש את "ׁשמֹור ׁשּנאמר: החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאנּו

ִָָהאביב".
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה מעטוכּמה -] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹוספתפחות] מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד
- מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו ְְְְִֵַַַָֹֹהּזאת
עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹמֹוסיפין
להיֹות אפׁשר ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחדׁש,
"לחדׁשי ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׁשנה
ימים. מֹונה אּתה ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשנה"

ׁשני‚. ּכמֹו נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה
ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו [-ימים ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ש] אופק 'קו' לאותו יֹוםשתחבור ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְֶֶֶַַֹּבּׁשמׁש
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ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ּבּׁשמׁש; ׁשּתדּבק אחר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחד
ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ׁשּנסּתרה אחר ּבערב ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתראה
ליל הּירח יראה ואם יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה הּיֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאֹותֹו
יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹֹׁשלׁשים,
ׁשלׁשים יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד יֹום החדׁש ראׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֹֹֹיהיה
ּבין ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח נזקקין ואין ׁשעבר. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמחדׁש
על יֹותר לבנה חדׁש ל ׁשאין נראה; ׁשּלא ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנראה

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
ּבליל„. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

ויהיה הּירח, יראה לא ואם חסר'; 'חדׁש נקרא - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשלׁשים
ונקרא מעּבר', 'חדׁש נקרא - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻהחדׁש
'ירח הּנקרא הּוא ׁשלׁשים, ּבליל ׁשּיראה וירח מלא'. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ'חדׁש
נראה ולא ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל נראה ואם ּבזמּנֹו'; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּנראה

ּבל ׁשּנראה 'ירח נקרא הּוא - ׁשלׁשים עּבּורֹו'.ּבליל יל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ּבראׁשית‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

השנה] ּבּׁשביעי.[שבתות וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכל
ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ׁשּנאמר: חדׁש, ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ראׁש הּיֹום ְֱִֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹאֹותֹו

"לכם". מסּורה ּתהיה זֹו עדּות לכם", הּזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"החדׁש
.Âׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית

בכוכבים]האצטגנינין חוזים הּכֹוכבים[- מקֹומֹות ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִִֶַַָָ
ּומדקּדקים וחֹוקרים אם[בחישובים]ּומהלכם, ׁשּידעּו עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

אין אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
לעדים ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר.
ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל

ונאמנּו ּכהלכה, [בהצלבהּדבריהם[אומתו]וחקרּום ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
עדיםלחשבון] ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְִִִִֵַָָֹֹ

ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ׁשלׁשים, מׁשלימים -ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֻ
ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה אפׁשר ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּבחׁשּבֹון
ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם לעדים; מצּפים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואין
ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ׁשּנראת אֹו ׁשקר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָעדי

הּוּדאית .[האמיתית]הּלבנה ְִַַַָָָ
.Êאם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות

עד העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיראה
זה ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו החדׁש; את ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיקּדׁשּו
הם יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ראׁש הּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶַֹֹיֹום
קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּמֹועדֹות,

למֹועדּה". הּזאת החּקה את "וׁשמרּת ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹֻונאמר:
.Áאּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין

ה' ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבארץ
ּבארץ ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָמירּוׁשלים".
יׂשראל ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
ׁשנים ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹותֹו
אדם יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ואם לארץ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבחּוצה
אסּור זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
לא ועּבר, וקבע עבר ואם לארץ; ּבחּוצה ּולעּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלקּבע

ּכלּום. ְָָעׂשה

ב ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
ּכׁשרים‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

הרי - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש. לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶַַָָָֹּפי
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, מתיּדין [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] והיכן, עדים,ראו ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְֲִִִִֵֶֶַַֹ
היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות זֹוממין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֻונמצאּו

מקּבלים ׁשּכלּבראׁשֹונה מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל
ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו הּמינים, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָמּׁשּקלקלּו
החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו - ראּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹוהם
וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ׁשּמּכירים מעדים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלא

ּבעדּותן. וחֹוקרים ְְְְִִֵָּדֹורׁשים
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,את[מכירים]לפיכ ְְְִִִִִֵֶָֹ

ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעדים
ּדין לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, העדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעם

כשרותם] על הן,[מעידים ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְִִִֵֵֵֶָּומֹודיעין
מהן. מקּבלין ּכ ְְְִֵֶַַַָואחר

מחּׁשבין„. ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָּבית
ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ויֹודעים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבהם,
קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבצפֹון

קרניה ראׁשי יהיּו אורה]ּולהיכן קרני ּוכׁשּיבֹואּו[- נֹוטין. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים להעיד, ְְְִִִִֵֵֶַָָָָהעדים
היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן ּבדרֹום? אֹו ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָּבצפֹון

האופק]ּגבֹוהה רחבה'?[מן היתה וכּמה עיניכם, ּבראּית ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻאם
אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו לא ואם אֹותם; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֻמקּבלים

אֹותם. ְְִַָמקּבלים
'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו אֹו[בבואת ּבּמים' ְְִִִֵַַָָ

לעננים]'ּבעבים 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו של' גדול [כלי ֲִִֶָָָ
אֹוזכוכית] ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ׁשראּו אֹו ,ְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ּבּמים אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעׁשׁשית
קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה 'ראיתיו אחד: אמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹזאת.
מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ׁשלׁש 'ּכמֹו הּׁשני: ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹואמר
חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ׁשלׁש 'ּכמֹו האחד: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹאמר
ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ּומצטרף מצטרפים; אין -ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אחת. קֹומה ּביניהם יהיה אֹו ְְִֵֵֶֶַַָּכמֹותֹו,
.Âּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹאמרּו:

עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, לראֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָֹונתּכּוּנּו
ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, מקּדׁשים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואין
ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו להם. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָוהלכּו
ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ּבּמזרח ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשחרית
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על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים' ּבליל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמערב
ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ׁשהרי זֹו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָראּיה
לראּית אחראים אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשחרית,
להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ׁשהעבים ּובידּוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחרית,
- נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכּלבנה.
ליל לראּית אּלא אחראים אנּו ׁשאין נאמנים; אּלּו ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Êלהעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

אֹותם מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשראה
ּכדי ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, למקֹום ְְְְְִֵֶֶָָָָֻּכּלם

וזּוג לבֹוא. רגילים העם ראׁשֹון,[עדים]ׁשּיהיּו ׁשּבא ְְְִִִִֶֶָָָָ
את מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ראׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבֹודקים

לחׁשּב מכּונים ּדבריו נמצאּו אֹותֹו; וׁשֹואלים ֹון,הּגדֹול, ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻ
קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם נמצאּו חברֹו; את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמכניסים
לא - ּדברים ראׁשי אֹותם ׁשֹואלים הּזּוגֹות, ּכל ְְֲִִֵַָָָָָֹּוׁשאר
נפׁש ּבפחי יצאּו ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּצריכים

לבֹוא.[מאוכזבים] רגילין ׁשּיהיּו ּכדי ,ְְְִִִֵֶָ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

ואין מקּדׁש'. 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ'מקּדׁש',
אּלא מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָואין
ּבית אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָֹֻמקּדׁש.
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּדין
ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,
אּלא קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית
.Ëאם - ועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶַָָָראּוהּו

אֹומרים ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ּבליל ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְֲִִֵֶַָָָֻֻ'מקּדׁש,
ׁשני מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁשים,
הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, אחד אצל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדּינים

הּׁשלׁשה. ְְִַַָֹויקּדׁשּוהּו
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

הּמֹועדֹות לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - אנּוסין ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻּבין
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
"אׁשר ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

אתם". ְְִָֹּתקראּו
שלישי יום

ג ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
מקֹום‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומעידין;

החדׁש. נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעדּותן
לבית·. הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: ׁשּבת, היה ואפּלּו להעיד, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּדין
את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ּבמֹועדם"; ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָֹאתם
ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,לפיכ ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּׁשּבת.

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, ּתׁשרי חדׁש ראׁש [קיוםועל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹ
המועדים] של מחּלליןתקני קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן מּפני ּכּלם, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻעל
הּׁשּבת. את ֶֶַַָּדֹוחה

הּׁשּבת‚. את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים ּכ על- [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

אתכשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין[מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
להן יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים]אֹורב ּכלי[אנשים ּבידם העדים לֹוקחים ,ּבּדר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ּדר היתה ואם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָזין;
ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ּגדֹול ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹראּוהּו
את לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ראּוהּו ּכ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאנחנּו,
להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ׁשּיראה ּכל אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת';
אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבּוע הּמקֹום ּובין ּבינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויהיה
ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, את לחּלל עליו מצוה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפחֹות,

ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה
הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם

הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ידעּו[לפני ולא ְְְְְְְִִַַָָֹ
יבֹואּו ׁשּמא הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמה
ׁשל ּתמיד אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעדים,
מקּבלים יהיּו ׁשּלא והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו הערּבים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבין
ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי הּמנחה, עד אּלא החדׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעדּות

ונסּכיהם. הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד מּוספין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלהקריב
.Âׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹואם

נֹוהגין - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם הערּבים; ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבין
לפי למחר, מּוסף ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, הּיֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותֹו
הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב מנחה. אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
עדּות מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהתקין
ּבסֹוף ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֻהחדׁש
יֹום ּומקּדׁשין עדּותם מקּבלין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּיֹום

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Êעדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכׁשּמעּברין

ּבֹו ועֹוׂשין מּוכן, למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים יֹום ְְְִִִָָָָֹּכל
עֹולין ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹסעּודה
עֹולין ואין הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ּבּלילה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׁשם
ּדגן ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות זֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלסעּודה
ׁשל מצוה סעּודת היא וזֹו הּסעּודה. ּבעת ואֹוכלין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָוקטנית,

מקֹום. ּבכל האמּורה החדׁש ְֲִֶַָָָָֹעּבּור
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.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה
מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים[מדליקים [בלילּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ

ׁשהיּושלושים] - הּכּותים מּׁשּקלקלּו הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּכדי
ׁשּיהּו התקינּו - העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָמּׂשיאין
אינם אּלּו ּוׁשלּוחים לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ְְְִִִִִִֵֵַָָׁשלּוחים
ׁשאין - ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמחּללין

ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת את העדותמחּללין [על ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ
החודש] .שמקדשת

.Ëמּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
נֹודע אם - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנה,
קדׁש הּיֹום אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלהם
ויֹום קדׁש ׁשלׁשים יֹום נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹּבלבד;
ועל ּתׁשרי. ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל חנּכה. מּפני ּכסלו, ועל הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻּתׁשרי,

- קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני יֹוצאיןאדר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
קטן ּפסח מּפני אּיר, שני]על -]. ְִִֵֶַַָָָ

.Èּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָׁשלּוחי
ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר חדׁש, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹראׁש
ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם 'מקּדׁש'; ְְְְְִִִִִֵָָֻּדין
- 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻועׂשרים,
להם יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי מּבערב. ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיֹוצאין
לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר מּבערב ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלצאת
יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל החדׁש; אֹותֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹקּדׁשּו

ּדין. ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ּבוּדאי למחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָׁשהרי
.‡Èאת עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות[ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים
ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים

הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין
.·Èולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹיׁש

ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו
וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי אחד, טֹוב יֹום ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּפסח
חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש נקּבע יֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹּבאיזה
ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ׁשהרי ימים, ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻהּסּכֹות
ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים התקינּו ּבּמֹועדֹות, לחלק ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
טֹוב יֹום אפּלּו ימים, ׁשני עֹוׂשין לֹו, מּגיעין ּתׁשרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָׁשלּוחי

עצרת. ֲֶֶֶׁשל
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„Èאחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא מּׁשאר[סוחר]נאמן. ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהעם
על הּמֹועדֹות את ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום החדׁש ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָֹאת
ּכׁשר אחד ועד הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ׁשּדבר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּפיו;

עליו. ֱֶָָָנאמן

.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית
ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות ּכמֹו[קודם החדׁש את ועּברּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ

ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו רחֹוקים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעדים

מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו ואפּלּו אימה]ׁשלׁשים, [מטילין ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
ּומטריחין ּבׁשאלֹות, אֹותם ּומטריפים ּגדֹול אּיּום ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָעליהם
ּדין ּבית ּומׁשּתּדלין ּבעדּותן, ּומדקּדקין ּבבדיקֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָעליהם

'מעּבר'. ׁשמֹו ויצא הֹואיל זה, חדׁש יקּדׁשּו ְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּלא
.ÊËוהרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה[ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵַָָָהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, מּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהחדׁש
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה[מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדיםמעּב אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה הגיעור, [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם שלפי עדים

ו] החדׁשמשנים את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין; -ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ
זה ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש .'ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלצר
ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין אין 'לעֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹואֹומר:

עליהם' מאּימין ואין מקּדׁשין, - אותםעדים מבלבלים [אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַ
החודש] את ולעבר עדותם לדחות .כדי

.ÁÈאּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיראה
ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ החדׁשים, ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשאר
ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו אחר ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאּו
העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן הּקרּבנֹות זמן ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָועבר
ואין עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי קדם ותׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבניסן
על ׁשהעידּו עדים על מאּימין ׁשאין ּכלל, עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמאּימין

לעּברֹו. ּכדי ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו ְְְְִֵֶֶַַַָֹהחדׁש
.ËÈׁשּנתקלקלה עדים על מאּימין [הוכחשה]אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעדּותם,
עליהם מאּימין - המכחישים]החדׁש ׁשּתתקּים[על ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ויתקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהעדּות,
הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ׁשראּוהּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהעדים
ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין על מאּימין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹאּלּו

ּבזמּנֹו. ְִֶַַֹהחדׁש
ד ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

ואין‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה
אדרין ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני ׁשני. ואדר ראׁשֹון אדר -ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, זמן ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש את ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשמֹור
ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש הֹוספת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹולּולא

הּגׁשמים. ּבימֹות ּופעמים ְְִִִַַַָָָהחּמה,
הּתקּופה,·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹעל

מחּׁשבין, ּדין ּבית ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל האביב, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָועל
ניסן ּתקּופת ּתהיה אם האביב]ויֹודעין: עׂשר[- ּבׁשּׁשה ְְְְְִִִִִֶַָָָָ

אֹותֹו ויעׂשּו הּׁשנה, אֹותּה מעּברין - זה זמן אחר אֹו ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּבניסן,
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סימן ועל האביב; ּבזמן הּפסח ׁשּיהיה ּכדי ׁשני, אדר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָניסן
אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ואין ּומעּברין, סֹומכין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָזה

אּלא‚. האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
הּוא אפל מלבוא]עדין האילן,[מתאחר ּפרֹות צמחּו ולא , ְְֲִִֵֵַָָָָֹ

אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן לצמח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדרּכם
לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּומעּברין
מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם הרי ּבניסן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעׂשר
ּוכדי ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה עמר מּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהקריב

האביב. זמן ּכל ּכדר צֹומחין הּפרֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
ארץ„. על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹועל

האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ועל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּודה,
ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ארצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹּבׁשּתי
עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ּבאחת ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹהּגיע

העּקרלא ׁשהם הּדברים הם ואּלּו האילן. ּפרֹות צמחּו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ּבׁשבילם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּמעּברין

מעּברין‰. ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָויׁש
ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשבילם,

לעלֹות יכֹולין העם ואין בפסח]מתּקנין, מעּברין[לרגל - ְְְְְֲִִִֵַַָָָֻ
ּומּפני הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
את ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּגׁשרים
הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ּבעצמן מסּכנים אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעם,
ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָעד
מעּברין - ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ואין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּגׁשמים,
ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻאת

מּמקֹומם ׁשּנעקרּו לירושלים]יׂשראל ללכת ועדין[התחילו , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את מעּברין - לירּוׁשלים הּגיעּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלא

להּגיע. ּפנאי ְְִֶַַַָלהם
.Âמּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל

מּמקֹומם, נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּצּנה,
הּכהנים רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאים,
את עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ויעׂשּו ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּטהר

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, מּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻֻהּׁשנה
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין העיבור]אבל על לציבור לׁשנה[הסבר ְֲִַַָָָָ
ּופרֹות האביב מּפני אֹו הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּצריכה
נֹולדּו לא ׁשעדין והּטלאים הּגדיים מּפני הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהאילן;

הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהם כעולתאֹו להביאן [שאפשר ְְִֵֵֶַַָ
ׁשּיהיּוראיה] ּכדי אּלּו ּבׁשביל מעּברין אין ּפרחּו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּלא

מצּויין והּגֹוזלֹות לּפסחים, מצּויין והּטלאים ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָהּגדיים
אֹותם עֹוׂשין אבל העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלראּיה

לּׁשנה. ַַַָָסעד
.Áזֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְִִֵַַַַָָָָָּכיצד

האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָצריכה
קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; ׁשּלא האילן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּופרֹות

רּכים'. ְִַַָוהּגֹוזלֹות

.Ë?ּכיצד לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאין
הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹיאמר
ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום מזּמנין ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ'היּו
ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, צריכה ְְְְִִִִֵֶָָָָֻזֹו
אֹותּה? מעּברין ּובכּמה אֹותּה. ׁשּמעּברין הן ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבלבד,
ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ּבׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמתחילין
עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: אמרּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹאֹותם.
ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ואחד לאו', ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹאם
- נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ׁשנים: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאמרּו
ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ׁשנים עֹוד ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻמֹוסיפין

.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים
'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

ואם ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר נחלקּוּכּלם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
וצרי לעּבר. ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים -ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשל יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיהיה
לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ואחד, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשבעים
ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה והּוא - מעּברת זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻהרי

הּצד מן מתחילין הּׁשנה, שבדינים]ּובעּבּור ּולקּדּוׁש[הקטן ; ְְְִִִִִַַַַָָ
הּגדֹול. מן מתחילין ְִִִֶַַַָֹהחדׁש,

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
נֹוטה ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמל
הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשבילן
ּתׁשרי יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ּתהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמא
טבילֹות. חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל והּוא הּקר, ְְְִִִִֵֵֵַַָֹּבימי

.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ירצה אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת. אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻהּנׂשיא.
ׁשהּׁשכינה יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
ּבּגליל, עּברּוה ואם תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָּבתֹוכּה,
ּבּלילה, עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמעּברת.

מעּברת. ְֵֶֶָֻאינּה
.‚È,מעּברת ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁש

'ׁשנה אֹומרין אין אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
ׁשאֹומרין הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפלֹונית
ׁשּלא אבל הּדחק; מּפני - זה ודבר מעּברת'. זֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ'ׁשנה
הּוא ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין הּדחק, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבׁשעת
אדר אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומרין
- מעּברת' ׁשּתּכנס זֹו 'ׁשנה הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני'.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„Èאין - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמעּברין
ואם לעּבר. יכֹולים אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
עדים ּבאּו מעּברת. זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻעּברּוה
את מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
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ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן. מעּברין ְְְִִֵֶַָׁשאין
.ÂËרצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

זמן להם להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
החדׁש עדלאּסּור שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְִֶָָ

בניסן] בט"ז העומר ׁשּידהקרבת ּבׁשביעית, מעּברין ואין .ְְְְִִִִֵֶַַ
ׁשֹולטת הּספיחין[הורסת]הּכל מאליהםעל [הגדלים ְִִֶֶַַַֹ

מדרבנן] הּלחםואסורין ּוׁשּתי העמר לקרּבן יּמצאּו ולא ,ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מהספיחים] ׁשביעית.[שבאים ּבערב לעּבר היּו ּורגילין ;ְְְְִִִִֵֶֶַָ

.ÊËּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
אבל ;הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרעבֹון
מּפני אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאם

זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהאביב
.ÊÈלכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין

מההּמקֹו ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, מֹות ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
לׁשֹון ועל בשם]עּברּוה; להם:[- ואֹומר נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

רצּו - 'וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ'ׁשהסּכמּתי
העּבּור ׁשחדׁש יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹּתׁשעה
לאנׁשים חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָהרׁשּות
הם הראּיה לפי - הם אבל אֹותם; ׁשּמֹודיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהרחֹוקים

חסר. אם מלא אם ִִִֵֵָָעֹוׂשים,
ה ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

ועּבּור‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל
אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
ׁשּבארץ הּסמּוכים ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָסנהדרין
למׁשה נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין להן ׁשּנתנּו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל
הּׁשמּועה ּומּפי חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואהרן:
הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות
אין יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומן.
ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין

הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
נזקקין ואין הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָקֹובעין
זה ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשהן[נדיר]ׁשּיהיה ּובארצֹות הּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

זה?‚. ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, חכמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּסֹוף
ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָׁשם
יׂשראל ארץ קביעת על - ורבא אּביי ימי עד ּתלמּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָחכמי

סֹומכין. ְִָהיּו
היּו„. - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, סנהדרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיתה

ׁשלּוחי אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
ּוׁשאר ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַָָָּתׁשרי,
היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין הרחֹוקֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹעֹוׂשין

החדׁש. את יׂשראל ארץ ּבני ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹּבֹו
ארץ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
הרחֹוקֹות הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִֶַַָָהּמקֹומֹות
חׁשּבֹון על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבחּוצה
ׁשּיּזהרּו היא, חכמים ּתּקנת אבל וקֹובעין; סֹומכין ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַּבמנהג
.Âאליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ

ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשהיּו
על קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּזה,
אחד יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה. ֶָָּדבר
.Êעל קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִִֶֶַַַָָָֹיֹום

ימיםהרא ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב היּו ּיה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹטֹובים

טֹוב. ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין החדׁש, את ְְְִִִֵֶֶֶַַֹּדין
.Áמקֹום ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹולא

הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַַָָָָֹּבית
ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ימים ְְִִִִִֵֵֶָָָֹֹׁשני
ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו היּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוהגין
ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין והיּו והֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹקדׁש;
אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָהראּיה,
הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ּבּזמן ימים, ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּתמיד
הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ׁשאפּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלמדּת,

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.Ë?ּכיצד הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאין

אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום יהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אֹומרין אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאנׁשי
הּׁשלּוחין היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו
ואחר יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, למקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצאין
חּיבין ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, על לקּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחזרּו

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ימים; ׁשני ּבּדר,[סכנה]לעׂשֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּפני אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל יהּודה ּבין ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכדר

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את מֹונעין הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהיּו
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,
למדּת, הא סּוריא. רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹמהל

קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין
.‡Èמקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא
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ימים עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני עֹוׂשין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּגמּורים
ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ּתׁשרי ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשלּוחי
ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה מהל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָירּוׁשלים
ׁשאפׁשר ּפחֹות, אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ירּוׁשלים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּובין
הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ׁשלּוחין ְִִִִִֵֶַַָָָׁשהיּו
ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמארץ
וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם אּוׁשא ּכגֹון ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשני,
מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד יֹום עֹוׂשין ְְְִִִִֶֶַַָָָָּבהן,
לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ודּמׂשק צֹור ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכגֹון
ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון מצרים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּכגֹון
ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ׁשּבידיהן: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָאבֹותיהן

ימים. ׁשני ְִִֵָָימים,
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

ׁשהיא אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיר
וכל העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל
ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַיֹום

הּזה. ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, ְִֶֶַַַַַָָֹֹראׁש
.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה

- ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹואֹומרין
ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלא

חדׁש וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין לארץ; ּבחּוצה ים ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
יֹודעין ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה חׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל
ּבני ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּקבעּו
לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא אֹותֹו יׂשראל ְְִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹארץ

מחּׁשבין. ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶַָמּפני
רביעי יום

ו ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
ׁשעה‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] החּמה[נפגש]ׁשּיתקּבץ[של עם הּירח ּבּה ְִִֵֵֶַַַַַָָָ
הרּבה מדוייק]ּבדקּדּוק ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר ,-] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

בכוכבים] לאהחוזים אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעֹוׂשין,
החׁשּבֹון אֹותֹו ּותחּלת זה]יראה. לחשבון הּוא[הבסיס , ְְִֵֶֶַַָ

ּבקרּוב ׁשּמחּׁשבין קּבּוצם[בממוצע]החׁשּבֹון ׁשעת ויֹודעין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
ּבמהלכם אּלא ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ּדקּדּוק; ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹּבלא
ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון ועּקרי 'מֹולד'. הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאמצעי,
חׁשּבֹון והּוא הראּיה, על ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבזמן
הן: ואּלּו 'עּבּור'; הּנקרא הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשאנּו

ׁשּתים·. זמן, ּבכל ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע והּלילה, ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהּיֹום
לאלף מחּלקת והּׁשעה, ּבּלילה. עׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעׂשרה
לפי זה? למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה חלקים; ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּוׁשמֹונים
ּותׁשיע, ּוׁשתּות ּוׁשליׁש וׁשמין, ּורביע חצי ּבֹו יׁש זה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמנין
הּׁשמֹות. אּלּו לכל יׁש חלקים והרּבה ועּׂשּור, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹוחמׁש

ׁשּיתקּבצּו‚. עד זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּׁשּיתקּבץ
ּוׁשּתים יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - האמצעי ּבמהלכם ׁשנּיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפעם
מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ׁשלׁשים מּיֹום ׁשעֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹעׂשרה
הּוא וזה עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשעת חלקים ותׁשעים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹׁשלׁשה
לבנה. ׁשל חדׁשּה הּוא וזה ּומֹולד, מֹולד ּכל ׁשּבין ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָהּזמן

מחדׁשים„. חדׁש עׂשר ׁשנים ּתהיה אם - לבנה ׁשל ְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשנה
יֹום וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
ואם חלקים; וׁשבעים וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָּוׁשמֹונה
יהיה - חדׁש עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה ותהיה מעּברת, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּתהיה
ועׂשרים ואחת יֹום ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹּכללּה
החּמה, ּוׁשנת חלקים. ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות וחמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָׁשעֹות
נמצא ׁשעֹות. וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹהיא
ואחת ימים עׂשרה הּלבנה, ׁשנת על החּמה ׁשנת ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּתֹוספת

חלקים. וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות ְְְְֲִִִֶַַָָָָָועׂשרים
ימי‰. ׁשהם ׁשבעה, ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּתׁשלי

מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשבּוע
וזֹו תשצ"ג; י"ב א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ְְְְֲִִִִֶָָָָֹּוׁשלׁשה
הּלבנה ׁשנת ימי ּכׁשּתׁשלי וכן הּלבנה. חדׁש ׁשארית ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהיא
מּמּנה יּׁשאר - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָׁשבעה
וׁשבעים וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָארּבעה
ׁשנה ׁשארית היא וזֹו תתע"ו; ח' ד' להם סימן ְְֲִִִִֵֶָָָָָחלקים,
חמּׁשה ׁשאריתּה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻּפׁשּוטה.
ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָימים

תקפ"ט. כ"א ה' להם סימן ֲִִֶָָָחלקים,
.Âותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכׁשּיהיה

זה ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב א' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליו
יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיֹום

.Êּבחמׁש ּבׁשּבת ּבאחד ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעֹות
תשצ"ג י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית עליו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּכׁשּתֹוסיף
ּותׁשע ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
סֹוף עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם סימן חלקים, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש ֶֶַַָָֹֹהעֹולם,
.Áותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוכן

ׁשארית היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשאריתּה
ל יצא - המעּברת ׁשארית היא מעּברת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻֻהּפׁשּוטה,
העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ׁשּלאחריה. ׁשנה ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָמֹולד
ּבׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו הראׁשֹון ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָוהּמֹולד
ׁשעֹות חמׁש ׁשני ּבליל היה והּוא יצירה, ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָראׁשֹונה
ר"ד; ה' ב' להם סימן חלקים, וארּבעה ּומאתים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָּבּלילה

החׁשּבֹון. ּתחּלת היא ְְִִִֶֶַַּומּמּנּו
.Ëּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל

ּוׁשמֹונים, אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
הּׁשעֹות; למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְִִִַַַַַָָָּתׁשלים
ותֹוסיף יֹום ּתׁשלים ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות מן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּוכׁשּיתקּבץ
ׁשבעה, על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ הּימים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמנין
מחּׁשבין אנּו ׁשאין - הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ׁשבעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּתׁשלי
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הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע אּלא הּימים, מנין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלידע
הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ׁשעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּובאיזֹו

.Èמעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
על סמכנּו ולּמה 'מחזֹור'; נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּוׁשּתים
ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ימי מנין מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן זה? ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמנין
ּכל ותׁשלים וחלקיהן, ּוׁשעֹותיהן מעּברֹות וׁשבע ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּפׁשּוטֹות
יֹום, ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע וכל ׁשעה, חלקים ּוׁשמֹונים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאלף
מּׁשני ׁשנה עׂשרה ּתׁשע הּכל ּתמצא - הּימים למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹותֹוסיף
יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהחּמה,
ּתׁשע ּבכל החּמה ימי מּמנין יּׁשאר ולא ּבׁשוה. ׁשעֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוׁשׁש
ּוׁשמֹונים מאֹות וארּבע אחת מּׁשעה חּוץ זֹו, ׁשנה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעׂשרה

תפ"ה. א' להם סימן חלקים, ֲֲִִִֶַָָָָוחמּׁשה
.‡Èחדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

המעּברֹות הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני והּׁשנים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּלבנה,
ׁשליׁשית ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור מחזֹור ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבכל
ּוׁשנת עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית הּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמן

עׂשרה. ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת עׂשרה ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַארּבע
.·Èׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
וחמׁש ׁשעֹות עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשבעה
תקצ"ה; י"ו ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמאֹות

הּמחזֹור. ׁשארית הּוא ְְֲִֵֶַַוזה
.‚Èעליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

וכן ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, י"ו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָב'
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

ּתׁשר מֹולד הּוא הּׁשנה.הּׁשנה, אֹותּה ׁשל י ְִֵֶַַַָָָָָ
.„Èּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
מנין ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמחזֹורין
לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ׁשעברּו, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמחזֹורין
ּולכל תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ותּקח ְְְְֲֲִִַַַַָָנׁשלם;
תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור מּׁשני ּפׁשּוטה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשנה
ותׁשלים הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ה' מעּברת ׁשנה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻּולכל
ּתׁשליכם והּימים ימים, הּׁשעֹות ותׁשלים ׁשעֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהחלקים
והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָׁשבעה

מֹולדּה. לידע ׁשּתרצה ׁשנה מֹולד ְִֵֶֶַַָָָָהּוא
.ÂËראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶַַַָָָָֹמֹולד

מֹולד יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ּתׁשרי. ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹחדׁש
תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמרחׁשון;
עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ּכסלו; מֹולד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיצא

העֹולם. ָָסֹוף
ז ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

זה,‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹאין

ׁשּבת ּבערב ולא ּבׁשּבת, ּברביעי ולא ּבׁשּבת, ּבאחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; להן סימן -ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין האּלּו, ימים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמּׁשלׁשה
ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ׁשהיה הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיצד?
ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשני; ּתׁשרי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹחדׁש
ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד יהיה ואם ּבחמיׁשי; ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹֹחדׁש

ּבׁשביעי. ְִִִֶֹחדׁש
מחצי·. למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכן

הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּיֹום,
ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום הּמֹולד ִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהיה
הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש קֹובעין ְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹׁשעֹות,
החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו הּיֹום, חצי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹקדם
הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; הּמֹולד יֹום ְְְְִֶֶַַַָֹּבאֹותֹו

אד"ו. ִֵמימי
ויּדחה‚. חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיהיה

- אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ׁשּלאחריו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָלּיֹום
קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר נדחה זה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהרי
ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשליׁשי
ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן הּיֹום, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹּבחצֹות
הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ּכזה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמֹולדּה
החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, אחר אֹו ּבחצֹות ְְֲֲִִִֶַַַַַֹֹּבּׁשליׁשי

ּבׁשּבת. ְֲִִַַָּבחמיׁשי
ּבתׁשע„. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד

עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ׁשנה היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנּה
אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין ְְְִִֵֶֶַָֹֹּפׁשּוטה,

ּבׁשּבת. ּבחמיׁשי אּלא זֹו, ּבׁשנה ְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבׁשליׁשי
ּבּיֹום‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן

רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשנה
זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - מעּברת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשעברה

ּבׁשליׁשי. ְִִִֶָאּלא
.Âלחמיׁש ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד יהיה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּפחֹות אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
תקפ"ח ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
קביעת ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹראׁש
מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ּבאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמֹולד
יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ּובכּמה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהּלילה,
ּברביעי אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּקביעה
אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד היה אם אֹו ׁשּבת, ּבערב ְֲִֶֶַַַַַַָָָָאֹו
מּׁשעה חלקים וארּבעה ּבמאתים היה אם אֹו ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָחצֹות,
ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה זה על יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָעׂשירית
חלקים ּוׁשמֹונים ּתׁשעה מאֹות ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ׁשאחר ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני מּיֹום רביעית ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמּׁשעה
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אין האּלּו, ּדברים מארּבעה אחד יארע ׁשאם - ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהמעּברת
ׁשּלאחר אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָקֹובעין

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
.Êלפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

ּבהּלּוכם והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהחׁשּבֹון
לפיכ ׁשהֹודענּו; ּכמֹו האמּתי, ּבמקֹומם לא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹהאמצעי,
קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה יֹום ְְְְְְִִִִֵַָָָֹעׂשּו
ּבחמיׁשי ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבׁשליׁשי ּכיצד? ְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵַַָהאמּתי.
ּבׁשּבת ּבאחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ּבׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִֶַַָָָקֹובעין,

קֹובעין. ּבׁשני ְְִִִֵּדֹוחין,
.Áהעּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָועּקר

לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ׁשהחׁשּבֹון ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאמרנּו,
ּופעמים לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל יהיה הּמֹולד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ירח יהיה לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹרּבֹות
קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ׁשּׁשי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבליל

ּבחמיׁשי. אּלא ֲֲִִִִֶַָאמּתי
ח ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

ּומחצה‡. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה
החדׁש ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוחלקים,
ׁשעבר מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
הּׁשמּועה מּפי - ימים" חדׁש "עד ׁשּנאמר: מהּבא, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומקצתֹו
ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשּימים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמדּו,

ּתׁשעה·. חסר חדׁש מהם הּלבנה, חדׁשי עֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלפיכ
זה על יתר לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועׂשרים
ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, מּׁשלׁשים מלא וחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבׁשעֹות,
ּבחדׁש לחּׁשב ׁשּלא ּכדי - ּבׁשעֹות מּזה ּפחֹות לבנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ׁשלמים. ימים אּלא ְִִֵֶָָָׁשעֹות,
ּומחצה‚. יֹום ועׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו

ׁשנת ימי והיּו חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבלבד,
חדׁשים ׁשּׁשה יֹום, וחמּׁשים ארּבעה מאֹות ׁשלׁש ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָָָֹהּלבנה
חדׁש ּבכל ׁשּיׁש החלקים מּפני אבל מלאים; וׁשּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחסרים
עד וימים, ׁשעֹות מהם יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוחדׁש
הּמלאים, על יֹותר חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיהיּו

החסרים. על יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים ְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַָָָּובמקצת
ּבחׁשּבֹון„. חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוׂשין לעֹולם ׁשלׁשים, ְְְְִִֶֶָֹֹֹיֹום

ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה חסר, ׁשעבר החדׁש היה אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה:
יֹום יהיה מלא, ׁשעבר החדׁש היה ואם הּבא. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחדׁש
ויהיה חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל חדׁש, ראׁש ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹֹֹׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים אחד יֹום ויהיה ׁשעבר; הּמלא החדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשלּום

החדׁש הּקביעה.ראׁש יֹום והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו הּבא, ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
יֹום אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ראׁשי עֹוׂשין ְְְֳִִִֵֶֶֶֶָָָָֹּולפיכ

ימים. ׁשני אחד וחדׁש ּבלבד, ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאחד
.‰ּכ זה, חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

חסר; לעֹולם טבת, וחדׁש מלא; לעֹולם ּתׁשרי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא:
הּסדר. על חסר ואחד מלא אחד חדׁש ,ואיל ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומּטבת
אּיר מלא, ניסן חסר, אדר מלא, ׁשבט חסר, טבת ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָּכיצד?

ּובּׁשנה חסר. אלּול מלא, אב חסר, ּתּמּוז מלא, סיון ֱִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָחסר,
חסר. ׁשני ואדר מלא, ראׁשֹון אדר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמעּברת,

.Âּפעמים - וכסלו מרחׁשון ׁשהם החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו
ּופעמים חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ׁשניהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָיהיּו
ׁשני ּבּה ׁשּיהיּו וׁשנה ׁשלם. וכסלו חסר מרחׁשון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהיה
וׁשנה 'ׁשלמים'; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, אּלּו ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָחדׁשים
חדׁשיה נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ּבּה ְְְְֲֳֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּיהיּו
מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'חסרין';

'ּכסדרן'. חדׁשיה ְְְְֳִִֶָָָנקראּו
.Êאֹו חסרים, אֹו מלאים, חדׁשיה אם הּׁשנה, ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר

ׁשּנקּבע יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ - זה חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה ראׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ׁשּלאחריה, הּׁשנה ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבפרק
זֹו ׁשל הּקביעה מּיֹום חּוץ ׁשּביניהן הּימים מנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּותחּׁשב
הּׁשנה חדׁשי יהיּו ימים, ׁשני ּביניהם ּתמצא אם זֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוׁשל
ּכסדרם; יהיּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹחסרים;

ׁשלמים. יהיּו ימים, ארּבעה ּביניהם ּתמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָואם
.Áלידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

ּתמצא אם - מעּברת היתה אם אבל ּפׁשּוטה. חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור
ארּבעה ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא ואם חסרים; המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים,
ׁשּׁשה, ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרם; יהיּו חמּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. ְְִִֵיהיּו
.Ëוהיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּלאחריה הּׁשנה וראׁש ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי הּׁשנה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹראׁש
זֹו ׁשּׁשנה ידענּו ימים, ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׁשני
ּבׁשליׁשי, ׁשּלאחריה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרם. ְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹחדׁשיה
זֹו ּבׁשנה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ׁשלמים; זֹו ׁשנה חדׁשי ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָֹהיּו
ׁשנה חדׁשי היּו ּבׁשּבת, ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו המעּברת, לּׁשנה ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזֹו

.Èּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹיׁש
זה עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי סּדּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון
ּכל הן: ואּלּו ּדרּכם; ׁשּבארנּו והּדחּיֹות והּקביעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחׁשּבֹון
לעֹולם ּתהיה ּבׁשליׁשי, ּבּה הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשנה
ואם מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה, ּבין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻּכסדרם
ּכסדרם ּתהיה לא ּבׁשני, אֹו ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיהיה
הּׁשנה ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ּבין ּבפׁשּוטה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלעֹולם,
חדׁשיה ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, ּפׁשּוטה אם - ְְְֲֳִִִִִִֶֶֶַָָָָּבחמיׁשי
ׁשּיהיּו אפׁשר אי היא, מעּברת ואם זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֻחסרים

זה. חׁשּבֹון לפי ּכסדרם ְְְְֳִִֶֶֶָָָחדׁשיה
חמישי יום

ט ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
החּמ‡. ׁשהיאׁשנת אֹומר, ׁשהּוא יׂשראל מחכמי יׁש - ה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשׁש ׁשהּוא יֹום, ּורביע יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַָֹׁשלׁש
הּיֹום. מרביע ּפחֹות ׁשהיא אֹומר, ׁשהּוא מהם ויׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשעֹות;

זה. ּבדבר מחלקת ּביניהם יׁש ּופרס, יון חכמי ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכן
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יֹום·. וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹמי
ׁשעה ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹור מּכל יּׁשאר יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּורביע
ׁשאמרנּו. ּכמֹו חלקים, ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאחת
ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד לתקּופה, ּתקּופה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָויהיה
ׁשעה ואיזֹו יֹום ּבאיזה אחת ּתקּופה ּומּׁשּתדע ׁשעה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוחצי
ּומן ׁשאחריה, הּׁשנּיה לּתקּופה מּמּנה למנֹות ּתתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא,

העֹולם. סֹוף עד לּׁשליׁשית, ְְִִִַַַָָָהּׁשנּיה
הּׁשמׁש‚. ּבֹו ׁשּתּכנס והחלק הּׁשעה היא ניסן, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתקּופת

ּבתחּלת הּׁשמׁש היֹות ּתּמּוז, ּותקּופת טלה; מּזל ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָלתחּלת
מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות ּתׁשרי, ּותקּופת סרטן; ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָֹמּזל
ּגדי. מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות טבת, ּותקּופת ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹֹמאזנים;
חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה היתה ניסן ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּותקּופת
מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ּבׁשבעה ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹזה,

תרמ"ב. ט' ז' סימנּה - חלקים וארּבעים ְְְֲִִִִַַָָָָּוׁשנים
ּכּמה„. ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ הּתקּופה, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּדר

וקח ׁשּתרצה, מחזֹור עד היצירה מּׁשנת ׁשלמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָמחזֹורין
ּוׁשמֹונים וחמּׁשה מאֹות וארּבע אחת ׁשעה מהם מחזֹור ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָלכל
ימים, הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, החלקים ּכל וקּבץ ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָחלקים;
ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה הּכל מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹותגרע
ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף והּׁשאר חלקים; ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָוארּבעים
ּובכּמה ׁשעה ּבאיזֹו ל יצא הּמחזֹור, מן ראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשנה
הראׁשֹונה הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחדׁש
יֹום ותׁשעים אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה מחזֹור. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּבאֹותֹו
ּתרצה ואם ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה, ׁשעֹות ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָוׁשבע
ּבּמחזֹור וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלידע
וארּבע ׁשעה הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח ּבֹו, עֹומד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשאּתה
הּׁשנים ּולכל מחזֹור; לכל חלקים ּוׁשמֹונים וחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָמאֹות
ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה הּמחזֹור, מן ׁשּׁשלמּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּגמּורֹות
הּכל, וקּבץ ׁשנה; לכל חלקים וארּבעה ּומאתים ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֹׁשעֹות
ׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ימים ׁשבעה מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָותגרע
ּתׁשעה לבנה חדׁשי ּתׁשליכם והּׁשאר חלקים, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָוארּבעים
ׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים יֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹועׂשרים
אֹותֹו ּתֹוסיף לבנה, מחדׁש ּפחֹות והּנׁשאר חלקים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹותׁשעים
ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע הּׁשנה, אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ּבחדׁש יֹום ּבכּמה הּׁשנה, ְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא לעֹולם אינּה זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָניסן
ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ּבתחּלת אֹו הּלילה, ּבחצי ְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָאֹו
אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו אּלא אינּה לעֹולם ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָּתּמּוז,
ּתׁשרי, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, אחת ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעה
ּבין ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ׁשעֹות, ּבתׁשע אֹו אּלא אינּה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹלעֹולם
אֹו אּלא אינּה לעֹולם טבת, ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבּיֹום,
ּבּיֹום, ּבין ּומחצה, ׁשעֹות ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעׂשר
הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים קח - הּתקּופה ּתהיה ׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּובאיזֹו
ׁשמֹונה הּכל והׁשל ׁשּתרצה, ׁשנה עד היצירה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשנת
ועׂשרים, מּׁשמֹונה ּפחֹות והּנׁשאר ועׂשרים; ׁשמֹונה ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָועׂשרים
הּכל, וקּבץ ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום וׁשנה ׁשנה לכל ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹקח

והּנׁשאר ׁשבעה; ׁשבעה הּכל והׁשל ׁשלׁשה, עליו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹוהֹוסף
אחד ליל מּתחּלת למנֹותֹו ּתתחיל הּׁשעֹות, ּומן הּימים ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמן
ולּמה ניסן. ּתקּופת ּתהיה ּבֹו, החׁשּבֹון יּגיע ולאׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת.

ׁש היצירהמֹוסיפין ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי לׁשה? ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ
רביעי. ליל ּבתחּלת ְְְִִִִֵַָָהיתה

ׁשנת‰. ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד?
ּכׁשּתׁשלי - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשלׁשים
אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ועׂשרים, ׁשמֹונה ועׂשרים ׁשמֹונה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּכל
ׁשלׁשה, עליו ותֹוסיף ׁשעֹות, וׁשׁש אחד יֹום לּה ְְְִִֵֶַָָָָָָֹּתּקח
ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ניסן, ּתקּופת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָנמצאת
ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכׁשּתֹוסיף
ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ּומחצה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשעה
חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ּתקּופת ּתהיה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּומחצה,
טבת ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ׁשעֹות ׁשבע עליה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוכׁשּתֹוסיף
ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ּומחצה ׁשעֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבארּבע
ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ּתהיה ּומחצה, ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשעֹות

ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, סֹוף עד זֹו, ּדר ְְְֶֶַַַַָָָָועל
.Âניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם

ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה ּתחּלה ּתדע - זֹו ׁשנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּגמּורֹות ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יּקבע יֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובאיזה
על ותֹוסיף עׂשר, אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור; מן ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעברּו
הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
למנֹותֹו ּתתחיל מּׁשלׁשים, ּפחֹות והּנׁשאר ׁשלׁשים; ְְְְְְְִִִִִִִַַָָֹֹֹׁשלׁשים
ואם מּוטב; הּתקּופה, ליֹום יּגיע אם ניסן. חדׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹמראׁש
הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום הֹוסף ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹלאו,
מעּברת, הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻעד
ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני; אדר חדׁש מראׁש למנֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּתתחיל

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהחׁשּבֹון,
.Êּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד?

ּתׁשיעית ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹניסן
ּבּה נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - וׁשּׁשים מאתים ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹמּמחזֹור
זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי, ניסן ּותקּופת ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָּבחמיׁשי,
ּכׁשּתּקח ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו לּמחזֹור, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּתׁשיעית
ׁשמֹונה הּימים ּכל יהיּו יֹום, עׂשר אחד מהן ׁשנה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלכל
ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ׁשבעה, ּתֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹּוׁשמֹונים;
ימים; חמּׁשה נׁשארּו ׁשלׁשים, ׁשלׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִַַָָֹֹֹּתׁשלי
ׁשהיה ניסן חדׁש מראׁש ימים חמּׁשה למנֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשּתתחיל
ׁשאין ידענּו ּוכבר ׁשני. ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבחמיׁשי,
יֹום ּתֹוסיף לפיכ ּבחמיׁשי; אּלא ּבׁשּבת, ּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּתקּופה
- הּתקּופה יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי ׁשּתּגיע עד יֹום, ְֲִִִֶֶַַַַַַַָאחר
ניסן. מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו, ּבׁשנה ניסן ּתקּופת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹנמצאת

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעׂשה הּזאת הּדר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹועל
.Áליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום 'ּתֹוסיף ׁשאמרנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה',
צרי ׁשּתהיה הּוא, ּגדֹול ּופלא ׁשלׁשה; אֹו ׁשנים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹאֹו
על יתר להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ארּבעה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלהֹוסיף

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹזה,
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י ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
מרביע‡. ּפחֹות ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת

וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשהיא אֹומר יׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמחכמי
חלקים ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום
וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד והרגע, רגע; וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה, חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.
ואחד ּומאה ׁשעה ועׂשרים ואחת ימים עׂשרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּלבנה
כ"א י' להן סימן - רגע וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָועׂשרים

ּב ּתֹוספת ּתמצא ולא מ"ח. עׂשרהקכ"א ּתׁשע ׁשל ּמחזֹור ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשני עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות ְְְְַַַָָָֻהּלבנה
ותׁשעים·. אחד זה, חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד חלקים עׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ּוכׁשּתדע ל"א. תקי"ט ז' צ"א להם סימן - רגע ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
מנין רגע מאֹותֹו ּתחׁשב היתה, אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה, חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת

ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לעֹולם היא וכן תרמ"ב. ט' להם סימן - חלקים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
הּמחזֹור,„. מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות וחמׁש ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב
ּתקּופה לכל רגע ּוׁשלׁשים ואחד חלקים עׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹותׁשעה

הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,
חׁשּבֹון‰. לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָאם

ותּקח הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָזה,
וקּבץ מ"ח; קכ"א כ"א י' והיא ּתֹוספּתּה, מהן ׁשנה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלכל
הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, החלקים וכל חלקים, הרגעים ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָּכל
ּתׁשע הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות; ׁשּתחׁשב ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹימים,
- והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָׁשעֹות
ּתֹוסיף לבנה, חדׁש ּבֹו ׁשאין והּנׁשאר לבנה; חדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתׁשליכֹו
ּבֹו ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על ִִֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּמנין,
.Âסֹומכין היּו זֹו ּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמראין

ׁשהן מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלענין
זה, ׁשחׁשּבֹון לפי - הּצר מּפני אֹו הּזמן, מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
מּדברים קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר האמת ְְֱִִִִֵֶָָָָהּוא
ׁשהיתה הראׁשֹון החׁשּבֹון מן יֹותר ּבאצטגנינּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבארּו
יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹּבֹו

.Êהּכל ּדרּכם, ׁשּבארנּו האּלּו הּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹוחׁשּבֹון
ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל הּוא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּוב
ניסן ּתקּופת ּתהיה - האמּתי הּׁשמׁש ּבמקֹום אבל ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהאמּתי;
ׁשּיֹוצאין הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ׁשני ּבכמֹו אּלּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּבזמּנים
ּבין ּגמּור, יֹום רביע ׁשּמחּׁשב מי ּבחׁשּבֹון ּבין זה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבחׁשּבֹון

יֹום. מרביע לפחֹות ׁשּמחּׁשב ְְְְִִֵֵֶַַָלמי

יא ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
מחּׁשבין‡. היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

ׁשּכל ידענּו - יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבדקּדּוק
על ולעמד החכמֹות לדברי ּתאב ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמי
עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים אֹותן לידע יתאּוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסֹודֹות,

יראה. לא אֹו זה, ּבליל הּירח יראה אם אדם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּידע
חכמי·. ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי

הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים ְְְְִִֶֶַַַַַָהּגֹוים
ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ּגדֹולים חכמים ואנׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָוהּגימטרּיֹות.
מי ויׁש ספקֹות; להם ונֹולדּו ּדברים מהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָונתעּלמּו

ּבחׁשּבֹו הּנכֹונה ּבּדר ּפגע ולא הרּבה, ראּיתׁשּמדקּדק ן ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבידֹו. חרׂש והעלה אּדירים, ּבמים צלל אּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּירח,

נֹודע‚. והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹּולפי
ּבעּקרים לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי החכמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלמקצת
ּבּספרים נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי קּבלֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאּלּו
לבאר ּבעיני ּכׁשר הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני לּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹהידּועים
לּבּו ׁשּמלאֹו מי לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי זה, חׁשּבֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדרכי

אֹותּה. לעׂשֹות הּמלאכה אל ְְְֲֶַַָָָָָלקרבה
אנּו„. ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל

רחֹוקים ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין
הּגדֹולים החכמים ׁשהיּו העּבּור סֹוד והּוא הם, ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻועמּקים
לסמּוכים אּלא אדם לכל אֹותֹו מֹוסרין ואינן אֹותֹו, ְְְְְִִִִֵֶָָָָָיֹודעים
על לקּבע ּדין ּבית ׁשאין ּבזמן החׁשּבֹון זה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹנבֹונים.
ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אפּלּו הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהראּיה

ימים. ארּבעה ּבׁשלׁשה סֹופֹו, עד מּגיעין ְְִִִִַַַַָָָָָֹרּבן
יׂשראל‰. מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

לראּית ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
על ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּירח
ּבאֹותּה ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ׁשּנתעּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשּלא ּדבר ּכל אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה אל קרּוב. ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר
ּבראיֹות הּגימטרּיֹות ּבעּקרי ׁשּידענּו מּפני ּבֹו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדקּדקנּו
ואין הראּיה, ּבידיעת מפסיד זה ּדבר ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּברּורֹות,

ּבֹו. ּדקּדקנּו לא לפיכ לֹו; ְְְְִִִַָֹחֹוׁשׁשין
.Âמחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
קרֹובים ּבדרכים לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
רגיל ׁשאינֹו האדם יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹּבלא
הּירח. ּבראּית מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבדברים

.Êחׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעּקרים
ּדברים לׁשאר ּבין הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאצטגנינּות,
מעלֹות; וׁשּׁשים מאֹות ּבׁשלׁש מחּלק הּגלּגל, הם: אּלּו -ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֻ
מּזל מּתחּלת וההתחלה מעלֹות, ׁשלׁשים ּומּזל מּזל ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָֹּכל
וחלק, חלק וכל חלקים; ׁשּׁשים ּומעלה, מעלה וכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטלה.
וכן ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ׁשנּיֹות; ְְְְְְִִִִִִִִִֵָָָׁשּׁשים

ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק החׁשּבֹון, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתדקּדק
.Áמקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ

ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹּבּגלּגל
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אחת מעלת ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָּתדע
ּומּזל מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה מּמּזל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשרה
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ׁשלׁשים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשֹור

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
.Ëועׂשרים מאֹות ּבׁשלׁש ּבּגלּגל מקֹומֹו יצא אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹוכן

ועל ּבֹו. מעלה ּבעׂשרים ּדלי ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות,
ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ הּמּזלֹות, וסדר הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדר
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
.Èאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל

הּׁשנּיֹות מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּתֹוסיף
עם והחלקים הּׁשנּיֹות, עםעם והּמעלֹות החלקים, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָ

חלק ּתׂשים ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמעלֹות.
- ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹותֹוסיף
ּוכׁשּתקּבץ הּמעלֹות; על אֹותּה ותֹוסיף מעלה, אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָּתׂשים
מאֹות ׁשלׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹהּמעלֹות,
הּוא ּולמּטה, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹוׁשּׁשים,

לחׁשּבֹון. ְְְִֶֶׁשּתֹופסין
.‡È- מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל

אפּלּו מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה יהיה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָאם
מאֹות ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

.·Èמעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
ארּבע הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹּתֹוסיף
ּתבֹוא הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן אחד חלק ּתרים אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלגרע
על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעׂשה החלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָעׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים; הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּׁשלׁשים,
חלקים החמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹֹיּׁשאר
אחד חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, עׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּתׁשעה
עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ואי - ׁשנּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָֹועׂשיתֹו
אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת מעלה ּתרים ,ְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלפיכ
החלקים ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ותֹוסיף חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָׁשּׁשים
ּתׁשעה יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע וׁשבעים; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשעה
ארּבע מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹועׂשרים
אחת מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ותׁשע ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאֹות
מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר חלקים; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָועׂשיתּה
ּגרעֹון ּבכל זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו הּׁשאר, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונמצא

והּירח, הּׁשמׁש ְְֵֵֶֶַַַָָוגרעֹון.
.‚Èואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ולא קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא - ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּכבדּות
ׁשל וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ּכמֹו למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָמהלכֹו
אין העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי על אף מהם, אחד ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּבאמצעֹו. ְְֶֶָָָהארץ

.„Èהּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ּכל מהל ּתער אם ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלפיכ
- הּמּזלֹות ּגלּגל ׁשהּוא ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאת
הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ונמצא הּלּוכֹו, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָיׁשּתּנה
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש מהלכֹו על יֹותר אֹו ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָּפחֹות

.ÂËאֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמהל
והּמהל ;'הּמהל 'אמצע הּנקרא הּוא ּבגלּגּלֹו, ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
חסר ּופעמים יֹותר ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו האמּתי, הּמהל הּוא -ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָ

האמּתי. הּירח ְֲִִֵַַָָמקֹום
.ÊËּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו אמרנּו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּכבר

עׂשינּו ,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו,
ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ׁשּמּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהעּקר
ׁשהיא - זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ׁשּיֹומֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָֹחמיׁשי
ׁשנת ׁשהיא וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור עׂשרה ׁשבע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשנת
ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹׁשמֹונה
לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ּוׁשמֹונים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהיא

ּומא ּתׁשע ׁשנת היאׁשהיא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
זה. ּבחׁשּבֹון העּקר' 'ׁשנת אֹותּה קֹוראים ׁשאנּו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנה

.ÊÈּכמֹו יׂשראל, ּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹּולפי
עיר על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָּומעידים
ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע המסּבב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשוה
ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹׁשּתים
מערב, רּוח ּכנגד הּיּׁשּוב מאמצע נֹוטה הּוא וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָועׂשרים;
ועד ועׂשרים, ׁשבע עד - מעלֹות ועׂשרים ארּבע ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַּבכמֹו

ועׂשרים. ְְִֶַַאחת
שישי יום

יב ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות
ארּבע‡. ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

- ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה ׁשעֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָועׂשרים
מעלֹות ּתׁשע ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָסימנם
ט' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָֹואחד
ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָנ"א
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָֹֹֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם
ּכמֹו מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאחר
ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וׁשּׁשים וחמׁש מאתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבארנּו,
ונמצא נ'. ל"ח רס"ה סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים
ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשארית
סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות
לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין
- עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹלמהלכּה
מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעׂשה.
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- מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, לעׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹלמהלכּה
יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעׂשה;
אמצע מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאחד.
וארּבעה מאֹות ולׁשלׁש יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשמׁש
ׁשחדׁשיה ּבזמן הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהם יֹום, ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוחמּׁשים
ל ׁשּיהיּו ׁשּבזמן סדּורה'; 'ׁשנה הּנקראת והיא - ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּכסדרם
לראּית עלי קל החׁשּבֹון יהיה מּוכנין, אּלּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמצעּיֹות
עד הראּיה מּליל ּגמּורים יֹום ועׂשרים ׁשּתׁשעה לפי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּירח,
ּפחֹות אין וחדׁש חדׁש ּבכל וכן הּבא; חדׁש ׁשל הראּיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹליל
אּלּו ּבכל חפצנּו ׁשאין יתר, ולא יֹום ועׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹמּתׁשעה
ׁשל הראּיה מּליל וכן ּבלבד. הראּיה לדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהחׁשּבֹונֹות
ׁשנה הּבאה, לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל עד זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹחדׁש
ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן אחד; ויֹום ׁשנה אֹו ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָסדּורה
ועׂשרים ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה האמצעי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשמׁש
כ"ח סימנן - אחת ּוׁשנּיה חלקים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמעלֹות
ּוׁשמֹונה מאֹות ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ּומהלכּה א'; ְְְְֲֵֶַָָָָָֹל"ה
עׂשרה וחמׁש חלקים וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוארּבעים

ט"ו. נ"ה שמ"ח סימנן - ְִִָָׁשנּיֹות
ּגלגּלי·. ּבׁשאר וכן הּׁשמׁש, ּבגלּגל יׁש אחת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻנקּדה

מעל ּגבֹוּה יהיה ּבּה, הּכֹוכב ׁשּיהיה ּבעת ּכֹוכבים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשבעה
ּוׁשאר הּׁשמׁש ּגלּגל ׁשל הּנקּדה ואֹותּה מאדֹו; ּכל ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהארץ
ּבכל ּומהלכּה ּבׁשוה, סֹובבת הּירח, מן חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכֹוכבים
הּנקראת היא זֹו, ּונקּדה אחת. מעלה ּבקרּוב, ׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻׁשבעים
אחת ׁשנּיה ימים, עׂשרה ּבכל מהלכּה - הּׁשמׁש ּגבּה ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ'ּגבּה'.

מהל נמצא ׁשליׁשּיֹות; ׁשלׁשים ׁשהיא ׁשנּיה, ּבמאהוחצי כֹו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
חלקים ׁשני יֹום, ּבאלף ּומהלכֹו ׁשנּיֹות, עׂשרה חמׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָיֹום,
חמּׁשה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַָָָֹּוׁשלׁשים
ארּבע יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ונמצא חלקים. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָועׂשרים
ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ּומהלכֹו ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָֹׁשנּיֹות;
מּתחּלת הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ההתחלה ׁשּמּמּנּו ׁשהעּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמרנּו,
ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָֹליל
ּומקֹום ליצירה. אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות ּבׁשבע הּזה, ּבעּקר היה האמצעי ּבמהלכּה ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׁשמׁש
סימנן - טלה מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ּוׁשּתים חלקים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועׂשרים ּבׁשׁש זה, ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ּומקֹום ל"ב; ג' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹז'
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
זֹו, מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשּבת
עד העּקר מּיֹום הּימים מנין מצינּו - העּקר ׁשנת ְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיא
מאה ּבֹו, הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּתחּלת
נ"ג, ל"ג צ"ח ׁשהּוא יֹום, למאה מהלכּה אמצע לקחנּו ְְְֲֵֶֶַַַָָָָיֹום;

מאה החׁשּבֹון, מן יצא ל"ב. ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוהֹוספנּו
ועׂשרים וחמׁש חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹוחמׁש
ּבמהל מקֹומּה ונמצא כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ְְְְְֲִִִַָָָָָׁשנּיֹות
מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאמצעי
והאמצע עׂשרה. ׁשׁש מּמעלת חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אֹו ּבׁשוה, הּלילה ּבתחּלת יהיה ּפעמים זה, ּבחׁשּבֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיצא
ּבׁשעה; החּמה ׁשקיעת אחר אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹקדם
אנּו ׁשהרי הראּיה, ּבחׁשּבֹון ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש לא זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹודבר
הּדר ועל הּירח. לאמצע ּכׁשּנחׁשב זה קרּוב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמׁשלימים
אלף אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת לכל ּתמיד ּתעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזאת
ל יצא העּקר, על ותֹוסיף הּׁשארית ּכל ׁשּתקּבץ - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשנים
ּכל ּובאמצע הּירח, ּבאמצע ּתעׂשה וכן האמצעי; ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמקֹום
הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ׁשּתדע מאחר - וכֹוכב ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכֹוכב
הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו העּקר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָותדע
ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא העּקר, על ותֹוסיף ׁשּתרצה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּימים
ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ּבגבּה ּתעׂשה וכן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאמצעי.
הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא העּקר, על הּׁשנים אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּימים
אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה. הּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָלאֹותֹו
ּכדי זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתתחיל
ּבתחּלת אֹו ידּוע, מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
העּקר להיֹות ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - הּמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמאה
ּכּמה לאחר אֹו זה, עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים מּמּנּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתתחיל
ידעּת ּכבר ?הּדר היא ּכיצד ידּועה. הּדר - זה מעּקר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשנים
יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמהל
ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ׁשהּׁשנה ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּומהלכּה
חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה אחד; יֹום הּסדּורה על יתרה ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיא
יהיּו אם המעּברת, והּׁשנה אחד. יֹום הּסדּורה מן חסרה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיא
ׁשלׁשים הּסדּורה הּׁשנה על יתרה ּתהיה ּכסדרן, ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹחדׁשיה
אחד הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים, חדׁשיה היּו ואם ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום;
על יתרה היא חסרין, חדׁשיה היּו ואם יֹום; ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָָֹּוׁשלׁשים
האּלּו הּדברים ׁשּכל ּומאחר יֹום. ועׂשרים ּתׁשעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסדּורה
והּימים הּׁשנים לכל הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָידּועים,
לּיֹום אמצעּה ל יצא - ׁשעׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתרצה,

ה אֹותֹו ותעׂשה הּבאֹות, מּׁשנים ּתגרעׁשּתרצה אֹו עּקר; ּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
לּיֹום העּקר ל ויצא ׁשעׂשינּו, העּקר מן ׁשהֹוצאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאמצע
וכזה עּקר. אמצע אֹותֹו ותעׂשה ׁשעברּו, מּׁשנים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתרצה
.ל ידּועים יהיּו אם הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּירח ּבאמצע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתעׂשה
אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ּדברינּו, מּכלל ל נתּבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּוכבר
אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשמׁש

ׁשעברּו. מּימים ׁשּתרצה יֹום ְְְִִִֶֶֶָָָלכל
יג ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

יֹום‡. ּבכל האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָאם
על הּיֹום לאֹותֹו האמצעי מקֹומּה ּתחּלה ּתֹוציא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּתרצה,
מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהּדר
הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום הּׁשמׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּגבּה

הּׁשמׁש'. 'מסלּול ְְִֶֶַַַָהּנקרא



iyiy mei Ð meil miwxt 'b m"anx ixeriy q

יהיה·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה
מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּמסלּול
יֹותר הּמסלּול יהיה 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
אֹו‚. ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָודע,

הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים מאֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי

עׂשר„. הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה
עׂשרים יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתהיה
וחמּׁשים ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבעים
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשבעה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָאחת
ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָּתהיה
וחמּׁשים ּוׁשמֹונה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מאה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה ועׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּוׁשלׁשה
יהיה ואם חלקים; וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָמנתֹו
ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹמאה
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחלקים;
ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָותׁשעה
וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד; וחלק אחת מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמנתֹו
מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
יהיה ואם חלקים; ועׂשרים אחד מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָוׁשבעים,
אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאה

האמּתי. מקֹומּה הּוא האמצעי, הּׁשמׁש ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָמקֹום
ּתגרע‰. - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּמסלּול ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָהיה

ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָמאֹות
וכן - חלקים וארּבעים ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים מאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּמנת

חלקים. וארּבעים ׁשנים הּמאתים, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָמנת
.Âּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹאֹותֹו
חלקים וארּבעים ואחד אחת מעלה מעלֹות, ׁשּׁשים ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּמנת
ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת היא וכן -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּומנין. ְְִִָָמנין
.Êידעּת ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

חלק, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמנת
חלקים; וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים, ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת

חׁשּבֹון ּולפי חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָנמצא
הּמסלּול מנת ויהיה - אחד חלק מעלה לכל יהיה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמעלֹות
חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים, חמׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּוא

.Áמנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוכן
ּתעׂשה זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה אחת ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמעלה
ּבין העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה מסלּול ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבכל

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין הּׁשמׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָּבחׁשּבֹון
.Ëהאמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ליל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת
ק"ה וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזֹו
לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ּכמֹו כ"ה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹל"ז
הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנֹו ל יצא ְְְְִִֵֵַַַַָֹֹהּזאת,
ּוׁשנים מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול ל יצא האמצעי, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמן
ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשּתי חלקים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמּׁשים
ּפחֹות יהיּו אם אּלא החלקים, על מסלּול ּבכל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּתקּפיד
יֹותר, אֹו ׁשלׁשים היּו ואם אליהם; ּתפנה אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמּׁשלׁשים
מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, מעלה אֹותם ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָּתחּׁשב
מעלֹות, עׂשרה ּתׁשע זה מסלּול יהיה ,לפיכ ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּמסלּול.
חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּבארנּו הּדר על מנתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹותהיה

.Èּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי
הּׁשמׁש, מאמצע חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמנה
וחמׁש חלקים וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות וארּבע מאה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּׁשאר
מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָועׂשרים
עׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה, ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
לא ּכלל, הּׁשנּיֹות אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּפחֹות ּבֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמעלֹות
חׁשּבֹונֹות ּבׁשאר ולא הּירח, ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמקֹום
הּׁשנּיֹות יהיּו ואם ּבלבד; החלקים על חקר אּלא - ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהראּיה
החלקים. על והֹוסיפֹו חלק אֹותם עׂשה לׁשלׁשים, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹקרֹוב

.‡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
יד ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

עצמֹו‡. הּירח - לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּירח,
ּומהלכֹו העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו קטן ּבגלּגל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמסּבב
הּמסלּול'; 'אמצע נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָהאמצעי
את הּמּקיף ּגדֹול ּבגלּגל מסּבב עצמֹו הּקטן ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָוהּגלּגל
הּגלּגל ּבאֹותֹו הּקטן ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ּומהל ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהעֹולם,
הּירח'. 'אמצע הּנקרא הּוא העֹולם, את הּמּקיף ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדֹול
ועׂשרה מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּירח אמצע ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמהל
ל"ה. י' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וחמׁש ְְְֲִִִִֵָָָָֹחלקים

ּוׁשלׁשים·. ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא
סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעלֹות
וׁשבע מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ונמצא נ'. מ"ה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָקל"א
ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ְְְְֲִִִִֵַָָָָׁשנּיֹות
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ועׂשרים ּוׁשלׁשה מעלֹות עׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבאלף
ונמצא נ'. כ"ג רי"ו סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים
ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשארית
ונמצא כ'. נ"ח ג' סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָוחמּׁשים
ועׂשרים ׁשּתים יֹום, ועׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשארית
כ"ב סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשׁש חלקים וׁשּׁשה ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָמעלֹות
מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ו. ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹו'
וׁשלׁש חלקים ועׂשרים וׁשּׁשה מעלֹות וארּבעים ְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹוארּבע
ּדר ועל מ"ג. כ"ו שמ"ד להם, סימן - ׁשנּיֹות ְְְְִִִֶֶֶַַָָָוארּבעים

ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ּתכּפל ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹזֹו,
מעלֹות‚. עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָֹּומהל

ג' י"ג סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹּוׁשלׁשה
מעלֹות ּוׁשלׁשים מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹנ"ד.
ל"ט. ק"ל סימנם - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִָָָָֹֹּתׁשעה
ועׂשרים וׁשׁש מאתים יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָונמצא
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמעלֹות
יֹום, ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט רכ"ו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָסימנם
וחמּׁשים חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות וארּבע ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמאה
ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. נ"ח ק"ד סימנם - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשנּיֹות
ּוׁשמֹונה מעלֹות ועׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש יֹום, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹאלפים
כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָוארּבעים
עׂשרה ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָונמצא
סימנם - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָֹמעלֹות

ד'. נ"ג י"ח
מאֹות„. ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹונמצא

סימנם - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹוחמׁש
חמיׁשי ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום י"ג. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָש"ה
אחת מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות העּקר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים חלקים עׂשר ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹוארּבעה
ּוׁשמֹונים ארּבע זה, ּבעּקר היה הּמסלּול ואמצע מ"ג. ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָי"ד
- ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָמעלֹות
הּירח, אמצע מהל ׁשּתדע מאחר מ"ב. כ"ח פ"ד ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָסימנם
אמצע מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו העּקר ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהאמצע
הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ּדר על ׁשּתרצה, עת ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּירח
- ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת הּירח אמצע ׁשּתֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָואחר

הּוא. מּזל זה ּבאי ודע ּבּׁשמׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהתּבֹונן
טלה,‰. מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח אמצע על ּתֹוסיף אריה, מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
עד אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף ּבתּולה, מּזל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָחצי
מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים;
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע הּנח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים,
מאמצע ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּירח

ׁשלׁשים הּירח מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹקׁשת
ּדגים, חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָחלקים;

חלקים. עׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּתגרע
.Âּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

הּירח אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָמּמּנּו,
הּזמן ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ׁשקיעת ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָלאחר
הּירח 'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, האמצע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתֹוציא

הראּיה'. ְְִִַָָלׁשעת
קודש שבת
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ׁשּתרצה,‡. יֹום ּבכל האמּתי הּירח מקֹום לידע ּתרצה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם

הּלילה לאֹותֹו הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתֹוציא
לאֹותֹו הּׁשמׁש ואמצע הּמסלּול אמצע ּתֹוציא וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּתרצה,
ּתכּפל והּנׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ותגרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהעת.

הּכפּול'. 'מרחק הּנקרא הּוא וזה - ְְְִֶֶַַָָָאֹותֹו
ׁשעׂשינּו·. 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
אפׁשר ואי - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ְְִִִֶֶֶַַֹׁשּיֹוסיף
אם‚. - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהֹואיל

אין לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול הּמרחק ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהיה
הּמרחק יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא לתֹוספת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹחֹוׁשׁשין
על ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד מעלֹות מּׁשׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָהּכפּול
הּכפּול מרחק יהיה ואם אחת; מעלה הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָאמצע
ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה עד מעלֹות עׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַמּׁשּתים
הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשּתי הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
ּתֹוסיף מעלֹות, ועׂשרים ארּבע עד מעלֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַמּתׁשע
הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשלׁש הּמסלּול אמצע ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹעל
מעלֹות, ּוׁשלׁשים אחת עד מעלֹות ועׂשרים מחמׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּכפּול
יהיה ואם מעלֹות; ארּבע הּמסלּול אמצע על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַּתֹוסיף
ׁשמֹונה עד מעלֹות ּוׁשלׁשים מּׁשּתים הּכפּול ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹהּמרחק
מעלֹות; חמׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹּוׁשלׁשים
חמׁש עד מעלֹות ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואם
מעלֹות; ׁשׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָוארּבעים
אחת עד מעלֹות וארּבעים מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָואם
מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַוחמּׁשים
עד מעלֹות וחמּׁשים מּׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָואם
ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, וחמּׁשים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַּתׁשע
עד מעלֹות מּׁשּׁשים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָמעלֹות;
ּתׁשע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹׁשלׁש
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּמסלּול אמצע ּׁשּיהיה ּומה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָמעלֹות.

הּנכֹון'. 'מסלּול הּנקרא הּוא אּלּו, ְְֲִֵַַַַָָמעלֹות
.„- הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִֶַַַַַַַָָָואחר

מנת ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות היה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָאם
ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון הּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמסלּול
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עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון הּמסלּול ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָהיה
על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹׁשלׁש
אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. לׁשעת הּירח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאמצע
האמּתי הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתֹוסיף

הראּיה. ְְִִַָָלׁשעת
ּוׁשמֹונים‰. מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָודע,

אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבׁשוה,
מקֹום הּוא הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח מקֹום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָיהיה

האמּתי. ֲִִֵַַָָהּירח
.Âהּנכֹו הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ןוכּמה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָ

יהיה ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָעׂשר
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים הּנכֹון ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּמסלּול
ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹּוׁשמֹונה
ואם חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
חלקים; ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹיהיה
וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, יהיה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹואם
ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָוארּבעים
ּתהיה ׁשבעים, יהיה ואם חלקים; עׂשר וׁשּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות
יהיה ואם חלקים; וארּבעים ואחד מעלֹות ארּבע ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָמנתֹו
ּתׁשעים, יהיה ואם מעלֹות; חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָׁשמֹונים,
מאה, יהיה ואם חלקים; וחמּׁשה מעלֹות חמׁש מנתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּתהיה
מאה יהיה ואם חלקים; ּוׁשמֹונה מעלֹות חמׁש מנתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתהיה
חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָועׂשר,
מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָואם
מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָֹועׂשרים
מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ואחד מעלֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָארּבע
ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹוארּבעים,
מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָחלקים;
ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמנתֹו
יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַָָָוׁשבעים,
אּלא - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה

האמּתי. הּמקֹום הּוא האמצעי, הּירח ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
.Êּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָואם

מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹמעלֹות,
ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ׁשעׂשית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
ׁשּתי ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם אחדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמסלּול
הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשּבארנּו ּכדר האחדים. ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמנֹות
ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ּתעׂשה ּכ ׁשּלֹו, ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמנֹות

.Áּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשנת ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
עד העּקר ליל ׁשּמּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעּקר
ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
זה, לליל ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּתׁשעה
ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹיצא
ל"ג; ל"ח ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשלׁש ְְְֲִִִִָָָָֹֹחלקים
ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָותֹוציא

חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות וחמּׁשים ׁשלׁש ְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹאמצעֹו
ותֹוציא ל"ט; ל"ו נ"ג סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִֵַָָֹותׁשע
וׁשלׁש מאה אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת הּמסלּול ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמצע
- ׁשנּיֹות וארּבעים וׁשׁש חלקים ועׂשרים ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָמעלֹות
הּירח, מאמצע הּׁשמׁש אמצע ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָסימנם
וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות עׂשרה ׁשבע ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיּׁשאר
הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ּתכּפל הּמרחק; הּוא וזה - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנּיֹות
חלקים וחמּׁשים וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים חמׁש ְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּכפּול
ּתֹוסיף לפיכ י"ב; נ"ו ל"ה סימנם - ׁשנּיֹות עׂשרה ְְְְִִִִֵֵֶָָָּוׁשּתים
ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, חמׁש הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
ועׂשרים ואחד מעלֹות ּוׁשמֹונה מאה הּנכֹון, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּמסלּול
ּכדר ּבּמסלּול, החלקים על מקּפידין ואין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָחלקים,

ּבּׁשמׁש. ְֵֶֶֶַַׁשּבארנּו
.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

ּוׁשל מעלֹות וארּבעים ותׁשעׁשמֹונה חלקים ּוׁשלׁשים ׁשה ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ
על ותֹוסיף חלק, הּׁשנּיֹות ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹּוׁשלׁשים
ׁשֹור ּבמּזל זֹו, ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ונמצא ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלקים.
מּמעלת חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשמֹונה
מקֹום ּתדע הּזה הּדר ועל ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשע
זֹו ׁשנה מּתחּלת ׁשּתרצה, ראּיה עת ּבכל האמּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּירח

העֹולם. סֹוף עד העּקר, ִִֶַָָָָׁשהיא
טז ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

מעל‡. נֹוטה היא ּתמיד, הּירח ּבּה ׁשּסֹובב ִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעּגּולה
לצפֹון, נֹוטה חציּה - ּתמיד הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהעּגּולה
ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ּבּה יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום; נֹוטה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻוחציּה
הּירח ּכׁשּיהיה ,לפיכ ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּפֹוגעֹות
ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ּבעּגּולה סֹובב נמצא מּׁשּתיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבאחת
הּנקּדֹות, מׁשּתי מאחת הּירח יצא ואם ּבׁשוה; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּׁשמׁש
ׁשּמּמּנה הּנקּדה לדרֹומּה. אֹו הּׁשמׁש לצפֹון מהּל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻנמצא
'ראׁש'; הּנקראת היא הּׁשמׁש, לצפֹון לנטֹות הּירח ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹיתחיל
היא הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻוהּנקּדה
לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ּומהל 'זנב'. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּנקראת
מּטלה אחֹורּנית, ּבּמּזלֹות הֹול והּוא ּגרעֹון; ולא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתֹוספת

ּתמיד. סֹובב הּוא וכן לדלי, ּומּדגים ְְְִִִִִִֵֵָָָלדגים
חלקים·. ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹמהל

אחד ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואחת
מהלכֹו ונמצא ׁשנּיֹות; וארּבעים וׁשבע חלקים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹּוׁשלׁשים
וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות חמׁש יֹום, ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָֹּבמאה
ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָוארּבעים
ועׂשר חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות וחמּׁשים ׁשּתים ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָיֹום,
ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא י'; נ"ז נ"ב סימנם - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשנּיֹות
ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות וׁשּׁשים ותׁשע מאה יֹום, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאלפים
ונמצא מ'. ל"א קס"ט סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְְֲִִִִִַָָָָָחלקים
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ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת מעלה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹמהלכֹו
מהלכֹו ונמצא ט'; ל"ב א' וסימנם - ׁשנּיֹות ותׁשע ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָחלקים
וארּבעים וארּבעה מעלֹות עׂשרה ׁשמֹונה סדּורה, ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָלׁשנה
מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים ּוׁשּתים ְְְְֲִִִִִַַָָָָחלקים
מאה היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ליל ּבתחּלת הראׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואמצע
ועׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָּוׁשמֹונים

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנם - ְִִָָׁשנּיֹות
.‚- ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו אמצעֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּתֹוציא
וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע הּירח, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹואמצע
ּוכנגדֹו, העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - והּנׁשאר ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹמעלֹות,

הּזנב. מקֹום יהיה ְְְִֶַָָָלעֹולם
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. ועׂשרים ּתׁשעה ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשאנּו

ׁשּידעּת,‰. הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא
יצא העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ותׁשעה מעלֹות ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש אמצע ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹל
כ"ט קפ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹועׂשרים
מאה ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹל"ז;
ועׂשרים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות וׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹוׁשבע
ואל הראׁש, מקֹום הּוא וזה כ"ג; ל' קע"ז סימנם - ְְְְִִֶַָָָֹׁשנּיֹות

ה מקֹום נמצא הּׁשנּיֹות. אל ּבתּולהּתפנה ּבמּזל ראׁש, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבׁשבע
חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ּדגים ּבמּזל ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכנגּדֹו,

.Â;ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם
ּבמּזל הּזנב יהיה הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹלפיכ
אם - ּבׁשוה והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָׁשביעי
ּבעׂשר הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיהיה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל ְֲִִִִֶַַָמעלֹות
.Êהּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
הּירח ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב עם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
הּירח ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹוטה
ׁשהּירח ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
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
'רחב נקרא לצפֹון, נֹוטה היה אם הּירח'; 'רחב ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּנקראת
ואם ּדרֹומי'. 'רחב נקרא לדרֹום, נֹוטה היה ואם ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹצפֹוני',
רחב, לֹו יהיה לא - הּנקּדֹות מּׁשּתי ּבאחת הּירח ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֻהיה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.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;

נֹוסף והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לּזנב; ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּכׁשּיּגיע
יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות; לחמׁש ׁשּיּגיע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹעד

רחב. ַֹלֹו
.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
אם הרחב'. 'מסלּול הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹהּירח
ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה עד אחת מּמעלה הרחב מסלּול ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיהיה
מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; הּירח ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשרחב
מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ּתדע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּוׁשמֹונים,
לּירח אין ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשמֹונים
היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ותחזר ּכלל. ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹֹרחב
'רחב הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון נטּיתֹו ׁשעּור ְְְְְְִִִַַָָָָֹוהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו הּדרֹומי' ְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּירח
.‡Èמסלּול יהיה אם הרחב? מסלּול מנת היא ְְְְְִִִֶַַַַַָָֹוכּמה

חלקים; וחמּׁשים ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשר ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהרחב
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים הּזה הּמסלּול יהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָואם
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹאחת
ואם חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָֹֹׁשלׁשים,
ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, הּמסלּול ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָעׂשר
ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹׁשלׁש
יהיה ואם חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָּתהיה
ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָהּמסלּול
מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָוארּבעים
הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָארּבע

מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַָָּתׁשעים,
.·Èלהם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין הּיתר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפי
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמסלּול
חמּׁשים, הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָֹהיתה
ועׂשרים 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 מנתֹו וחמּׁשים, ׁשלׁש ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא

ּומנין. מנין ּבכל ּתעׂשה זֹו, ּדר ועל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים.
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמסלּול
.„Èעד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאתים
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹואם
והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹמאֹות

הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע
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.ÊËּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאֹותֹו
מנת ּתהיה וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹׁשלׁשים,

חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי וחמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָֹמאה
.ÊÈמאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

היא עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת ּתהיה אם וכן חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה
חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹמאתים,

.ÁÈמּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹהרי
ׁשּׁשים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות, ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈרּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
האמּתי, הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים וארּבעים מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה זה ּבליל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיה
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח סימנֹו - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהעת,
הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע ל'. כ"ז סימנֹו - ְְְְִִִֵַַַָָָָֹּבתּולה
וׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב מסלּול ל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹיצא
החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי - ו' רל"א סימנֹו - ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָחלקים
ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל הּמנה ונמצא הּמסלּול. ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָּבכל
חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש זה, ּבפרק ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּבארנּו
ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ליל ּבתחּלת הּירח רחב הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה

ּוׁשמֹונים. מאה על יתר ְְִֵֵַַַָָהּמסלּול
יז ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

ּומּוכנים‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל
ותחׁשב ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת

ּומקֹוםותֹו האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ציא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּמקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹהראׁש

ראׁשֹון'. אר' הּנקרא הּוא והּנׁשאר, האמּתי; ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּירח
רחב·. ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר

והּוא ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
ּוברחב הראׁשֹון הּזה ּבאר והּזהר ראׁשֹון'. 'רחב ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹהּנקרא

.לפני מּוכנין ׁשניהם ויהיּו ְְְְִִִֵֶֶָָָהראׁשֹון,
ּתׁשע‚. ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹוהתּבֹונן

לעֹולם אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָמעלֹות
אּתה ואין יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו הּירח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיראה
על יתר הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹצרי
ּבכל יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - מעלֹות עׂשרה ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחמׁש
יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָארץ
ּתצטר - עׂשרה חמׁש ועד מעלֹות מּתׁשע הראׁשֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהאר
יראה אם ׁשּתדע עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלדרׁש

יראה. לא ֵֶָֹאֹו
האמּתי„. הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מקֹום היה אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת

האר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּירח
הּירח ׁשאין ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
היה ואם יׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנראה
יראה וּדאי מעלֹות, ועׂשרים ארּבע על יתר הראׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאר
מעלֹות מעׂשר הראׁשֹון האר היה ואם יׂשראל; ּגבּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבכל
ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ועׂשרים ארּבע ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹעד

יראה. לא אם יראה אם ׁשּתדע עד ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראּיה,
הּירח‰. ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָואּלּו

האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא מּזל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיזה
ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָהראׁשֹון
ּבמּזל יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון האר מן ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּתגרע
ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ּתגרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָֹּתאֹומים,
חלקים; וחמּׁשים ׁשנים האר מן ּתגרע סרטן, ּבמּזל ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹיהיה
וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹואם
ׁשבעה האר מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹחלקים;
האר מן ּתגרע מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹּוׁשלׁשים
מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹארּבעה
קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ארּבעה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאר
ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה האר מן ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹּתגרע
יהיה ואם חלקים; וארּבעים ארּבעה האר מן ּתגרע ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּגדי,
ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשלׁשה האר מן ּתגרע ּדלי, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹֹּבמּזל
חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ּתגרע ּדגים, ּבמּזל ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹיהיה
הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע אחר האר מן ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּנׁשאר

ׁשני'. אר' ְִִֵֶַָֹהּנקרא
.Âהּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָולּמה

ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום אינֹו ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמּתי
מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ּוברחב, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבאר
,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ּבׁשעת ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹהאר

ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו
.Ê,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל

הראׁשֹון; הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין
ׁשּנּוי ׁשל החלקים מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואם

ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב הרחבמראה ּׁשּיהיה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
אֹותם מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

ׁשני'. 'רחב הּנקרא הּוא ְֲִִִֵַַַָָֹהחלקים,
.Áאם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכּמה

ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל הּירח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיהיה
עׂשר ׁשּׁשה ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשֹור,
חלקים; ועׂשרים ׁ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; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ëהרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר
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ל ויצא - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ותדע ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה ,לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.È,מקצתֹו הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

הּמקצת היא וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט נלֹוז ׁשהּירח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמּפני
עד טלה מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתּקח
עׂשרים עד מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעׂשרים
יהיה ואם חמׁשיו; ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעלה
אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשר עד טלה מּמּזל מעׂשרים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּירח
- עקרב מּמּזל מעלֹות עׂשר עד מאזנים מּמּזל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמעׂשרים
מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּתּקח
מעלֹות מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ׁשֹור מּמּזל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַמעלֹות
הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד עקרב ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמּמּזל
עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשרים הּירח יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָרביעיתֹו;
הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב מּמּזל מעׂשרים אֹו ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹסֹופֹו,
עד ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם חמיׁשיתֹו; ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָהּׁשני
מעלֹות עׂשר עד קׁשת מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלֹות ְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַעׂשר
הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַמעׂשר
חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת ְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד ּתאֹומים מּמּזל מעׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשתּותֹו;
חמׁש עד קׁשת מּמּזל מעׂשרים אֹו מּמּנּו, ועׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחמׁש
ואם ׁשתּותֹו; רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹועׂשרים
חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ועׂשרים מחמׁש הּירח מקֹום ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָיהיה
עד קׁשת מּמּזל ועׂשרים מחמׁש אֹו סרטן, מּמּזל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמעלֹות
ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח לא - ּגדי מּמּזל מעלֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹחמׁש
עׂשר עד סרטן מּמּזל מחמׁש הּירח יהיה ואם מעּגל; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָנליזת
הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשר עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו,
מּמּזל מעׂשר הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשני
עׂשרים עד ּגדי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָסרטן
מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָֹמּמּנּו
מּמּזל מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד סרטן מּמּזל מעׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּירח
יהיה ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹּגדי
אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּירח
הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹמּתחּלת
מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם חמיׁשיתֹו; ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשני
עׂשרים עד ּדלי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַאריה

ר הּׁשני הרחב מן ּתּקח - הּירחמּמּנּו יהיה ואם ביעיתֹו; ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
מעׂשרים אֹו ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשרים
הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי ְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹמּמּזל
עד ּבתּולה מּמּזל מעׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשני
הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו ִִִִֵֶֶַַַַַָָֹסֹופֹו,
הּׁשני, הרחב מן ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמׁשיו. ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשני

הּירח'. 'מעּגל הּנקראת ְְִִֵֵַַַַַָהיא
.‡Èאם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר

הּירח מעּגל ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם צפֹוני ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהּוא

ּתֹוסיף ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר מן ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּזה
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על הּזה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמעּגל
מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבׁשהיה
סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת הּירח היה אם אבל ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָּתאֹומים.
צפֹוני, הּירח רחב יהיה ׁשאם - הפ הּדבר יהיה קׁשת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּזל
הּירח רחב יהיה ואם הּׁשני; האר על הּמעּגל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּתֹוסיף
האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. האר מן הּמעּגל ּתגרע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּדרֹומי,
אר' הּנקרא הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשני
נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם יהיה לא ׁשאם ודע, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּׁשליׁשי'.
הּׁשני האר יהיה - ּכלּום הּׁשני הרחב מן לקחת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהחׁשּבֹון

יתר. ולא ּפחֹות ּבלא הּׁשליׁשי האר הּוא ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹעצמֹו,
.·Èוהּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר

אם הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ּבמּזל ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹיהיה
ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹהּׁשליׁשי
יהיה ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹׁשֹור,
האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל אֹו ּגדי ּבמּזל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹהאר
ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשליׁשי
ּתֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות הּׁשליׁשי האר ּתּניח ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹסרטן,
אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ואם מּמּנּו; ּתגרע ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעליו,
ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע אריה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹּבמּזל
מן ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל אֹו מאזנים ּבמּזל האר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹיהיה
הּׁשליׁשי האר ּׁשּיהיה ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹהאר
ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף ְְִִִִֶֶַַַַַָָאחר
אצל ּתחזר ּכ ואחר רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּוא
- לעֹולם ׁשליׁשיו ׁשני מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹרחב
- ותראה ותתּבֹונן הּמדינה'. ּגבּה 'מנת הּנקרא הּוא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹוזה
על הּמדינה ּגבּה מנת ּתֹוסיף צפֹוני, הּירח רחב יהיה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹאם
מנת ּתגרע ּדרֹומי, הּירח רחב יהיה ואם הרביעי; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהאר
האר ּׁשּיהיה ּומה הרביעי. האר מן הּמדינה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּגבּה
הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין אֹו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָהרביעי

הראּיה'. 'קׁשת ְְִִֶֶַָָָהּנקרא
.‚Èערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
זֹו לׁשעה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
וׁשּׁשה מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקֹום
ל ויצא ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹּוׁשלׁשים
וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום ּברּוח הּירח, ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹרחב
ותגרע הראׁשֹון; הרחב הּוא וזה נ"ג, ג' סימנֹו - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹחלקים
מעלֹות עׂשרה אחת יּׁשאר הּירח, מּמקֹום הּׁשמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
האר הּוא וזה כ"ז, י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹוׁשבעה
מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ׁשהיה ּולפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון;

אֹותּה לגרע וראּוי אחת, מעלה הראׁשֹון;האר האר מן ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשר הּׁשני, האר ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיצא
חלקים, עׂשרה הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה וכן כ"ז; י' סימנֹו -ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
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ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה הּירח ׁשרחב ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולפי
ארּבע הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; עׂשרה ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּמראה
הּירח ׁשהיה ּולפי ג'; ד' סימנֹו - חלקים ּוׁשלׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמעלֹות
הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשרה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשמֹונה
מעּגל ל יצא הּירח'; 'מעּגל הּנקרא והּוא רביעיתֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָהּׁשני
ׁשאין לפי אחד, וחלק אחת מעלה זֹו, לעת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּירח

ּבּׁשנּיֹות. ְְְְִִַַמדקּדקין
.„Èּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּולפי

האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ּגדי ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹֹראׁש
מעלֹות עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשני;
ּולפי כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְֲִִִִֶָָָּוׁשמֹונה
האר על להֹוסיף ראּוי ׁשֹור, ּבמּזל הּזה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהאר
עׂשר ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָהּׁשליׁשי
מעלֹות עׂשרה ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחלקים;
אצל וחזרנּו מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה
ּגבּה מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹהרחב
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹהּמדינה,
הּמדינה ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; האר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן
הראּיה קׁשת היא וזֹו י"א. י"א סימנֹו - חלקים ְְֲִִִִֶֶָָָָָָעׂשר
הראּיה קׁשת ותדע ּתעׂשה זֹו ּדר ועל הּזה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּלילה
ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים וכּמה מעלֹות ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָּכּמה

לעֹולם. ְְִֶֶָׁשּתרצה,
.ÂËּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואחר

ׁשּיראה אפׁשר אז ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע הראּיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקׁשת
ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבכל
לכל ּגלּוי ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי מעלֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעׂשרה

יׂשראל. ְִֵֶֶָארץ
.ÊËעד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
הּקּצין מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

הראּיה'. 'קּצי הּנקראין והן לֹו; ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּיׁש
.ÊÈמּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואּלּו

עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ּתׁשע ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹויהיה
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.ÁÈעד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

ויהיה עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָסֹוף
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.ËÈמעלֹות עׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואם

עׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָעד
וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהיה
ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראה;

יראה. לא - ִֵֶֶָֹמּזה
.Îמעלֹות עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם

עׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
יר וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון האר אה;ויהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם
יראה. לא -ֵֶָֹ

.‡Îעׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואם
על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף עד ְְֲֲֵֵֶַַַַַַָמעלֹות
ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה מעלֹות, עׂשרה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹארּבע
הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמעלֹות,
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּפחֹות

הּקּצין. סֹוף ּכאן, ְִִַַָועד
.·Îערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד?

ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת
חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת הראּיה, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקׁשת
עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ׁשּידעּת; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
ּוכבר הראׁשֹון; האר אל אֹותּה ערכנּו עׂשרה, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹארּבע
וׁשבעה מעלֹות עׂשרה אחת זה, ּבליל הּזה ׁשהאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹידעּת
על יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָועׂשרים
אחת על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, עׂשרה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאחת
הּקּצין לפי זה, ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעׂשרה
האר עם וקׁשת, קׁשת ּבכל ּתעׂשה וכן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּקצּובֹות.

ׁשּלּה. ִֶָָהראׁשֹון
.‚Îיׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, וכּמה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבֹו,
ּגדֹול: עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ׁשהמצאנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹעד
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
ארּכה הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים הראּיה; קׁשת ׁשּתצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים
.„Îמנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוטעם

מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ּומּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָזה,
חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על והראיה ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָהּדברים,
ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו והּגימטרּיֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּתקּופֹות
הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו הּמצּויים והם ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָהרּבה,
יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו יׂשראל חכמי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשחּברּו
ּבראיֹות הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּומאחר אלינּו. הּגיעּו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלא
להרהר לאדם אפׁשר ואי ּדפי, ּבהם ׁשאין הם, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּברּורֹות
אֹותם ׁשחּברּו ּבין למחּבר, חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָאחריהם
ׁשּנתּגּלה ּדבר ׁשּכל ּגֹוים; אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנביאים
אין - ּדפי ּבהן ׁשאין ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹטעמֹו,
הראיה על אּלא ׁשּלּמדֹו, אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָסֹומכין

ׁשּנֹודע. והּטעם ְְְִֶֶַַַַַָׁשּנתּגּלתה
�
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ח ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות
הן‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

הן מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין
מקֹום. ּבכל מתּקנין' 'חּלין ְְְִִִִַָָָָֻֻהּנקראין

מעושרים]טבל·. לא מין[פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
לפי ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחרֹות,

א הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ואם עדחׁשּבֹון. סּור ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹ
ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש;

טבל. ׁשל מעׂשר ְֲֵֶֶֶַַּתרּומת
ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;
מפסיד לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסאה
ולּמה מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל
ּוכדי הּטבל מגּביּה - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻּפחֹות
ּותרּומת ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,
ּבכל„. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן

מעׂשר אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול. ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ְֲֲֵֵֶַַַַַָּתרּומת
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין. מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻהּמעׂשר

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
הּנׁשארֹות ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,
הּמעׂשר מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה הּטבל היה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻטבל.
ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשּבּטבל, מעׂשר [מעורב]לתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
מרּבה הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה טבל ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבתרּומת
ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ׁשם קֹורא - הּטבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל
מן מּמאה ואחד טבל ׁשל מעׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּטבל
מּדמי חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ּכּלֹו טבל ויהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמעׂשר;
אחד הּמעׂשר מן מפסיד ונמצא ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתי

ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּמאה
מאתים עם טבל, מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומת
מעׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש; מאה מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמעׂשר
ּכדי מעׂשר, מּמאתים מעׂשר ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל
ׁשבע מאה ויּׁשאר ּבכמֹותֹו. נתערב אם לטעֹות יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ְְְְֲִִֵֵֶַָותׁשעים,
.Êוקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי

ידּוע ואין אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָאיזֹו

מהן. ּומפריׁש ׁשּתיהן ְְְִֵֵֵֶֶַָּומערב
.Áחצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבעּה

קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשּורה
ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּורה
חצי איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ּבאלכסֹון; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּורה

ּומפריׁש. ּומערב ׁשּורה. חצי ְְֲִִִֵַָָָמּכל
.Ë- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד מּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנֹוטל
מעׂשר. ֲֵַַַאחת
שני יום

ט ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות
הּצּדיק,‡. ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבימי

ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָׁשלחּו
אבל אֹותּה; ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה זהירין ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹׁשהּכל
הארץ עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעׂשר
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל
נאמנים אנׁשים אּלא הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו
נאמנין ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. 'מעּׂשרין ְְְְִִֵֶַַַָָֻלֹומר
אּלא·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתקינּו

ׁשאין ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּתרּומת
ראׁשֹון מעׂשר אבל אֹותֹו. אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזה
ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:
.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו [עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַ
- ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ּׁשּיׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמה
ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ּבׁשליׁשית עני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּמעׂשר

הּׁשבּוע. ׁשני ְְֵַַָָׁשאר
ׁשני,„. ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַּכׁשּמפריׁשין

מּתר ,לפיכ ספק; ׁשהּוא לפי - עליהן מברכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻאין
ערם. ּכׁשהּוא ְְְִֶַָָֹלהפריׁשן
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מעׂשר‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
'זה אֹומר: ּכ ואחר לֹו'. סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ'זה
על מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.
.Â.ּבדמאי הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּומּתר

ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: רצה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָואם
הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומם, ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָֻאֹו
מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכּכר
הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה 'אחד ואֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוחּלה,
עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר,
על והּיתר לֹו, הּסמּו הּמעׂשר ׁשאר על מעׂשר ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָּתרּומת
חּלה, הּוא הרי - ׁשהפרׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש מּמאה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה' ׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֻּומעׂשר

ואֹוכל. ְֵַָהּמעֹות';
.Êמאמינֹו אינֹו והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹוכן

עתיד ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָלהפריׁש
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ּומעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻלֹו,
על אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּמעֹות';

ׁשא ּפי על אף מתנההּדמאי, אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא

.Áוהּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?
ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנסּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּתאניםהשבת] 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ
מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, עתיד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאני
אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,

ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר
.Ë;זֹו אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוצרי

עליו ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּכמתּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואינֹו
עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר זה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּתנאי

הּׁשאר. את ואֹוכל זה, ְְְֵֶֶַַָּבצד
.Èּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִֵֶֶַַַָָָנתן

מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי לׁשּיר ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָעתיד
על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי וזה לֹו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָסמּו
הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר לֹו; הּסמּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָהּׁשאר
מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה, הּמעֹות'; על ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻמחּלל

הּכֹוס. ְֵַּבׁשּולי
.‡Èמתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוכ

אצלֹו. ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכּתנאי
ּגרֹוגרת נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו ּפֹועל [תאנה]וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ

על מעׂשר עׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָאחת
על מעׂשר ּתרּומת האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמאה
האחרֹונֹות, העׂשר הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעׂשר

ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהרי
ּבית ׁשּתנאי ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹלּכהן.
ּומעׂשר הּבית, ּבעל מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּדין

ּפֹועל. מּׁשל ִִֵֵֶׁשני
.·Èמן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין

ּבטהרה ׁשּיפריׁשּנה ּכדי ּבלבד, מעׂשר ּתרּומת אּלא ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדמאי,
ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?

להפריׁש[סוחר]לפלטר חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר ֲִֵֵַַאף

.‚Èמהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על נאמן ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו
חּיב זה הרי הּיין, מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא - חלקֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעל

הארץ. עם חלק על ּדמאי מעׂשר מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהפריׁש
.„Èלג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד?

ועׂשר מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיין
ׁשל הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעׂשר
ׁשליׁש לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָוּדאי

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש רביע, ְְְְִִִֶַַאֹו
שלישי יום

י ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות
יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל

מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את[ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ
לֹוקחׁשה ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ

ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר
ּבדיקה·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאחריו;
ּתלמיד ונאמנין. חכמים, ּכתלמיד הן הרי - ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָחכמים
ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָחכמים

מתּקנין. ּבחזקת הן ְְְֲִֵֵֶַָֻהרי
לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם עלּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

עליהםהמעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגיליםׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
עםלבקר] ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

נאמן,„. מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד [עלאֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] עדות לדבר.פי חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ
מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה

נאמן אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה אצלֹו. מתארחין ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָואין
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למי מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ
נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו

.Âּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא
,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא -ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
הרי ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה
אין - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו מעּׂשר. ּבחזקת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּכל
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ
.Ê- ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכ
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;
מסב ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ ּבּמׁשּתה. עּמֹו היה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áמעה ׁשּנתן הארץ 'קח[מטבע]עם לֹו: ואמר לחבר, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', אגּדת סתם,[עוגה]לי לֹו לֹוקח - ְְְֲִֵַַַַָָָָֻ
ואחר לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּופטּור
אמר אּלא סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכ
קֹונה אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלחנוני:
חּיב לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאֹותּה,
אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו אֹותּה; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּׂשר

ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו נתערבּו, -ואם חברֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמתּקן

.Ëאגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ירק', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשל
להן הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבהן,

הּכל. על לעּׂשר צריכין ׁשּבהן חברים - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבערּבּוב
.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

ּומעּׂשרן עראי, החבר מהן אֹוכל כ]- קבע ּדמאי.[לאכילת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ
- אחר חבר וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואם
החבר ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמֹוציא
לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעליהן

הּמּקף מן לפניהם]ׁשּלא שאינו הּמכׁשֹול[מדבר לסּלק ּכדי - ְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם ְְִִִֵֶַָָמּלפני

.‡Èוצרי ּדמאי, האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן. לתּקן, ְְְֵֵֶַַָוהרֹוצה

.‚Èעם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ
ידע אם וכן יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּדמאי

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, טבל ְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא
רביעי יום

יא ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות
הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול לעם[- ְְְִֶַַַָֹ

לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהארץ,
חכמים לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל האסּור; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדבר
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ׁשאין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן ְֱֶֶֶָָָָֻאדם
הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל שמוסיפיםּבמּדה -] ְְִִִַַַָָָ

למּכרללקוח] מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון ,ְְְְִִִֵַָָֹֻ
הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; הּדמאי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָאת
הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה חכמים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָהתקינּו
ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל ּדמאי. מעׂשר ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָהּמפריׁש

ולא[במדויק] מפריׁש; הּוא מׂשּתּכר, והּמֹוכר הֹואיל -ְְְְִִִֵֵַַַֹ
מתּקן. אּלא יׁשלח, ולא ְְְְִִֶַָָֹֹֻימּכר

מּדה‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה
הּלח. ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא

ּפי„. על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻסּלי
אכסרה מֹוכרן בהערכה]ׁשהּוא אלא במדויק אסּור[לא , ְְְֶַָָָ

ּדמאי. ְְְַָָלמכרן
ׁשהיה‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

והּלֹוקח ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר
הּוא. ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָמפריׁש

.Âהמעשרות]חבר על נאמן את[- ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֵֶֶֶַָָָָ
חּטים אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ עם ֲִִִֶֶַַַָָָָֹאביהן
יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבמקֹום
יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּבמקֹום
הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים אּתה 'טל ְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹלֹו:

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' את אּטל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹואני
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעּׂשר;

ּכדמאי. ְִַאֹותֹו
.Áׁשקל ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש הּׁשּוק, מן ירק ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּלֹוקח

- החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּיעּׂשר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
למּכר מכניסין רב ואם למעׂשר. נקּבעּו לא ׁשעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹמּלעּׂשר,

ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,
.Èאצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטלן

מּתחּלה ואם לאחרים. ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּיעּׂשר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻנטלן

ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן אֹו ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָלאכלן
.‡Èירק עלים]קנֹובת זֹו[פסולת הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְֲִִֵֵַַַָָָ

חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּפטּורה
מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ּגּבי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל

.·Èׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן
ׁשהּוא את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן
ּבזה. זה ׁשל להחליף חׁשּודה ׁשהיא מּפני מּמּנה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָנֹוטל
אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ּפת ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹלׁשכנּתֹו,



iying mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy r

חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמּׁשּום
ׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלהחליף.

לקדרה ּותבלין חֹוׁשׁש[לתבשיל]לעּסה - נתן לא אם אבל . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹ
מעׂשרֹות מעושר]מּׁשּום לא התבלין מעּׂשר[שמא ּולפיכ , ְְְִִֵַַַָ

אם ּולפיכ ׁשביעית, מּׁשּום וחֹוׁשׁש מּמּנה; ּׁשּיּטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹמה
מּספיחי הּׂשאֹור ׁשּמא אסּורה, הּפת - ׁשמּטה ׁשנת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהיתה

הּוא. ְִִׁשביעית
.‚Èהן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹהּמֹולי

הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכחזקתן,
וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא ּדמאי, הן הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ עם אצל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון. ְְִִַַָלהחליף
.„Èאף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעם

חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻעל
החליף. ְִֶֶָׁשּמא

.ÂËׁש ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו להּמפקיד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
היּו אם ּדינם? והיא הּפּקדֹון. להחליף ׁשחזקתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנכרי;
אחר יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְֲִִִִֶֶַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ּבהלכֹות ְְְְְְְְִֵֶַַָָֹׁשּבארנּו
חמישי יום

יב ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות
הּמעׂשרֹות,[קונה]הּלֹוקח‡. על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

יכֹול ׁשאינֹו טֹוב, יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה לעּׂשרן, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָוׁשכח
- הן' 'מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻלעּׂשר
נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת; ּפיו על ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹוכל
לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - הן' ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ'מעּׂשרין
על ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין; מאֹותֹו מתּקנין אחרֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּפרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו הארץ, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָעּמי
לא·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת, למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן [-יאכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלאמספק] הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על הּכל, ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל

ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא והאמינּוהּו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהקּלּו
ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, סמּו טֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹום
טֹובים ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר נראה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמּפני

ּגלּיֹות. ֶָֻׁשל
אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע

ּבּׁשּבת ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - הּמעׂשרֹות על ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָמאמינֹו
ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִַַַַָָָָָהראׁשֹונה
יאכל, לא - אצלֹו יאכל לא אם הניה מּמּנּו ְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנדר

ּדמאי. ׁשּיעּׂשר ְְֵֶַַַעד
מעׂשר„. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי

ּבין ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו
אֹותּה' והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: למקֹומּה, ּבין אחר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלמקֹום
על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ
המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,

ראׁשֹון‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

הּוא ׁשּלֹו ׁשהּׁשני נאמן; אינֹו בירושלים]- ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âמּמי לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ׁשאינֹו למי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהאֹומר

ואם נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעּׂשר', ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר

מת ׁשהרי מאֹותֹולקחּתי'; לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא ירא, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּפלֹוני,

נאמן. אינֹו - ֱֱֵֶֶָָנאמן'
.Êּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
מאֹותֹו ולֹוקח והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' 'איׁש לֹו: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמר
לּקח הל ּפיו. על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָּפלֹוני,
'זה לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: וׁשאל ְִִֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו,
הרי זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף - אצלי' ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּׁשלח

נאמנין. ֱִֵֶָאּלּו
.Á.ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ואם הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר אם ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
אדם, ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשהה

הּממחה. מן אּלא יּקח ְִִֶֶַַָֹֻלא
.Ë;ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

אּלא יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות לענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבל
הּממחה. ְִֶַֻמן

.Èאּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחּמרין
- ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל מתּקנין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָֻֻֻאינן
ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא ׁשּמא נאמן; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָאינֹו

ּביניהן. ֵֵֶַָָהּׂשכר
.‡Èּבסּוריה ּפרֹות דוד,הּמֹוכר ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ

ישראל] ארץ מדיני חלק בה ארץונוהגים 'מּׁשל ואמר: ,ְִֶֶֶַָ
נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב - הן' ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻיׂשראל

הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר [כלומרׁשהּפה ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשאסרמסוריא] ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; חּיב -ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

והיה ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מּׂשדהּו. ִִֵֵֶָׁשהביא
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.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים
והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּיצא ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, מצּויין; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוהּפאה
אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ּכל ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנאמנין,

אֹותֹו. לּתן אדם ּבני ְִֵֵֶֶֶָָׁשּדר
.‚È.נאמנין הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?

נאמנין. אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים זה ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ'קמח
מּתנֹות 'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואין

ּדמאי. מתעּׂשרת אּלא הּוא', ְְֲִִִֶֶֶַַָענּיים
.„Èּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין

הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר 'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; הּוא'.['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
אם אּלא מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻנאמנין
ירק מעט לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר היה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכן
הּבית 'ּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמבּׁשל

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: יכֹול לי', ְְְֲִִִִִַַַַָָנתנֹו
.ÂËׁש לוי ּבן ׁשּנּטלהוכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות אמר: ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו
.ÊË,הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין לׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה
ּבהן ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ּומעׂשר, ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָזּקת

אֹוצרֹו אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא אסּור ואין -[מחסנו]ׁשמן. ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו, לּקח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
מעׂשר על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, יּודע ׁשּמא -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, לׁשם למכרֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשני

מּדבריהם. קנס - זה וכל מעׂשר. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָזּקת
.ÊÈאין חזקה, נאמן; - אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָחׁשּוד

,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא חֹוטא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹאדם
וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ׁשאמר: הארץ ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעם
- מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ּבׁשּלֹו, אפּלּו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּדמאי'
קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, נאמן; אחרים, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבׁשל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.ÁÈאמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

ּבכֹור ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',
הרי - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, חבר. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה
שישי יום
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הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאניםּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

והרימיןמדבריות] גרועים], פרות של והעזרּורין,[שיח , ְְְִִִָָֻ

ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות מדבריות], ,[תאנים ְְְִַָ
ענבים]והּגפנן ּתמרה[מין ונֹובלֹות מהרוח], שנפלו ,[תמרים ְְְְְִַָָֻ

ׂשאֹור הּטילּו לא ׁשעדין בישולם]והן נגמר והּנצּפה[שלא , ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
והּלֹוקח[צלף] הּדמאי. מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתרּומת לא מהן להפריׁש צרי אינֹו - הארץ מעם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן מּפני ׁשני, מעׂשר ולא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעׂשר
מן ּפטּורין אּלּו הרי - מעּׂשרין' 'אינן הארץ עם לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאמר

הּׁשמּור. מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד ְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות,
ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו והּסיפֹות[פירות ְְַַַָ

בסוף] הּדמאי[שהבשילו מן ּפטּורין מעשרׁשּבּבקעה, -] ְְְִִִֶַַַָ
הןמספק] ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - וׁשּבּגּנה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבּכּורֹות?
ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבקעה

הּמקצּועֹות ׁשּיקּפלּו לייבוש]אחר הּׂשדֹות,[מחצלות מן ְְְִֶַַַַַַָ
ּפטּור הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויּניחּום

הּדמאי. ְִַַמן
הּדמאי‚. על ּפרֹות[לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ּוכזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפנים;
מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּורין - ולחּוץ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמּכזיב

ּבֹו. ְְִֶׁשּנמצאּו
ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות

ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על דוד]אף ע"י שנכבשו ,[שטחים ְְְִִֵֶַַָָ
הרי - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין
ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָאּלּו
ּבארץ אּלא ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשני.
והחרּובין הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו

הּׁשוין והּכּמֹון[ישרים]הּגדֹולים ּביֹותר, הּלבן והארז , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
וכן ּובסּוריה; יׂשראל ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגדֹול

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ְֵֵֵַֹּכל
.‰- ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהחּמרים

לּה; הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו מהארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחזקתן
חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוהארז,
ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלארץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּכר, ְְִֵֶַָָָהיה
.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן[מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ

וכן אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמֹור

העיר. מּׂשדה ׁשחזקתן ְְְִִֵֶֶַַָָָהּדמאי,
.Êמּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח

הארץ מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר קרֹובה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשהיא
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ. מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפטּור

.Áהיה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
,לפיכ ּדמאי; ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתּגר
היה יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח
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.Ëאם אבל וׁשּלׁש; וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָֹהביא

ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻאֹו
.Èלארץ חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא הּדמאי, על ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו

לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו
.‡Èאּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות

הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ּבדמאי; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
אגֹוזים ּכגֹון לארץ, מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתם ּדברים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָוכן

שזיף]ודרמסקנּיֹות הּדמאי.[מין מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
.·Èאחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא

אחר אּלא - הריח אחר ולא הּטעם, אחר ולא ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹהּמראה,
ּכיצד? אסּור. לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, ׁשרּבּו ּכל ְֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻהרב:

ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, לא אבל ּבעיר רּבּורּבּו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹֹ
ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר רּבּו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּבעיר,
לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ולא לחנוני רּבּו ּבהר, ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָָָֹרּבּו
ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו זה - לחנוני רּבּו ולא ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּבית

ּבדמאי. חּיב ּבֹו, ְִַַַָרּבּו
.‚Èהּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו

ּבדמאי. חּיב מּמּנּו הּלֹוקח ְְְִִֵֶַַַַָָליׁשנֹו:
.„Èעל ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו

אֹו לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות הּלֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָהּדמאי:
לרטּיה אֹו למלּוגמא אֹו לעֹורֹות תחבושות]קמח ׁשמן[- , ְְְְִִִֶֶֶַָָ

לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,[מישחה]להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
של]וחּלת חלה הפרשת והמדּמע[- הארץ, [תרומהעם ְְְֶַַַַָָָֻ

מעורבים] ּוׁשיריוחולין ׁשני, מעׂשר ּבכסף והּלקּוח ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - הּבּכּורים ותֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנחֹות,
לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין הארץ: עם לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכיון

.ÂËהרי - לבהמה עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּלֹוקח
לבהמת אפּלּו לבהמה יאכילם ולא לגֹוי, ימּכרם לא ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹזה

ּדמאי. ׁשּיתּקנם עד ְְְֲִֵֵֶַַַאחרים,
.ÊË.לאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשמן

הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
וסיכה ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני - ּבדמאי חּיב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו,

מקֹום. ּבכל היא ְְִִִָָָּכׁשתּיה
.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על לֹו[הנאמן לּתן ְִִִֵֵֶַָָ

מּכתֹו על נתן[טבל]ׁשמן מּתר. ּובדמאי, אסּור; ּבוּדאי, - ְְִֶֶַַַַַַָָָָֻ
להתעּגל טבלה ּגּבי על ׁשמן -[להתגלגל]הּגֹוי עליה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אחריו. ליׁשב ליׂשראל מּתר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּׁשעמד,
.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי

למּוריס יין הּלֹוקח דגים]חֹוׁשׁש. לאלּונתית[ציר [ייןאֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ
בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם, [לטוחנם ְְֲִִִִַָ

ייןבדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָאלּונתית,
ּבדמאי ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,

.ËÈאם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל
מה ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
הּוּדאי את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא - ְְִַָָֹּכדמאי
.Îואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּותרּומת ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן הּואמעׂשר, והרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹ

ּדמאי. ׁשל ׁשני ְְֲִֵֵֶַַּכמעׂשר
.‡Îואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ואבדה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתּקן,
ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתרּומה

ּכדמאי. ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִֵֵַַַַּומפריׁש
קודש שבת

יד ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות
הּסיטֹון[קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ

מין ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.
קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין[קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ

ּומּכל וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו
ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ואגּדה, ְְֲֲִַָָָָָָָֻֻאגּדה

מעּׂשר‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו. אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשחזקתֹו
ׁשּמביאין„. ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר מּגּנֹותיו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹו
ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - אחרֹות ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּגּנֹות

זה. על מּזה יעּׂשר לא ְְִִֵֶֶַַָֹׁשנּיה,
על‰. החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני - ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת
אחד'. מּׁשל הּיֹום ְִֶֶֶַָוׁשל

.Âהּפלטר מן לאחרים]הּלֹוקח ומוכר מהנחתום קונה -]- ְִֵֵַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאף
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול
.Êהֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה

הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
ּודפּוס. ּדפּוס מּכל ְְְִֵַָמעּׂשר

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
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ּבזמן אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ּומּתנה. ַַָָָָמּתנה
.Ëהּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק

הּכל. על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹועׂשה

.Èואֹוכל מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו והֹותירּוּפֹועלים ין, ְְְְְֲִִִִִֶָֻ
ואחת. אחת מּכל מעּׂשר - ְְְִֵַַַַַָּפרּוסֹות

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
�

g"qyz'd ixyz 'bÎf"qyz'd lel` e"k - zeevnd xtq m"anx ixeriy

ראשון ,יום

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א לּתןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֶַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, הּׁשקל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָמחצית
לה'" נפׁשֹו ּכפר איׁש ai)"ונתנּו ,l zeny)ואמר , ְְְְִֶַַַָָֹ

יּתנּו" bi)"זה ,my)חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין ּוברּור, . ְִִֵֶֶַַָָָ
"ּכלֿהעֹובר אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ְְְִִֵֵֶַָָָָּבמצוה

e`vi(my)עלֿהּפקדים" Ð `avl cwtpy in lk) ְִַַֻ
(zecwtp opi`y miypזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבמּסכּתא
g)וׁשם dpyn g wxt)אינּה זֹו ׁשּמצוה נתּבאר, ְְְִִֵֵֶָָָָ

הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֶֶֶַָָנֹוהגת
שני יום
.‚�˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ÏÈÚÏ ‰ÒÙ„� ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִֵַַָָָחדׁשים
החדׁש "yeciw")קּדּוׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw), ִֶַֹ

ראׁש לכם הּזה "החדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
a)חדׁשים" ,ai zeny)נאמר ּובפרּוׁש ,dpyd y`x) ְֱֳִֵֶַָ

(.akמצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ
ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָזֹו
`ed jexa yecwd zay day myÎlr .zayd)

(ziy`xa dyrnnימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ
הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְִִֵֶֶַַָָָָָוׁשֹובת
ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿהּלבנה

dxezd)הּתֹורני inkg erawy itk geld iaeyig) ִַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש (`zgויעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

(dpyd xeairl zeaiqdוזּולתֹו(zxg` daiq e`) ְָ
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
הּמקּדׁש. העּדר מחמת הּקרּבנֹות הקרבת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבטלה
'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

(jkl jenqd)ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר bq.)ּכמֹו zekxa)יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹול(y)קׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאמנם
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם
LÈÂׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ¿≈ְְֱִֶָָָָֹֹ

חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור

חגז אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹה
ׁ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

dk.)ּבּקּבלה dpyd y`x)אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
(a ,bk `xwie),"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
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על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

(epnfa rawp xaky xac zelbl).היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
È��‰Âׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ¿ƒ¿ƒְְְְִִִֵֵֶַָָ

― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָארץ
הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, מּלעׂשֹות לאל ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחלילה
לגמרי האּמה אתֿׁשארית יׁשרׁש ולא ימחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּלא
יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ―ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹ
― יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבחּוצה
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹהרי
ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאפן,
הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ולקּבֹוע ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָׁשנים
תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָהּנזּכרים,

מירּוׁשלם" b)ּודברֿה' ,a diryi)מי יתּבֹונן ואם . ְְְִִִִִֵַָָ
זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָיתּבאר
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ְְְִִִֵֵֵַַַָָָספק.
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת (zenyאתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
(i ,biאמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד

לּמֹועד" הּסמּוcrenl jenqd Ð xc` ycega) ֵַַָ
(gqtואמרּו(my)ֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ

אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי a)יתעּלה: ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְִֵֶַַָָָָ
(.dמחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"
ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. k`)חדׁש ,`i xacna) ְִֵֶֶַָָָֹֹ

אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

(` ,fh mixac)חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

jldnחּמה lr qqean miycgd aeyigy zexnl) ַָ
(gxidּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנה(i`.)ּבפרק ראׁש (a.)ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות .(bq.)וגם ְְִַָ

שלישי רביעי,,ֿיום חמישי,יום שישי,יום יום
קודש שבת

.‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ÏÈÚÏ ‰ÒÙ„� ‚"�˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

�

ycew zexb`
תשי"ד אלול, כ"ח ב"ה,

ברוקלין.
וברכה! שלום

אדמו"ר מו"ח כ"ק של הק' הציון על אזכירו כבקשתו הנה אלול, מכ"א מכתבו על במענה
טובה. וחתימה לכתיבה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

כמו בצורתה ובפרט בזה, השאלה על לי פליאה הראש, דכיסוי ענין אודות חוות-דעתי ששואל ומה
מי את מובן שאינו מגולים, מלפנים אצבעות שתי רק מכוסה יהי' הראש שכל פארוק שתלבש שכותב
תועלת ומה עצמו. את אם כי העולם, את לא ואפילו יכול הכל את שלא דפשיטא בזה, לרמות רוצים

דא. בכגון
וספק, לשאלה מקום אין ובמילא בשו"ע מפורש הדין הרי כי דסניף סניף בתור רק שזהו ומובן

בזה. הרצוי' לדעתו המדוברת תסכים בזה הדבור פעם אחר בפעם נועם שבדרכי ומובטחני
ומתוקה טובה לשנה ויחתם יכתב הרי לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאה החדשה השנה ולקראת

ה'. בצבאות חילים לעשותם חיל אנשי בתוככי בסביבתו השפעתו וינצל
בברכה.
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Á‰�˘Ï ¯ÈÎ˘ È¯Î� ÂÏ ˘È˘ ÈÓ Ï·‡enÔÈ„‰ ÔÓ˘ Ù"Ú‡ ‰�˘ ‰˙Â‡· Â‰„˘Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ÏÎ ‰˘ÚÈ˘
ÂÏ ıˆ˜˘ ¯Î˘‰ ÏÂËÈ˘ È„Î ÔÈÂÎ˙Ó ‡Â‰ ÂÓˆÚ ˙‡�‰Ï È¯Î�‰ È¯‰˘ ˙·˘· Â‰„˘ „Â·ÚÏ ÂÁÈ�‰Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰
¯Á‡ ÌÂÈ· ‰˙Â˘ÚÏ Í¯ËˆÈ È¯‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ˙·˘· ‰Î‡ÏÓ ‰˙Â‡ ‰˘ÚÈ ‡Ï Ì‡ Û‡ ÂÏ ÌÏ˘È Ï‡¯˘È‰˘ Û‡˘
‰˙Â˘ÚÏ Í¯ËˆÈ ‡Ï˘ È„Î ˙·˘· ‰˙Â‡ ‰˘ÂÚ ‡Â‰ ÍÎÏ ‰�˘‰ ÏÎ Â‰„˘Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ÏÎÏ Â¯Î˘ È¯‰˘

„"Ó¯ ÔÓÈÒ· ¯‡·˙È˘ ÌÚËÓ ÌÂÈ ¯ÈÎ˘ ÂÓÎ Ï‡¯˘È Ï˘ ÂÁÂÏ˘Î ‰‡¯� Â�È‡ Ì‚Â) ¯Á‡ ÌÂÈ·fnÈ�ÙÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ (
‡Â‰˘ Â˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï Ï‡¯˘È Ï˘ ‰„˘· ˙·˘· „·ÂÚ È¯Î�‰ ˙‡ ‰‡Â¯‰˘ Â„È· ˙ÂÁÓÏ ‡Â‰ ÍÈ¯ˆ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó

.ÌÂÈ ¯ÈÎ˘ ‡Â‰˘ ÂÏ ‰Ó„È ‡Ï‡ ‰�˘ ¯ÈÎ˘
‡Ï‡ ˙ÂÒÈ¯‡· ‰„˘‰ Ô˙ÈÏ ÌÏÂÚ‰ ·Â¯ Í¯„˘ ÈÙÏ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó È�ÙÓ ¯ÂÒ‡Ï ÔÈ‡ ‰„˘ ˙Â¯ÈÎ˘·˘ Â¯Ó‡ ‡ÏÂ
ÂÏˆ‡ ‡È‰ ‰¯ÂÎ˘ È¯‰˘ ÒÈ¯‡Ó ¯˙ÂÈÂ ÒÈ¯‡Î ÂÊ ‰„˘ ˙Â¯ÈÙ· ˙ÂÎÊ ÂÏ ˘È „·ÂÚ‰ ‰Ê È¯Î�˘ ‡Â‰ ÔÎ ˙Ó‡‰˘Î
ÒÈ¯‡˘ ¯ÓÂÏ ÂÏ˙È ˙·˘· „·ÂÚ Â˙Â‡ Â‡¯È˘Î ÍÎÈÙÏ ·Âˆ˜ ¯·„ ‡Ï‡ ‰„˘‰ ÏÚ·Ï Ô˙Â� Â�È‡Â ÂÏ˘ ‰È˙Â¯ÈÙ ÏÎÂ
‡Â‰ ˙Ó‡‰ Ì‡ ¯Èˆ˜‰ ˙Ú· ÂÈ¯Á‡ Â¯˜ÁÈÂ Â˙„Â·Ú· ÔÈÂÎ˙Ó ‡Â‰ ÂÓˆÚ ˙·ÂËÏÂ ‰„˘‰ ˙Â¯ÈÙ· ˜ÏÁ ÂÏ ˘ÈÂ ‡Â‰
Â‡¯È ¯Èˆ˜‰ ˙Ú· ÂÈ¯Á‡ Â¯˜ÁÈ˘Î ‰�˘ ¯ÈÎ˘ ‡Â‰˘ È¯Î�· Î"‡˘Ó ‰„˘‰ ˙Â¯ÈÙ· ˙ÂÎÊ ÂÏ ˘È ˙Ó‡·˘ Â‡ˆÓÈ ÔÎ
‰„˘‰ Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ‰È‰ ÌÂÈ ¯ÈÎ˘˘ Â¯Ó‡ÈÂ ÒÈ¯‡ ‰È‰ ‡Ï˘ Ú¯ÙÓÏ Ì‰Ï ¯¯·˙È ‰„˘‰ ˙Â¯ÈÙ· ÌÂÏÎ ÂÏ ÔÈ‡˘

˘"Ú „"Ó¯ ÔÓÈÒ· ¯‡·˙È˘ ÂÓÎ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó È�ÙÓ ¯ÂÒ‡Ï ÔÈ‡ ÌÂÁ˙Ï ıÂÁ ‡È‰gn:

ËÏÂËÈÂ ‰ˆ¯È˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ Ì‰· ˜ÒÚ˙ÈÂ „Â·ÚÈ˘ ˘„ÁÏ Â‡ ‰�˘Ï È¯Î�Ï Ì¯ÈÎ˘‰Ï ¯˙ÂÓ˘ ‰„˘Î Ì�È„ ÌÈÈÁ¯‰
ÈÙÏ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡Â ˙·˘· ÂÏÈÙ‡ „·ÂÚ È¯Î�‰Â ·Âˆ˜ ¯·„ Ï‡¯˘È‰Ï Ô˙È˘ ˜¯ ÂÓˆÚÏ ¯Î˘‰ ÏÎ
¯˙ÂÈ È¯Î�Ï Â¯ÈÎ˘‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ıÁ¯ÓÎ Â�È„ ¯Â�˙‰ Ï·‡ ˙Â„˘ ÂÓÎ ˙ÂÒÈ¯‡· Ô˙ÈÏ ÌÏÂÚ‰ ·Â¯ Í¯„ ÌÈÈÁ¯‰ Ì‚˘
‡Â‰ ÔÎ˘ ‡Â‰ ÌÂÈ ¯ÈÎ˘˘ Â¯Ó‡È˘ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÌÂ˘Ó Â· ˘È ˙·˘· È¯Î�‰ Â· ˜ÂÒÚÈ˘Î˘ ÈÙÏ ÏÂÁ‰ ÈÓÈ ˙˘˘ÏÓ
ËÚÂÓ Â¯Î˘Â ˙Â·Â¯Ó ÂÈ˙Â‡ÈˆÈ˘ ÈÙÏ ˙ÂÒÈ¯‡· Â�˙ÈÏ ‡ÏÂ Â¯ÈÎ˘‰Ï ‡ÏÂ ÌÂÈ È¯ÈÎ˘ È„È ÏÚ Â· ˜ÂÒÚÏ ¯Â�˙‰ Í¯„

ıÁ¯Ó ÂÓÎhn.
‰�È„Ó‰ ‚‰�Ó ÈÙÏ ÏÎ‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂpÌ�˙ÈÏ Â‡ ıÁ¯Ó‰ Â‡ ¯Â�˙‰ ¯ÈÎ˘‰Ï ¯ÈÚ‰ È˘�‡ ·Â¯ Í¯„˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·˘

ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â ˙ÂÒÈ¯‡· ÂÏ Ì�˙ÈÏ Â‡ È¯Î�Ï Ì˘ Ì¯ÈÎ˘‰Ï ¯˙ÂÓ ÌÂÈ È¯ÈÎ˘ È„È ÏÚ Ì‰· ˜ÂÒÚÏ ‡ÏÂ ˙ÂÒÈ¯‡·
Ì¯ÈÎ˘‰Ï ¯ÂÒ‡ ÌÂÈ È¯ÈÎ˘ È„È ÏÚ Ì‰· ÌÈ˜ÒÂÚ ‡Ï‡ ˙ÂÒÈ¯‡· Ì�˙ÈÏ ‡ÏÂ ÌÈÈÁ¯ ¯ÈÎ˘‰Ï ¯ÈÚ‰ È˘�‡ ·Â¯ Í¯„

:˙ÂÒÈ¯‡· ÂÏ Ì�˙ÈÏ Â‡ È¯Î�Ï Ì˘

mixe`ia
(ÂÓ:ג לסעיף זה סעיף בין החילוק – לשנה שכיר נכרי

ולכן בשבת, הנכרי מעבודת הישראל מרויח ישנו ג' בסעיף
עין). מראית מטעם לפחות (או שליחות. מטעם אסור

(ÊÓכוונתו אין יום שבשכיר א: סעיף – רמ"ד בסימן
המלאכה עליו לא שהרי המלאכה להשלים כדי בעבודתו
כדי היום כל הישראל את לעבוד כוונתו אלא . . לגמור
הישראל, שליחות כעושה זה הרי לפיכך שכרו לו שיתן
היא בעבודתו שכוונתו שלו היא המלאכה – הקבלן אבל

של כשלוחו ואינו שכרו ליטול כדי המלאכה להשלים
ישראל.

(ÁÓ:ג סעיף – ע"ש רמ"ד בסימן
(ËÓלהשכירם שאסור ו סעיף לעיל שנתבאר – מרחץ כמו

עין. מראית משום שנה לשכיר אפילו
המדינה�) מנהג על סמכו ולפעמים – המדינה מנהג לפי

חוששים ולא בקבלנות, להיעשות שדרכו דבר להתיר
יום בשכיר 40.שיחליפוהו

zexewn

ח.40) סעיף רמד סי' להלן ונתבאר
רמג סימן שבת הלכות ב' חלק

•
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הפרק: אתתוכן ולהשלים למלא תשובה של כוחה
עשה מצות בביטול שנעדר ה"אור"
ע כיצד הקודם בפרק שביאר התשובה"[לאחרי י

" העליוןממשיכים מעלהעומק שלמעלה העליון (רצון "
השאלה לתרץ זה בפרק ימשיך - ההשתלשלות) מבחינת

" שבביטולדלעיל הפגם כל לתקן בתשובה כח יש איך
עשה :]"מצות

.úåðéçá 'á åì ùé ïåéìòä ïåöø éë ,ïéðòäå

,úåìùìúùää úéùàø àéäù ,äîëçá ùáåìîä 'àä
ïäù ,úåöîå äøåú éãé ìò êùîð äæ ïåöø úðéçáù
àúééøåàã ,äîëçá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø ïä

.ú÷ôð äîëçî

íéøåîâ íé÷éãö úâøãîå úìòî éãé ìò êùîð àåäå
åîâô àìå íìåòì íäéîé ìë úåöîå äøåú íéîéé÷îä

.å"ç íäá

äìòî äìòîìù ïåéìòä ïåöø úðéçá àåä 'áäå
úðéçáá ììë ùáåìî åðéàå ,"úåìùìúùää øãñ"î

.äàìéò äîëç
שמצינו דרך ועל העליון, ברצון מדריגות שתי יש
בכל המלובש הרצון שישנו – שבנפש הרצון בכח
שכח הגורם – להתחכם הרצון (כמו, נפשו כוחות
המלובש "רצון הוא – בחכמות יעסוק חכמתו
בשום מלובש שאין הרצון, כח עצם וישנו בחכמה"),

הפרטיים. הרצונות כל נובעים שממנו פרטי, ענין
המלובש ה"רצון ישנו - כביכול למעלה וכך
החכמה, בענין הקב"ה של רצונו היינו בחכמה",
יתברך), (חכמתו החכמה ספירת את האציל זה שבגלל
העולמות עניני בכל יתברך רצונו זהו יותר ובכללות
כל של מקורו היא החכמה ספירת שהרי והברואים
העוסק אדם ולפיכך, וראשיתו. ההשתלשלות סדר
"רצון ממשיך נפקת, מחכמה דאורייתא ומצות, בתורה

בחכמה". המלובש העליון
דלמעלה, הרצון כח עצם הוא מזה למעלה אבל
לכל המקור הוא זה ורצון ענין, בשום "מלובש" שאינו
דכל "רעווא ונקרא דלמעלה, הפרטיים הרצונות
למעלה הוא ולפיכך הרצונות), לכל (הרצון רעווין"
השתלשלות"). ("סדר והנבראים העולמות מכל מעלה
íöò] àçåî ìò àéôçã àúìâìâ úðéçá àåäå
,ìùî êøã ìò .[åôé÷îå çåîä ìò äôåçä úìåâìåâä

,úòãå äðéáå äîëç ïëùî íä àúìâìâã éììç 'âã
î åðéàù ,ïéçåîä ìò óôåçä íöòå,ììë ïéçåîä ïëù

ïåöø úðéçá ìùî êøã ìò êë .àúìâìâ àø÷ðä àåä
.úòã äðéá äîëç ïëùîî äìòî äìòîì àåä äæ

שלשה [שבו המוח ישנו הגשמי שבראש כשם
מוח בו שיש מיוחד חדר הוא חלל ד"כל "חללים",
ג' והם בקופסא, המונח כדבר בו מונח והמוח מיוחד,
הגולגולת עצם וישנו דעת"], בינה חכמה מוחין
- הנפש בכוחות ישנו כך המוחין, את ומקיף הסובב
הרצון, כח עצם והוא השכל, מגדר למעלה שהוא כח
תולדת שהוא רצון (היינו ודעת טעם פי על רצון שאינו
נפשו בעצם הנטוע תקיף רצון אלא שבמוח), השכל
רוצה שאדם מה [לדוגמא, רוצה". אני ש"כך לפי
הכרה או ההתבוננות תולדת זה רצון שאין לחיות,
האדם]. נפש בעצם הטבוע רצון זה אלא החיים ביוקר
ב"ה, העליון רצון עצם בחינת יש כביכול, למעלה וכן
המוחין. מגדר מעלה שלמעלה "גלגלתא", הנקראת

,àáìã à÷îåò é"ò äáåùú éìòáá äìâúîä àåäå
àåäù ,ùôðáù ïåéìòä ïåöø úðéçá ë"â àåäù
úðéçá àåäå ,úàù åùôð ìëåúù éãëî äìòîì

.[áìä ïåöø] àáìã àúåòø
תשובה העושים תשובה, בעלי של מעלתם וזוהי
"רצון שהוא דלבא", "רעותא מבחינת דלבא, מעומקא
עצומה במרירות שמתעוררים ע"י שבנפשם, העליון"
שאת. תוכל שנפשם מכפי יותר וגבול, ממידה למעלה
äìòî äìòîìù ïåéìòä äæ ïåöø éãé ìòù
,äáåùú éìòá ìù íùôðá äìâúîä úåìùìúùäî
úåöî ìåèéááù íéîâôäå úåðåøñçä ìë àìîúî

.äàìéò äîëçî ,ùã÷ éøøäá äãåñéù ,äùò
את התשובה ע"י מתקנים איך היטב מתורץ ובזה
הפגמים כי עשה. מצות בביטול האור חסרון
בבחינת הם עשה מצות ביטול ידי שעל והחסרונות
נאמר זה שעל נפקת, מחכמה אורייתא כי החכמה,
לבחינת כינוי הוא ד"קדש" קדש", בהררי "יסודתו

במצותיו"). קדשנו "אשר בפירוש (כנ"ל החכמה
("רצון דלבא מעומקא התשובה ידי על אך

תשובהשבנפשהעליון" הבעל בנפש מתגלה עצם)
מהשתלשלות מעלה שלמעלה ב"ה העליון רצון
מקור הוא העליון רצון עצם שבחינת ומאחר (כנ"ל),
זה רצון המשכת ידי על ולפיכך, כולם, הרצונות לכל



"c"ag i`iyp" zxeznfr

והחסרונות, הפגמים כל ממילא בדרך מתמלאים
מנה". מאתיים "שבכלל

שחטאקצת[ שאדם אופנים משני – לזה משל
חבירו: את לרצות יוכל דברים בכו"כ חבירו כנגד

את להביע צריך חבירו את לרצות כדי כלל בדרך
אם כי כנגדו, שחטא ודבר דבר כל על העמוקה חרטתו
חבירו בו, מתחרט אינו שעדיין אחד דבר אפילו ישאר
בשלימות. לו לסלוח יוכל ולא ממנו מרוצה יהי' לא
באם הנה אביו, נגד שחטא בבן המדובר אם אבל
(שסוף אליו העצמית אהבתו את אביו אצל לעורר יוכל
אז, הרי – אביו) של ובשרו ועצמו בן, הוא הרי סוף
אהובו, בנו כלפי ורחמים באהבה יתמלא אביו כאשר
שהאב מאחר כי הכל. על ממילא בדרך לו ימחול
מאליו מתבטלים עצמותו, בכל בבנו ומקושר "רוצה"
ואינם הפרטיים החטאים כל של וה"חסרונות" הרושם

מקום. תופסים
חסרון נעשה וחטא חטא כל שע"י בנמשל, וכך
מצוה כל (שע"י אלקות של פרטיות ב"המשכות"

ב"ה); סוף אין אור של אחר גילוי נמשך
שיתגלה פועלים דלבא מעומקא התשובה ע"י אבל
ואזי ישראל, בבני הקב"ה של העצמי" "רצונו
החסרונות כל ממילא בדרך ונתתקנים מתמלאים

ובנ"י]. הקב"ה שבין בהקשר ה"פרטיים"
åúåàìîì ïéöåøùëù ,ùáéå áøçðä øäðä ìùîëå
øæåç æ"éòù òáåðä øå÷îå ïééòîá ÷îåòá ïéøôåç
ïåéìòä ïåöø úðéçá éåìéâ é"ò êë ,øäðä àìîúîå
àìîúî ,úåìùìúùää øãñî äìòî äìòîìù ä"á

.íéîâôäå úåðåøñçä ìë íéìùîå

úðéçá éãé ìòù ,'ä êéúàø÷ íé÷îòîî åäæå
øçàî ,'éåä úëùîä úåéäì êéúàø÷ ,íé÷îòîî

.òáåðä ïééòîäå øå÷îä úðéçá äìâúðù

ïáåî åðéà äøåàëìã ,åðàèç éë åðéáà åðì çìñ åäæå
àåä äæ éëå ,[íòè úðéúð àåä "éë"] åðàèç éë åäî
ìò åðéáà åðì çìñ ì"ìäå ,äçéìñä ìò íòè úðéúð

.åðàèç øùà

úëùîä åðøñçå åðàèçù éôìù ,ïáåé ì"ðä íò êà
,åúøåúå åéúåöîá ä"á óåñ ïéà øåà úåìùìúùä
,úåçéìñäå íéîçøä øå÷î øøåòì ,åðì çìñ êëì
äìòî äìòîìù ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ åðééäã
.úåðåøñçä ìë úåàìîì éãë ,úåìùìúùä øãñî

חסרון, לשון הוא ב"חטא" הפנימי הפירוש
אלקות בגילוי חסרון נעשה חטאים שע"י והכוונה,
קיום ע"י נמשך להיות צריך (שהי' ובנפש בעולם

והמצוות). התורה
ה ענין תוכן גם רקסליחהוזהו שאינו חטאים, על

ולמלא לתקן אלא ה' כנגד שחטא על הגברא את לכפר
עוונותיו. ע"י שנפעל אלקות בגילוי החסרון את

לנו "סלח הבקשה לשון היטב מיושב ומעתה
הוא,כיאבינו הבקשה שתוכן ("כי")דלפיחטאנו",

הנמשך והגילוי האור את ו"סילקנו" שחטאנו
מלפניו בקשתנו כן על המצוות), קיום (ע"י בעולמות

הרצון שיתעורר כולםממקורית', הרצונות כל
כל מילוי להיות אפשר ממנו שרק הרצון), ("עצם"

כנ"ל. הפגמים
ïåöøä åúåà åðéà ïåöøä úøæçäù ,åðì çìñ åäæå
éãé ìò ÷ìúñð ïåöøä åúåà éøäù ,äìçú äéäù
úøæçäù àìà ,êùîåéå øåæçé êéàå ,ïåòå àèçä
ìëì ïåöø] ïéåòø ìëã àåòøî êùîð äçéìñäå ïåöøä
ïåöø úðéçáî äìòî äìòîìù äî åðééä ,[úåðåöøä

.äîëçá ùáåìîä
התשובה שע"י דזה ענין, עוד מובן זה לפי
שהי' ה"רצון" אותו זה אין בנו, יתברך רצונו מעוררים
שסילקנו הרצון שאותו (שנאמר, החטא קודם בגילוי
זוהי אלא התשובה), ע"י ומתגלה חוזר חטאים ע"י
דכדי העליון". "רצון בגילוי יותר עליונה מדריגה
צריך החטא, לאחרי בנו יתברך רצונו ולהמשיך לחזור
הרצונות כל מקור שהוא הרצון, "עצם" לעורר האדם
חדש. רצון בנו נמשך אז שרק הרצון"), ("בעל כולם
,[à÷ééã "êîò ] "àøåú ïòîì äçéìñä êîò éë" åäæå
äìòîìù ïåéìòä ïåöø éåìéâ àåä äçéìñä éë

.ùîî "êîò" úðéçá àåäù ,úåìùìúùäî

íééçä ìë øå÷îù ,"íééç øå÷î êîò éë" ù"î ïéòëå
,[ùîî "êîò"] àìåëã àøå÷îî íéëùîð íééçä ééçå

.úåìùìúùää øãñî äìòîì
ד"כי "כיעמךהענין מ"ש ע"ד הוא עמךהסליחה"

ובעצמו בכבודו להקב"ה היא שהכוונה חיים", מקור
כל של החיים בחינות שכל דכולא", "מקורא שהוא
נמשכים ביותר, העליונה למדריגה עד כולם, העולמות
למעלה מ"עמך", רק מקורו הסליחה ענין וכך – ממנו

ההשתלשלות". "סדר מכל
òîì" éæà ,åæ äðéçáá ïåéìòä ïåöøå äçéìñä éåìéâáåï
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åúåëìî úãîîù äàøéä úðéçáì íåé÷ ùéù ,"àøåú
ïéà äçéìñ úðéçáå ïåéìòä ïåöø éåìéâ éãòìáîù ,'úé
.úåöîå äøåúá íâôù éîì 'úé åúåëìî éåìéâì íåé÷
יובן הסליחה, דענין הפנימי בתוכן משנת"ל ע"פ

הסליחה עמך "כי הכתוב תוראסיום דמשמעותלמען ,"
זה הרי מהקב"ה היא שהסליחה שלפי היא הכתוב
דלאחרי נת"ל כלומר: ה'. את ייראו ישראל שבני פועל
לחזור אפשר אי ועון חטא ע"י נסתלק יתברך שרצונו
לעורר דהיינו ה"סליחה", ענין ע"י אם כי ולהמשיכו

רעווין"); דכל "רעוא (בחינת כולם הרצונות כל מקור
שאדם שייך הי' לא הסליחה ענין שלולא ונמצא
קיום ע"י (גם הקב"ה עם קשר ליצור יוכל ופגם שחטא

בו; יתגלה ית' שרצונו שא"א לפי התומ"צ),
ניתן תשובה שע"י – הסליחה" ש"עמך לפי אלא

חדשלהמשיך להיותרצון אפשר שוב ושרשו, ממקורו
ומצות, בתורה שפגם האדם על יתברך מלכותו גילוי

השם. יראת בו הפועלת שהיא
e wxt xtey ycega erwz d''c

•
.a
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miqxhpew mixn`n

סהירא¯"˘ כד כו', יבוא לא הפרוכת אל אך פתח
אע"ג דנפקין נשמתין אינון כל כדו כו' אתפגים
ובכמה צעירין בכמה כו' קדישין וכולהו דכיין דכולהו
הענין וצ"ל אהבה של יסורין איקרין ואילן כו' כאיבין
הלבנה פגימות בשעת שנבראו צדיקים של שנשמות
כמ"ש אהבה, של יסורין ונקרא וכאיבין בצעירין חייהם
רוגזו עליו וקפץ בשלוה לישב ביקש וארז"ל יעקב וישב
מילוי בשעת שנולדו צדיקים של ונשמות יוסף, של
פגימות ענין תחילה וצ"ל ושלוה, בנחת חייהם הלבנה
הלבנה והלא חסרון לשון משמע פגימה כי הלבנה
מאיר אינו השמש שאור רק כלום נחסרה אינה בעצמה
היא שבעצמו' פי' כלום, מגרמה לה לית סיהרא כי בה
כשמקבלת כ"א הארץ על להאיר כח בה שאין רק אור
בה שאין היינו כלום מגרמה לה לית וזהו השמש, מאור
ואיך כו' שמקבלת כ"א הארץ על להאיר עצמה מצד כח
כי הארץ על [מאירה] כשאינה פגימה לשון לקרות שייך
שאינה מה רק כלום נחסר אינה הלבנה בעצם הלא
השמש. מאור מקבלת שאינה מחמת הוא למטה מאירה
מאור כשמקבלת ימים וג' ב' אחר הרי כי לזה והראי'
ופגם חסרון הי' ואם למטה מאירה היא הרי השמש
אח"כ שמקבלת אף להאיר יכולה הי' לא הלבנה בעצם
איזה יש שאם שבעין הראי' כח למשל כמו השמש, מאור
אינו כו' מומא הוי לדידן שבעין בדקין כמו בעין קלקול
הלבנה הי' ואם הכלי, קלקול מחמת לעולם בעין רואה
במשל. כנ"ל לעולם מאירה הי' לא בעצם נפגמה ג"כ

ÔÈ·‰Ïיבוא לא הפרוכת אל אך מ"ש להקדים צריך זאת
מום בעל שכהן מה הענין וצ"ל כו', בו מום כי כו'
הוא אם רק וצדיק חכם שהוא ואע"פ למקדש לבוא אסור
ההמשכת שכל מפני כו' אצבע כמו גשמי אבר מחוסר
ע"י להיות א"א מום בעל הוא ואם כהן ע"י נעשה אלקות

ע"ג מום בעל קרבן מקריבין אין וגם ב"ה אא"ס השראת
כתיב בכנס"י אבל בקדושה, ליכלל לו שא"א מפני המזבח
או חגרת אפילו וכמארז"ל בך אין ומום רעייתי יפה כולך

לה וחסודה. נאה כלה מ"מ עודסומא להקדים צריך זה בין
וכמ"ש אדם קרוים אוה"ע ואין אדם קרוים אתם מארז"ל
את עשה אלקי' ובצלם בצלמו האדם את אלקים ויברא
הפשיטות בתכלית פשוט הוא בעצמו אא"ס כי האדם,
כו' ידיעא בבינה ולא מבין ידיעה בחכ' ולא חכים כמ"ש
לו ואין הוא אדם לא כי כמ"ש כלל מדות אילין מכל ולאו
הצמצום אחרי רק גוף דמות אפילו הגוף דמות ולא גוף
התחתון באדם מום איזה וכשיש אדם, ציורי בחי' נעשה
וצ"ל הוא, אדם לא כי בחי' אא"ס עליו שורה אינו אזי
באדם אבר חסרון כמו פגם איזה יש אם מה מפני הטעם
למעלה הוא הלא אוא"ס עליו שורה אינו אזי התחתון

הוא. אדם לא כי כמ"ש אדם מבחי'
Í‡דייקא שורה אינו הוא אדם לא כי בחי' שאא"ס הענין

חסרון, שום בלי בשלימות כשהוא אדם בחי' על כ"א
לומר שייך אזי רוחני' באדם הפגם הי' כ"א צ"ל עדיין אך
אינו שאא"ס לומר שייך איך אבל עליו שורה אין שאא"ס
אך התחתון. באדם רק וחסרון פגם איזה יש אם שורה
ובלשון אברים, מיני ב' שיש בזוהר כמ"ש הוא הענין
דעות ב' יש הנה כי ולבושים, וכלים אורות נק' הע"ח
ואח"כ אורות בנין נעשה שתחילה הא' המקובלים בבעלי
העשר כל בה יש לגוף בואה קודם הנפש כמו כלים בנין
בשלימות המשכלת נפש נק' שהרי ומדות שכל כמו כחות
גדלות בתכלית שיהי' בגוף שנה ע' אחר שיהי' כמו
כלים בנין ואח"כ פנימי, אדם ונקרא כו' מדות וכן המוחין
אדם ונקר' בכלים האורות נתלבשו לגוף כשבאה היינו
שלו שהכלי מפני היינו קטן שכלו שתינוק ומה חיצוני',
ע' בן כשיהי' כמו בשלימות הוא השכל אור אבל קטן
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שהאור מפני ידיע מקטפי' בוצין בוצין ארז"ל ולכן שנה,
מדות, וכן כנ"ל כשיגדל שיהי' כמו בשלימות הוא
אז ולכן נגדלים ואח"כ קטנים הם המדות כלי בתחלה
בשלימות הם האורות אבל ממכר וממכרו מקח מקחו
בנין ואח"כ כלים בנין שתחילה וח"א וכו', מתחילה
כאשר כי הכלי, ערך לפי נעשים שהאורות היינו אורות
ומתחילה האור בו יומשך ערך לפי אזי הכלי נתהווה
הכלי כשנתגדל ואח"כ קטן ג"כ האור אזי קטן הכלי
יצירת של יום מ"ם גבי היא ומחלוקתם האור, ג"כ נתגדל
יומשך שתחלה היינו אורות בנין מתחילה דח"א הולד
האם מן בשר שממנו אודם הכלים נתהווה ואח"כ הנפש
המחבר הוא וגידים האב מן העצמות שממנו ולובן מ"נ
היינו הכלי' בנין שתחלה וח"א כו', בשר עם עצמות
האורו בנין ואח"כ ועצמות גידין בשר נתהוה תשמתחלה

הממונה שהמלאך וכמארז"ל הנפש, בהם יומשך שאח"כ
עלי' תהא מה זו טיפה ושואל טיפה מביא ההריון על
תחלה אם שיהי' איך מכ"ז מובן הרי כו', טיפש או חכ'
בנין כשתחילה ומכש"כ כלים, בנין ואח"כ האורות בנין
האור עם עצמיות היא שהכלי אורות בנין ואח"כ כלים
שכח עד"מ כמו דייקא הצורה מעין החומר אם היינו
בהיר עצם הוא שהעין מפני בעין יתלבש דייקא הראי'
הראי' כח יתלבש דייקא בם ולכן הצורה עצמיו' מעין
העין בכלי ופגם חסרון איזה יש אם ונמצא בזולתה. ולא
בשלימות הוא הראי' שכח ולא ג"כ הראי' בכח חסרון יש
יש ג"כ הראי' שבכח אלא בהכלי מתפשט שאינו רק

ואע"פ עבודה לעבוד אסור מום בעל שכהן וזהו חסרון,
באבר ופגם חיסרון איזה יש שאם מפני וצדיק חכם שהוא
ע"י להיות וא"א הרוחני באבר ג"כ חסרון יש גשמי
אין ולכן וכנ"ל, כו' אדם לא כי בחי' אא"ס השראת
פיקודין שרמ"ח מפני דייקא המעשה על כ"א עונשין
אזי גשמי באבר עבירה עושה ואם דמלכא אברים רמ"ח
והגם מידי, עביד לא הרהור משא"כ רוחני באבר פוגם
ממשיך שהוא מפני היינו מעבירה קשים עבירה שהרהורי
ע"י כ"א למעלה פגם עושה אינו אבל הטומאה כח עליו
דו"מ מחשבה בחי' הוא ולבושים דייקא, בפו"מ מעשה
שאינם היינו תחליפם כלבוש כמ"ש לבושים בשם שנקרא
האדם לבוש כמו הוא רק וכלי אור כמו עצמיות בחי'
ב' יש כי אחר, לבוש ולובש זה לבוש פושט שברצותו
עצם היינו פשוט שכל מורכב, ושכל פשוט שכל בחי'
שנים כמו בהשגה גילוי לידי שבא קודם השכל מהות
שיכול העולם והי' שאמר ברוך כמו או בטלית אוחזין
הי' בדבור פי' שאמר כמו אופנים בכמה בזה לחשוב
שמתפשט מורכב שכל בחי' נקרא זה במח' פי' או העולם
של השכל מהות עצם היינו פשוט ושכל השכל, באותיות
להשיגו, השכל באותיות שיחשוב קודם העולם והי' ב"ש
משיג שזה א' שכל ששומעין בנ"א מב' לזה והראי'
שעצם נראה הרי אחר, באופן משיג וזה זה באופן השכל
יש אז לזולתו התפשטות לידי כשבא אך הוא א' השכל
ונק' אחר באופן וזה זה באופן תופס שזה התחלקות בו

מורכב. שכל
g"rwz - xdefd ixn`n qxhpew
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התהוותÂ‰�‰לג) דהיינו יותר למעלה ג"כ יובן כמ"כ
שמו אותיות מבחי' ג"כ הוא ב"ה מהא"ס א"ק
במ"א וכמבואר מאין, יש בריאה א"ק נק' ולכן בלבד ית'
תתאה שבת שיש כו' תשמרו שבתותי את ע"פ באריכות
נכלל שהבריאה בי"ע עליי' תתאה שבת עילאה ושבת
עילאה ושבת כו' באלקות הנברא עליית דהיינו באצי'
דבריאה אדם שנק' א"ק שגם עד ולמעלה מאצי' העליות
א"ק גם ב"ה המאציל דלגבי העליון במאציל ונכלל עולה
(עד"מ למעלה עלי' לו יש ובשבת מאין יש בריאה נק'
מלאכתו מכל שבת בו כי וזהו כו') באצי' הבריאה עליי'
ברא הלשון מובן אינו דלכאורה לעשות אלקים ברא אשר
אדם שנק' דאצי' אדם היינו לעשות כי הענין אלא לעשות,
כו' מדה"ד החסד מדת כלים בחי' הוא שאצי' לפי' דעשיי'

כו' פרסאו' רבבות אלפים (רל"ו וגבול מדה בבחי' שהם
בהם ויש שבאגה"ק) כו' וחיוהי דאיהו המאמר ריש כמ"ש
כו' חו"ג והתכללות בפ"ע וגבורה בפ"ע חסד התחלקות
התחלקות בבחי' שאינו העקודים ועולם עשיה. נק' לכן
דיצירה אדם נק' א' בכלי עקודים הי"ס כל אלא עדיין
ממש י"ס הם עקודים כי מעקודים גם למעלה שהוא וא"ק
אלא מזה למעלה הוא א"ק אבל א' בכלי שעקודים אלא
ממנו מתהוה סוף כל וסוף לי"ס מקור שהוא הואיל אעפ"כ
ב"ה א"ס המאציל שלגבי דבריאה, אדם נק' לכן אצי' בחי'
יש בריאה נק' הוא גם כלל) איהו מדות אינון מכל (דלאו
כדי א"ק בחי' את שברא לעשות אלקים ברא וזהו מאין,
א"ס לגבי עשייה הנק' דאצי' אדם להתהוות מקור שיהי'
וזהו כנ"ל א"ק מבחי' גם ועליי' השביתה הוא ובשבת ב"ה
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שבת בחי' והוא כו' ברא אשר מלאכתו מכל שבת בו כי
יש בריאה נק' א"ק שגם מזה לנו יצא ועכ"פ כנ"ל, עילאה
מאמר ע"פ והענין כנ"ל אותיות מבחי' והתהוותו מאין,
חכמה בחי' היינו קדושים פי' שמך, ישתבח קדושים בורא
הרבה יש כי רבים לשון וקדושים בזוהר, כידוע קדש הנק'
דעקודים חכמה דאצי' חכמה המעלות רום עד חכמה בחי'
יום בכל וקדושים וזהו כו' למעלה ועוד דא"ק חכמה
הם הנ"ל קדושים בחי' וכל קץ, לאין עליות סלה יהללוך
והיינו קדושים בורא וזהו ב"ה א"ס לגבי מאין יש בריא'
הגדול שמו אותיות מבחי' הוא שהתהוותם שמך ישתבח
אבל כו' הגדול שמו עד עדי ומפואר משובח וזהו ב"ה
להקדים יש זה ולהבין לבדו. ונשגב מרומם ית' מהו"ע
נבה"ע שלא עד דר"א ובפרקי בכתוב הנז' שם בחי' ענין
הם השמות הנה כי שמו, ענין מהו לבד, ושמו הוא הי'
ועל שבו האדם שם עד"מ הכלים, עם האורות המחברים
לו, צריך אינו בפ"ע כשהוא אבל לקוראיו מפנה הוא ידו
בשמו, לקוראו שנפנה אותו ממשיכים השם שע"י אלא
השמות ענין למעלה כמ"כ ידו על לזולתו שמתגלה כלומר
המחברים שהם ענינם כו' ההין מילוי יודין מילוי ס"ג ע"ב
הפשיטות בתכלית הפשוט ב"ה מא"ס הגילוי שהם האורות
בהכלי להתלבש ושיומשך כנ"ל המאור מעין האור כי
שע"י השם ע"י הוא כו' בינה או חכמה מהות היא שהכלי
ע"ב שם (ע"י בהכלי ומתלבש האור נמשך השם אותו
כמשל הפשוט האור לגבי השם ונמצא החכמה אור נמשך
כלל עצמותו בערך שאינו האדם עצמות לגבי האדם שם
הנה כי הוא הענין וביאור כו'), לקוראו פונה ידו שעל רק
גוף התהוות באדם עד"מ והנה אותיות, בחי' הם השמות
השכל מהות מערך אינן ומ"מ מהשכל הוא המח' אותיות
דהנה נתפס, הוא ידם שעל להשכל לבושים שהם רק כלל
התפעלות נמשך וממנו ההשכלה, מהות הוא עצמו השכל
(ונמצא הוא טוב כי שהשכיל מה ולחמוד להתאוות המדות
ויש ובקירוב עו"ע בבחי' השכל ממהות מקבלים המדות
ממהות אינן האותיות אבל להשכל). ושייכות ערך להן
הוא ידם ועל שבהם להשכל לבושים שהן רק כלל, שכל
האדם אפי' שהרי הפנימיים לבושים ונק' ומתגלה נתפס
כלל וא"א כו' האותיות ע"י הוא ההשכלה כשתופס בפ"ע
אין המדות (ואפי' האותיות אמצעות בלי ההשכלה להשיג
אינן בעצמן הן ומ"מ האותיות), ע"י רק מהשכל מקבלים

ולובש אלו פושט יחליפם כלבוש ולכן השכל מהות בערך
דיבור עד"מ הכתב באותיות ניכר מזה ויותר אחרים,
באותיות מבוארת התוספת בעל ר"י השכלת הנה תוספת
גשמיים אותיות הן ובדפוס שבכתב הדיבור גוף והנה אלו
ז"ל התוס' בעל ר"י השכלת למהות כלל ערך להן ואין
לבושים הן אלו שאותיות רק מרומים, בגנזי עמו שמיוחדת
עצמן שהאותיות אע"פ ההשכלה להשיג יכולים ידם שעל
שמו ענין למעלה קצת יובן ועד"ז ההשכלה, בערך אינן
א"ס באור שהי' הצמצום ענין ידוע דהנה ב"ה, הגדול

נסתל א"ס רשימושהאור רק פנוי מקום ונעשה לצדדי' ק
רק הרשימו, מענין כלום נזכר לא ובע"ח מהאור, נשאר
אותיות בחי' הוא הרשימו שענין מבואר המלך עמק בס'
הנ"ל ע"פ יובן והענין כו'. ואחור פנים שערים רל"א
הן ומ"מ האור מתגלה ידן ועל שבהן ענינן הן שהאותיות
שמו בחי' וזהו האור למהות וכלל כלל ערוך אינן בעצמן
ית' אורו ומתגלה נמשך הוא אלו אותיות שע"י ית' הגדול
באפשרי הי' לא אמנם כו', לקוראו פונה השם שע"י כנ"ל
הי' לכן ממש הא"ס אור הגילוי הי' אם העולמות שיתהוו
שהוא והיינו נסתלק שהאור דהיינו פנוי ומקום צמצום
כנ"ל האור בערך אינן עצמן מצד האותיות הנה כי בהעלם.
יתגלה שלא הי' הצמצום אבל האור מתגלה ידן שעל רק
כי רשימו שנק' וזהו יתגלו לבד האותיות רק כלל האור
מהאור קו נתגלה שאח"כ (רק כלל האור מהות בערך אינן
שמות הנק' הן האותיות ואותן כו'). בהרשימו ומתלבש
עולם נתהוה ס"ג שבש' אחרונה יוד ומבחי' כו') ס"ג (ע"ב
בעמק כמש"ש כו' בקע ולא בקע בזהר וכמ"ש התהו
התהוותו שהרי מאין יש בריאה א"ק נק' ולכן המלך,
וכלל כלל ערוך שאינן כנ"ל האותיות שהם הרשימו מבחי'
קדושים בורא וזהו ב"ה. מהו"ע לגבי ומכ"ש האור לגבי
חכמ' המעלות רום עד הקדושים בחי' שכל שמך ישתבח
רק הם כו' למעלה ועוד דא"ק חכמ' דעקודים חכמ' דאצי'
כלל חכמה מערך שאינו ב"ה א"ס לגבי מאין יש בריאה
ישתבח וזהו האותיות שהם הרשימו מבחי' שנמשכו רק
האור בבחי' היינו בשבת א"ק עליי' ענין (ולפ"ז כו' שמך
מההשכלה קצת גילוי וכמשל האותיות מעצם שלמעלה
ותכלית קץ לאין עילוי אחר עילוי בזה ויש האותיות ע"י

וכנודע): כו' א"ס בחי' שהאור כיון
bl wxt dlitzd zevn yxy

•
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תמידיןÙ"ÚÂ[כ)] שכנגד בתפלה ג"כ נבין זו הקדמה
תפלה זו שבלב בעבודה שגם שנמצא תקנו
שעז"נ שבאדם הנה"ב הקרבת והוא ההקרבה ענין ג"כ יש

יקריב כי מכם אדם נא' ולא מכם יקריב כי הי'1אדם דאם ,
האדם את מפריש מכם תיבת הי' יקריב כי מכם אדם נא'
זה בעת מקריב איננו אשר האדם מכל הקרבן המקריב
מכם תיבת הנה מכם יקריב כי אדם כשנאמר אבל קרבן,
נה"ב הקרבת בחי' והו"ע מכם, היא שההקרבה מורה
הוא רק שבמרכבה שור פני מבחי' ג"כ ששרשה שבאדם
עבודת היא זאת ולכן וכנ"ל, שור שבפני אדם פני מבחי'
המתאוה הכח בחי' הוא הבהמית נפשו להקריב האדם
הבקר מן נא' בקרבנות כמו מדריגות חילוקי בזה ויש שבו.
אלו מדריגות חילוקי יש כן קרבנו, עז ואם הצאן, ומן
כשור כמ"ש הוא הבקר שענין ג"כ, הבהמי' נפשו בהקרבת
קיבל לא ואם טוב, ה"ז עומ"ש עליו מקבל שאם לעול,
העול בחי' היינו הבקר מן קרבן להקריב צריך עומ"ש עליו
עליו יקבל ואם תורה, ועול עומ"ש עליו לקבל והוא
כל כמארז"ל ארץ דרך עול מעליו יפרוק אזי עומ"ש
וצאן ארץ. דרך עול מעליו פורקין תורה עול עליו המקבל
מי על הרחמנות בהעדר פגם אם והיינו רחמים, קול הוא
בחי' הוא צאן קרבן להקריב צריך עליו לרחם צריך שהי'
פגם אם היינו קרבנו עז ואם כו'. רבים רחמים התעוררות
כארי וגבור כצבי ורץ כנשר וקל כנמר עז הוי שארז"ל בזה
לעורר צריך קיים לא ואם שבשמים, אביך רצון לעשות
בכדי ומבחוץ מבית מונע נגד לעמוד העזות בחי' בנפשו
א"א זה פנים עזות (אבל עז הוי הנ"ל כמארז"ל לקיים
עמלק מקליפת שזהו לגמרי לדחותו וצריך כלל להעלות

במ"א כמ"ש תקנתן זהו ששבירתן חרס כלי וענין2וכמו .(
התענוג בחי' הוא ודם חלב שמתרבה3הקרבת החלב כמו ,

תענוגו כל להיות היינו לה', חלב כל להיות צריך מתענוגים
תענוג יקבל ומזה עולם, ומלך חיים [ב]אלקי' מהתבוננו'
קיום וחיות גבורות בחי' הוא ודם ית'. אלקותו מהשגת
הלילה וכל היום כל תמיד ולבו חפצו ישים בגוף, הנפש

כרשפי באהבה א"ע ויעורר ית', רצונו מקיום יחשה לא
וענין הדם. הקרבת בחי' ה"ז ית' לאהבתו התשוקה אש

האדם בנפש שקודם4הסמיכה התורה לימוד ענין זהו
בנה"א כח שנותנת ותושי' עוז בחי' היא שהתורה התפלה
השלישי בחדש בד"ה בתו"א כמ"ש הנה"ב כח ,5ומתשת

להתברר, שיוכל בכדי היינו הנה"ב כח שמתשת מה וענין
פרעה את יעקב ויברך בענין במ"א משנ"ת שברכו6וכענין

הנה"ב כח מתשת שתורה מה ענין כ"ה להתברר, שיוכל
וליבטל ליכלל מגשמיותו ולהתעלות להתברר שיוכל היינו
שקודם מקום של שבחו סידור שז"ע ועוי"ל ב"ה. באוא"ס
נפשו בכח שהרי ג"כ נה"ב כח ע"י ג"כ שזהו התפלה
של בשבחו לספר יכול הוא גשמי' ושתי' מאכילה הניזונת
דם שמלא שבלב השמאלי בחלל הוא נה"ב והשראת מקום
קודם כמוך לרעך ואהבת מצות קבלת שז"ע י"ל וגם כו'.
מצות התפלה קודם לקבל שנכון בסדור כמ"ש התפלה
זו מצוה ושייכות מה"ע שלכאו' כמוך, לרעך ואהבת
ואהבת וענין זל"ז, ריעים נק' ותיקון שתהו אלא לתפלה,
התיקון בחי' כמו שיהי' התהו בחי' לברר היינו כמוך לרעך
בכל פרט ובדרך ספה"ע, בחי' זהו"ע השנה ובכלליות כו'.
מוצב סולם כמו ובכלל כמשנת"ל, ק"ש ברכת זהו יום
ארצה מוצב המזבח, כבש דא סולם אמרו הנה ארצה
בענין כ"ה לשמים, עולה שריחם השמימה מגיע וראשו
שמתחילין ארצה מוצב צלותא דא סולם שאמרו התפלה
עולים ואח"כ עבד, עשני שלא קטנים מדברים התפלה
ג"כ בתפלה כן שליבות, ד' יש בסולם שכמו היינו בסולם
מגיע וראשו בבחי' שעולה עד שליבות ד' נגד חלקוה
עד כו', ראש לי ישראל ישראל, שמע בחי' הוא השמימה
והמשכה ברכה בחי' הוא ה' אתה ברוך אומרים שבשמו"ע
נעשה הקרבנות העלאת שע"י בקרבנות כמו ע"ד הוי' בשם
הוא ניחוח שנעשה עד העלאה, ריח היינו להוי' ניחוח ריח
ע"י קרבנות שכנגד בתפילה וכ"ה הוי', בשם המשכה בחי'
הוי' בשם המשכה בשמו"ע נמשך עי"ז בסולם ההעלאה

קרבנות. ע"י כמו
d"c xn`n`"lxz qepie d`x mid

(1aixwi ik mkn mc` '`p `le mkn aixwi ik mc`לקו"ת ראה :
סה"מ שיד. וע' שט. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואילך. ב ב, ויקרא
מלוקט סה"מ .112-13 ע' תש"י סה"מ ואילך. א תנ, ח"ב קונטרסים

ועוד. שנד. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק יט-כ. ע' ח"א
(2`"na y"nk ozpwz edf ozxiayy . .wlnr ztilwn . .mipt zefr:

וש"נ. זכרוניכם. וד"ה עמלק גו' זכור ד"ה לעיל ראה
(3beprzd 'iga `ed mce alg zaxwd oipreראה לקמן בהבא :

שה"ש לקו"ת ג. כט, וישב תו"א ואילך. צב ע' הקצרים אדה"ז מאמרי

תער"ב המשך קמא-ב. ס"ע תרס"ו המשך קיד. ע' תרכ"ט סה"מ ב. יב,
תמא. ע' ח"א

(4mc`d ytpa dkinqd oipre'ע שם תרפ"ז ידיכם שאו ד"ה ראה :
עיי"ש. המטה. שעל בק"ש הוא הסמיכה שהתחלת רכ

(5iyilyd ycga d"ca `"za y"nk.ב סז, דף יתרו פ' :
(6drxt z` awri jxaie oipra `"na z"pynלאדהאמ"צ ביאוה"ז :

ו) (כרך ויגש אוה"ת ואילך. תשל ע' ב) (כרך ולהצ"צ ב-ג. קלז,
א'ריג. ע' פנחס א. תתשיג,
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‰p‰Âעל נמׁש העליֹון רצֹון ׁשּפנימית האמּור מּכל הּמּורם ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
אחרא ּולהּסטרא ליׂשראל, רק ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָידי
העליֹון, רצֹון ּדחיצֹונּיּות והּפסֹולת הּׁשמרים ּתמצית ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָנמׁש
רחמנא ממׁשי החֹוטא ּׁשהאיׁש ּדמה מּובן זה לפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה
ׁשּבעצם מּצד הּוא אחרא, לסטרא ויניקה חּיּות ּתֹוספת ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָלּצלן
הּנה זה ּבכל ּבראׁש חלק ׁשּנֹוטל ואף הּפנימית, אל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיי
על ּדאף והיינּו מּמּנּו, נֹוקמים אחרא הּסטרא ואדרּבה ְְְְְְְְֳִִִִֶַַַַַַָָָָָנפסק
הּקדּוּׁשה מּפנימית הּוא נׁשמתֹו ּומּצד הּוא יׂשראל ׁשחטא ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּפי
ּבחינת המׁשי הרי ׁשחטא קֹודם ׁשּקּיים הּמצֹות ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָועל
ּכׁשחֹוטא הּנה דקדּוּׁשה, ּבסטרא העליֹון רצֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָּפנימית
מּבחינת הארה ּתֹוספת ממׁשי הּוא הרי לּצלן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָרחמנא
ּבסדר ׁשּכתּוב ּוכמֹו אחרא, וסטרא הּקליּפֹות אל ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּפנימית
הּטינֹופת למקֹום הֹוליכם ה' מּבית הּיֹוצאים ׁשהּמים ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּנזיפה
ּגׁשמּיֹות ּבהׁשּפעֹות ּבראׁש חלק נֹוטל והּוא כו', הּזיּמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאׁשת
לּכל אבל ההארה, ּתֹוספת להם הּממׁשי הּוא ׁשהּוא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפי
וחלק נׁשמתֹו חלק לּצלן רחמנא אבד ּכבר וכאׁשר ועת, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזמן
חּיּות, ׁשפע מהם עֹוד מקּבל אינֹו אז יׁשמרנּו, ה' ׁשּבֹו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּטֹוב
חּיּותֹו קּבלת אֹופן להיֹות צרי יׂשראל היֹותֹו מּצד ּבעצם ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכי
מּבחינת היינּו ּדוקא, העליֹון ּדרצֹון הּפנימּיּות ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמּבחינת
ּתֹורה ידי על ּבעֹולמֹות ׁשּנמׁש העליֹון, ּדרצֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּפנים
ּבּקליּפֹות ׁשּנפל ידי ׁשעל אּלא ׁשּיתּבאר, ּוכמֹו ּכנ"ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּומצֹות
ידן על מקּבל הּוא הרי החטא ידי על לּצלן ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָרחמנא
ׁשעה לפי רק וזה ּכנ"ל, להם ׁשהמׁשי חּיּות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהּתֹוספת
לקּבל מקֹומֹו זה ׁשאין ידן, על מקּבל אינֹו ּכ אחר ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאבל
ׁשפעם ּתמיד מקּבלים עּכּו"ם אם ּכי אחֹוריים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָמּבחינת
נֹוטל ׁשעה לפי רק לּצלן רחמנא החֹוטא יׂשראל אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמּׁשם,
ּכ אחר אבל מּזה, יׁשמרנּו ה' להם, ׁשהמׁשי חלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמהם
ההׁשּפעה. ׁשּתּופסק ּובהכרח חּיּותֹו ׁשפע מהם מקּבל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו

‰p‰Âההיא ּבעת מצֹות ועֹוׂשה ּתֹורה לֹומד אם ּגם ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶַַָָ
מצֹות מלאים ׁשּב ריקנים אפילּו א) נז. (ּברכֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּוכמאמר
מצֹותיו וקּיּום ּתֹורתֹו אין תׁשּובה ׁשעׂשה קֹודם הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָּכרּמֹון,
טז) נ. (ּתהּלים ׁשּכתּוב ּכמֹו למעלה, ּומקּוּבלים ְְְְְְִִִִֶַָָָרצּוים
(ּתֹורתי. בריתי וּתּׂשא חּקי לסּפר ּל מה אלקים אמר ְְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻולרׁשע
,אחרי ּדברי וּתׁשל מּוסר ׂשנאת ואּתה פי עלי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרׁש"י)
ּכדר גּו אחרי דברי והׁשלכּת הּמּוסר ׂשֹונא אּתה ּבלב ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהלא
אינֹו ולכן לראֹותֹו, יחּפֹוץ לא אׁשר ּדבר האדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמׁשלי
וקּיּום הּתֹורה ליּמּוד ידי על אלקּות המׁשכת ְְְְֱִִִֵַַַַַָָֹממׁשי
ּפרק סֹוף הּתׁשּובה (ׁשער חכמה ּבראׁשית וכדאיתא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמצֹות,
אין עוֹונֹותיו צֹואת מּסרחֹון מלא ׁשהּוא מי לׁשֹונֹו וזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָב)
מֹוׁש האדם הּתֹורה ּבעסק ּכי והּטעם לבֹוראֹו. נחת ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתֹורתֹו
ּכּסא הּׁשכינה מצאה מחטא נקי ּובהיֹותֹו עליו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּׁשכינה
מלּוכל האדם ּבהיֹות אבל כו' ותנּוח ּתׁשב ׁשּבֹו ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּומֹוׁשב
לׁשרֹות ּכּסא ּבֹו אין ּכי בֹו ׁשֹורה הּתֹורה אין עוֹונֹותיו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָּבכתמי
אינֹו ׁשהּוא ּומאחר לׁשֹונֹו. ּכאן עד הּׁשכינה, ולא הּתֹורה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלא
הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ליּמּוד ידי ּדעל מּובן הּנה להאֹור, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכלי
למעלה אֹור הּגיּלּוי ממׁשי אינֹו הרי מּתחּלה תׁשּובה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּבלא
הם הּקליּפֹות אל וׁשלֹום חס עצמֹו את ׁשּמֹוסר ּומי ּכן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָגם
קמח א (חלק ּבזהר ּבארּוכה ּכמבֹואר מּמּנּו, נֹוקמים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעצמם
ּבלּבנּו ויּתן מהם יׁשמרנּו יתּבר והּׁשם תֹורה), ּבסתרי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָא-ב

הּימים. ּכל ּתמיד ּובתמים ּבאמת ְְְֱִִִֶֶַָָָָָלעבדֹו
.¯evÈ˜ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ּומּצד נׁשמתם מּצד יׂשראל ּכל ƒְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ

מּפנ ממׁשיהם ּובחטאֹו העליֹון, רצֹון ימית ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
נפסקת, אבל ּבראׁש חלק ונֹוטל מהּפנימית הארה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּתֹוספת
אין ׁשּלֹו ּומצֹות מהּתֹורה ּגם הּנה תׁשּובה ׁשעֹוׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוקֹודם
רחמנא עצמֹו והּמֹוסר אֹור, ּגיּלּוי ממׁשי ואינֹו למעלה, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָנחת

מּמּנּו. נֹוקמים אחרא להּסטרא ְְְְֳִִִִֶַָָָָלּצלן
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בחי'Â‰�‰מ) הוא האצי' דלפני באצי', הוא הגילוי עיקר
לא הנה דכללות דיצי' דאדם והיינו עדיין, העלם
אלא העלם, בחי' שהם ונקודים דעקודים בפרצופים מיבעי
וכמא' עדיין, העלם בחי' ג"כ הם ואריך עתיק פרצופי אפי'
סתימין, כל על סתימא עילאין כל על עילאה הוא אנת

דאצי' כתר בחי' על ומה1שקאי עדיין, העלם בחי' שהוא
שהוא היינו גילוי, בחי' הוא דכללות דיצי' דאדם שנת"ל
בחי' שהוא הגם דכללו' דבריאה דאדם גילוי, בגדר
אינו הוא השתל' סדר לגבי אבל לפה"צ לגבי התחדשות
בחי' אינו אבל גילוי, בגדר הוא ויצי' כלל גילוי בגדר

(ספרא1) לזח"ב רשב"י מאמרי שער א. רצ, (אד"ז) זח"ג א).ראה פרק (ריש ב קעו, דצניעותא)
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הא' העלם, מיני ב' יש הרי בהעלם דהנה ממש. גילוי
מיני ב' והם גילוי, בגדר שהוא והב' גילוי בגדר שאינו
מה והב' גילוי, בגדר ואינו בעצם שסתום מה הא' סתימות,

המקבלים מן סתום שהוא רק גילוי בגדר ובד"פ2שהוא ,
וכנ"ל ואריך, עתיק פרצופים בהב' ב'3הם יש הרי דבשכל

יכול הרי נעלם דשכל נעלם, ושכל מופלא שכל מדרי',
שכל אמנם מושג, קצהו ואפס גילוי לידי שיבוא להיות
לידי יבוא שלא בלבד זו דלא לגמרי, מכוסה ה"ה מופלא
ידוע אינו ג"כ ממנו קצה אפס אשר זאת גם אלא גילוי
אריך ופרצוף מצ"ע, סתום שהוא עתיק בפרצוף וזהו כלל,
מצ"ע שסתום מה הנה ובד"כ המקבלים, מצד סתום הוא
מן שסתום מה הוא ויצי' א"ק, עצמות בבחי' הוא
דמאחר וכנ"ל גילוי, בגדר הוא בכלל דאור והגם המקבלי'.

גילוי בגדר ה"ה עצם ולא אור באור4שהוא גם הוא דכן ,
בגדר שהוא הצמצום שלאחר בהאור ומכש"כ כנ"ל, א"ס
מהו"ע א"כ גילוי, בגדר הוא שלו העצמי העלם דגם גילוי,
דהנה הוא הענין אך מצ"ע. סתום שהוא דאור הסתימות
הוא כ"א מצ"ע בהאור זה אין הנה מצ"ע באור הסתימות
מעין הוא דאור דלהיות והיינו המאור, מעין להיותו בהאור
מתגלה, בלתי עצם דכל מצ"ע, סתום הוא והמאור המאור
זהו גופא ובאור מצ"ע. סתימה בחי' יש באור גם הנה לכן
הוא וכמו"כ גילוי. בגדר דזהו האור והתפשטות האור עצם
דבוק שהוא בהקו והיינו הצמצום, שלאחר בהאור
לכן ודבוק, נוגע העליון דבראשו בע"ח וכמ"ש באוא"ס,
ובחי' א"ק, בעצמות והוא מצ"ע הסתימות ענין ג"כ בו יש
שבא כמו הקו גילוי היינו גילוי שבגדר הוא דכללות יצי'
עלמא בזהר שאמר וזהו כנ"ל. ורשימו הצמצום ע"י
העלם בחי' שהוא דכולא טמירא עילאה ההוא קדמאה
שסתום מה בחינות, ב' בו יש הרי זה בהעלם אמנם עדיין,
אבל המקבלי' מצד שסתום ומה גילוי בגדר ואינו מצ"ע
אתיידע ולא בי' אסתכל לא וזהו גילוי, בגדר הוא בעצמו
במ"א שנת' ע"ד והוא בגוי', גניז דאיהו איהו בר 5בי'

אתיידע ולא ידע לא מהות6בענין שאינו פירושו ידע דלא ,
כלל, גילוי בגדר ואינו מצ"ע סתום להיותו בעצמו ידוע
אבל המקבלים מצד סתום שהוא ידוע שאינו אתיידע ולא

בחי' הוא בי' אתיידע דלא כאן וכן גילוי, בגדר הוא בעצמו
הוא אבל גילוי בגדר הוא שבכללותו דהגם דכללו', יצי'
דכללו' בריא' הוא בי' אסתכיל ולא המקבלי', מן סתום
אסתכיל דלא ואמר כלל. גילוי בגדר ואינו מצ"ע שסתום
ויצי' דכללו' בריאה סדרן הוא דכך בי', אתיידע ולא בי'
דעולם דלעילא, בההוא דקשיר תניינא עלמא דכללות,

הא"ס עולמות בכלל הוא דקוב"ה7האצי' הוא ודא ,
הוי' דשם אותיות דעיקר וכידוע בגילוי, מיני' אשתמודע
דאצי' פ"א ד' בן שם בשער הפרד"ס וכמ"ש באצי', הוא
האצי' דע"י ית', עצמותו על מורה פי' הא"ס, של שמו הוא
יודעים היינו לא האצי' דלולי בו, להתעסק יכולין אנו
האוא"ס ענין יודעים אנו האצי' וע"י כלל אוא"ס מענין
חכ' בחי' הוא באצי' הגילוי דכללות מאצי', שלמעלה

אותיות8וכמא' ד' הרי ובפרטיות באצי', מקנן עילאה אבא
ה"א בחכ' יו"ד דאצי', פרצופים בהד' הוא הוי' דשם

במל' אחרונה וה"א בז"א וא"ו בבינה והגם9עילאה שיש,
ועיקר בהעלם, זהו אמנם מאצי', בלמעלה גם הוי' ש'
דש' האותיות וע"י באצי', הוא ובגילוי הוי' דש' האותיות

דאצי' בהכלי' נתפס האור הרי דאצי'10הוי' הכלים וע"י ,
וענין אופן לפי וציור בהגבלה ומתחלק האור נתפס הרי
דע"י וכנ"ל בבי"ע, גם מגיע שהאור עד דאצי' הכלים
נעשים הכחות הרי הגוף באברי הנפש כחות התלבשות
וכן בשריים, חיות בבחי' להיות הגוף אברי וכמהות כערך
בבחי' נעשים האורות הנה הכלים דע"י דאצי' בהאו"כ הוא
נמשך הכלי' שע"י עד וגבול, במדה להאיר אור מציאות
דכללות, עשי' נק' אצי' הנה ולכן בבי"ע, גם הארתם
בחי' גילוי מאיר דשם דאצי' עשית, בחכ' כולם וכמ"ש
האורות התלבשות מפני כעשי' נחשבת הרי כנ"ל חכ'
הרי ומ"מ המאציל, אוא"ס לגבי בערך אינם שהם בכלים

וכמא' באצי', המאציל מאוא"ס ממזלא11נמשך יונק אבא
והם עתיק מבחי' המשכות יש וכן דאריך, מזלות שהם
שיש התענוג דזהו"ע דאצי', ומדות בחו"ב ההמשכו'
לו נופל האדם דכאשר במוחש רואין שאנו וכמו בהשכלה,

וכמא' עונג מתמלא חדשה ר'12השכלה של פניו צהבו
דהנה בהשגה, הענג וכן חדתא, תוספתא שמצא אבהו

טז2) ע' תרס"ד המאמרים [ספר רס"ד תקעו, בד"ה מזה ועמ"ש
.1 הערה הנ"ל תרס"ה קודש בגדי ועשית ד"ה - ואילך]

ואילך).3) פז ע' (לעיל לה-לו פרק
המאמרים4) [ספר רס"ה המסגרת, לעומת בד"ה מזה עמ"ש

הנ"ל. תרס"ה קודש בגדי ועשית ד"ה - קמט] ע' תרס"ה
סידור5) אוה"ת - הגהות (ועם ואילך ג לט, דא"ח עם סידור ראה

המאמרים ספר צו. פרק המלות פירוש ואילך). שעט ע' ואילך. מב ע'
ובכ"מ. שם. תרס"ד קסו. ע' תרנ"ז

שבהערה6) רשב"י מאמרי שער ע"ב. ריש רפח, (אד"ז) זח"ג ראה
.204

(7.112 ע' ה'שי"ת תקו. ע' ח"ב תרל"ג המאמרים ספר גם ראה

משפטים8) תו"א א. קיז, לזח"ג אורות ניצוצי ב. רכ, לזח"ב רמ"ז
וש"נ. .119 ע' תרצ"ו המאמרים ספר א. עה,

שער9) פ"א. למהרח"ו) אצילות סדר (שער ג שער חיים עץ ראה
א. שער ח"ג להרח"ו קדושה שערי פ"א-ב. אבי"ע) דרושי (שער מב

פ"ד. אגה"ת תניא
תקעו10) ובד"ה [4 [הערה הנ"ל המסגרת לעומת בד"ה וכמ"ש

.1 הערה הנ"ל תרס"ה קודש בגדי ועשית ד"ה - [2 [הערה הנ"ל
ספ"ט.11) א"א) (שער יג שער פ"ה. הכללים שער חיים עץ ראה

פ"ח. או"א) (שער יד שער
וראה12) (ד). א פ"ח, רבה קהלת ה"א. פ"ח שבת ירושלמי ראה

ועוד. ב. צג, מסעי א. ט, צו ג. ג, פקודי לקו"ת
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פירושי' ב' בו יש הרי וכמ"ש13בטעם ועצה טעם הא' ,14

וכתיב וגדוליו המלך והב'15מטעם למדני, ודעת טעם טוב
וכמ"ש וענג וכתיב16טעם מטעמים לי וראו17ועשה טעמו

בכללות וכמו מהתענוג, הוא השכל דשרש הוי', טוב כי
הנה דהנה"א הנה"ב, להשכלת הנה"א השכלת בין ההפרש
יודע אינו אחר וטוב דאלקות טעם בהטוב הוא השכלתו כל
דגשמיות בהטוב הוא השכלתו כל הנה והנה"ב כלל,
של העבודה ענין כל דזהו וכנ"ל יודע, אינו דאלקות והטוב
דאלקות, הטוב ולהסבירו להבינו בהנה"ב להתלבש הנה"א
הוא נפשו ענג כל הנה שהנה"א לפי הוא הדבר וטעם
דאלקות, בהטוב הוא השכלתו כל הנה לכן באלקות
השכלתו לכן בגשמיות הוא תענוגו כל כי להיות והנה"ב
שהוא אלא מהתענוג, שרשו השכל להיות דגשמיות בהטוב
באמת אבל השכל, הוא שנרגש דמה והיינו נעלם, מקור
הגילוים הוא למעלה מזה דהדוגמא הענג, הוא עקרו

באצי', שמאיר ב"ה המאציל אוא"ס בחי' ואריך מעתיק
אנו אצי' דע"י מיני', אשתמודע דקוב"ה הוא ודא וזהו

מאצי'. שלמעלה אוא"ס בחי' יודעים
Â‰ÊÂ,הארץ ואת השמים את אלקים ברא בראשית

שמים הוי' בדבר כמ"ש הוא מאמר נמי דבראשית
התהוות שהם וארץ דשמי' זאת התהוות הרי ומ"מ נעשו,
דזהו הגם הצמצום, שאחר עליונים דפרצופים כוללי'
כנ"ל המציאות התחלת והוא לפנה"צ לגבי התחדשות
דאין כזה באופן הוא דההתהוות להיות אמנם בארוכה,
התחלה האין מן הוה למעלה או השמש תחת הנעשה
לזאת הנה כנ"ל, עדיין מציאות אינו שהוא אלא ראשונה,
כמו ויאמר נא' לא ההתהוות כללות שהוא שו"א בבריאת
שמים הוי' שבדבר מה ג"כ דזהו והגם מאמרות, בהט'
דנמי בראשית ונא' כנ"ל, החומר התהוות שהוא נעשו
עדיין. העלם בבחי' שהוא להורות שבא אלא הוא, מאמר
(n) `xa ziy`xa d"c

ע'13) תרס"ג טו. ע' תר"ס ח. ע' תרנ"ט המאמרים ספר גם ראה
כז.

ז.14) ג, יונה
סו.15) קיט, תהלים
ז.16) ד. כה, תולדות
ט.17) לד, תהלים

•
mixeaic ihewl

השנה‡. ומועדי הטובים הימים תפסו בליובאוויטש

בני גם כוונתי � וגדול קטן הכל, ביותר. חשוב מקום

היו � פשוטים יהודים וגם והשגה ידיעה בעלי תורה,

ולבותיהם, מוחותיהם וחושיהם, כוחותיהם בכל עסוקים

לחג בהכנות תחילה ורגליהם, ידיהם ואזניהם, פיותיהם

עצמו. בחג מכן ולאחר

ביותר שונות � השדה ערי � הקטנות העיירות

וביתר רצינות ביתר מצטיינת העיירה הגדולה. מהעיר

די היה הכללי כשהמצב שעברו, בשנים במיוחד אמת.

לפני גם והרצינות. האמת מבחינת שונה

על לגמרי. אחרת העיירה נראתה שנה ארבעים�חמשים

בן יחוסנו בהבלטה נראה היה עיירתי יהודי פרצוף כל

ויעקב. יצחק אברהם כבני שנה, האלפים שלשת

לרשות" תתודע ה"ואל היה הקטנה בעיירה 1אמנם,

נדף. עלה קול כל מפני ומורא בפחד חיו מרובה. במדה

התמלא � ברחוב הולך הממשלה מפקידי מישהו כשראו

מאד ויפים נעימים היו גיסא מאידך ברם, רעדה. הלב

מסויימת תוצאה שהיוו והבטוחים, השקטים החיים

ההסתפקות. ממדת

החשובים הצדקה מוסדות התקיימו קטנה עיירה בכל

לאביונים, לחם חולים, ביקור תורה, תלמוד כמו ביותר,

כל וכדומה. חטים מעות חסדים, גמילות ערומים, מלביש

בכל בפרוטותיו משתתף היה הכלל, מן יוצא בלי אחד,

של טהורים חיים אלה היו האמורים, הצדקה מוסדות

טובות. מדות

מנחה בין יום, בכל לומדים שהיו יעקב" ה"עין

היו אבות, ופרקי במדרש בשבתות והלימוד למעריב,

דרך ומורה טובות למדות מעיין זה היה חיים. מים מעיין

מה לשם ידעו, אדם שבני כך הפשוטים, היהודים לכל

בעולם. חיים הם

הקייציות, בשבתות איך לראות נחת פשוט זה היה

של שעות כמה אחרי � בליובאוויטש הערב, בשעות

המדרש, לבתי מסביב אנשים מתקבצים היו � לימוד

ר' שסיפר מה על הסנדלר שמואל חוזר אחד במקום

ממשה קרח שרצה מה על מהמדרש לייזער יעקב

מה2ואהרן על וחוזר דאניע אברהם עומד שני ובמקום ,

יוחנן ר' על סיפר המלמד מענדל את3שר' ששאל

באדם.תלמ ביותר והיפה הטובה המדה היא איזו ידיו

ברבים, אבות ופרקי מדרש יעקב", ב"עין הלימוד

ויהודים טובים אנשים של עדרים עדרים לנו הביא

י.1) א, אבות
א.2) טז, במדבר רש"י ראה

י.3) ב, אבות
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היו העיירות מיהודי גדול חלק � לכפר שבהלכם נאמנים,

ששמעו במה הגו בשוק ובעמדם � מהכפרים מתפרנסים

חיכו רוח ובקוצר למעריב, מנחה בין המדרש בבית

מתנא, סיפור תורה, דבר שומעים בה הקדושה, לשבת

גאון. או אמורא

מ"עין סיפור כל תורה, דבר כל היו עברו בימים

מקומם את מוצאים צדיקים, וסיפורי מדרש יעקב",

היתה שלא החסידית האימרה גם היהודי. בלב הנכון

משפיעה זאת בכל היתה הפשוטים, ליהודים להבנה קלה

ובקיום התהלים באמירת מסויימת חיות והכניסה רבות

התורה וחיבת תורה לבן הפנימי ארץ והדרך המצוות,

והאמיתי. המלא בהיקף נראו

האדם,·. את להעמיד בכוחם (דמיון) וציור מחשבה

רוצה, כשהאדם כלומר, רוצה. שהוא ומקום זמן בכל

בעבר עצמו את להעמיד יכול הוא וציור במחשבה הרי

ובמקום בזמן מחדש אותו ולחיות בשנים עשרות שלפני

אז. אותו שחי כפי נמצא, שהוא הזה

אומר נ"ע הבעש"ט אדם4מורנו של שרצונו "היכן

במחשבה גדולה זהירות צריכים לכן נמצא". הוא שם

בדיבור. מאשר יותר

שלשת שבין בהבדל היטב, הענין מוסבר בחסידות

ומעשה. דיבור מחשבה, הנפש, לבושי

לבושי הם ומעשה, דיבור מחשבה, הכוחות, שלשת

הנפש.

רק לא הנפש, לבושי נקראים ומעשה דיבור מחשבה,

שגוף כמו מתלבשת, היא בהם לנפש לבושים שהם מפני

שלשת ידי שעל מפני אלא בבגדים, מתלבש האדם

מתגלה. הנפש � ומעשה דיבור מחשבה, � אלה לבושים

זו לא הרי לנפש, לבוש שהוא למשל, שהגוף, כשם

הגוף לבוש ידי שעל גם אלא בו, מתלבשת שהנפש בלבד

כדי בעצם "חי שהיא העצמית, במהותה הנפש מתגלית

להחיות".

ומעשה, דיבור מחשבה, הנפש, לבושי בשלשת גם כך

מתגלית. הנפש ידם שעל

הוא המחשבה לבוש האמורים, הנפש לבושי בשלשת

עם מתאחד הוא שכן המאוחד, לבוש ונקרא ביותר העדין

המחבר. לבוש � ודיבור הנפרד, לבוש הוא מעשה הנפש.

לדבר" ועת לחשות "עת הפסקות, בו שיש חיבור זה .5אך

הנפש עם המאוחד לבוש היא מחשבה תמיד.ואילו

מאשר יותר והרע הטוב נוגע המחשבה בלבוש

כפי פגם, היא טובה לא מחשבה ודיבור. מעשה בלבושי

הגמרא מאמר בביאור קשין"6שמוסבר עבירה "הרהורי

כו'.

האדם את להעמיד והציור המחשבה לבוש בכוח

יוכל כעת, נמצא שהוא שבמקום ביותר, הרחוק בעבר

שחווה חוויות באותן אז, ראה אשר את מחדש לחיות

עבר וכבר יותר, ומנוסה מבוגר כשהוא כעת אדרבה אז.

ועדין טוב באופן להבין יכול הוא מחייו, מסויים חלק

בעבר. ראה אשר את יותר

מחזות וציור, במחשבה מחדש, אני חי קרובות לעתים

אירועים הן שונים, בזמנים בליובאוויטש שראיתי שונים

איך עבודה, ודרכי חסידות אמירת כמו ביותר, נעלים

ואורחים רגילים בתים בעלי איך חסידים, התוועדו

מהתנהגותם קטנים אירועים והן חסידות, שמעו גבירים

למסקנה מגיע ואני הפשוטים, העיירות יהודי של

הנמצאים כל את מחיה החסידות שאור היסודית,

מקיף אור לגבם הוא החסידות שאור אלה ואף בסביבה,

חיות הם שמקבלים חסידות, עליהם משפיעה בלבד,

המצוות. בקיום לגמרי אחרת

המלאכות בעלי הפשוטים, והיהודים הבתים בעלי

כל כמו רגילים, די יהודים בודאי היו בליובאוויטש,

זאת בכל הקטנים, היהודיים הישובים שבכל היהודים

הורגש וכרגיל החסידית, האוירה הרבה עליהם השפיעה

עצמם. החג ובימי החג לקראת בהכנות חג, לפני יותר בכך

c"vxz gqtd bg

(4.294 עמוד בדא"ח ענינים תוכן ראה
ז.5) ג, קהלת

א.6) כט, יומא

•
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חאראשא - ומסיים צהובות ובפנים בגאון ומביט עליו עומד והפקיד וחותם כותב ווסיא72ּפעטיא ָָ
ּפאריאדקע. ַַאוו
טיעּפער וועשצי.73נוא בערי אטדיך, נא סטוּפאי חאדי מאי, אוזשע טי - ּפעטיא אומר -ַַַָָָ

אשר לאל ותודה יחד, מעורבים היו התפילין כל כי השולחן, על המונחים התפילין לקחת ידי הושטתי
לחדר. עמי התפילין לי יתן ואולי ּפן ודמיתי בסדר והנחתים התפילין ולקחתי הבתים, את פתח לא הפקיד
בקול, הּפקיד וישחק לי, הבטיחו כן אשר לו והגדתי לי, אותם יתן כי הּפקיד את דברתי בתחנונים
מאת יותר לך אתן לא שלך, ההבלים כל את ועזוב אתה, אסיר כי דע הכל, על שכח זקן לי, ויאמר

יותר. ולא המטפחות שלך, הלבנים לך, נתתי אשר
תגיע וכאשר הגבוהים הּפקידים אל בקשה לכתוב אתה יכול - דיבורו הפקיד ממשיך - לך דבר אם

עלי. יצוו אשר ככל לך אתן אז ּפקודה
ממך, גבוהים ּפקידים לי דרוש ואין שלי, הּפקיד הוא אתה הלא - הּפקיד אל אומר הנני - בפה
וכל והמטּפחות הלבנים והספרים, התפילין לי ותתן עמי, חסד תעשה אתה אשר אליך, רק ּפונה והנני

לי. דרושים בלתי לי שיש מאכל מיני
אשר נראה כרגע אבן, של לבו גם לרכך היא יכולה אשר רך והמענה הכניעה היא גדולה כמה

בקדקדו. ומגרד לאיש, מאכזר נהּפך הּפקיד
אידי.74ניעלזיא סטוּפאי, ניעלזיא - ּפעטיא אומר -ַ
הפ75ניעלזיא עונה נא- זאיאוולעניע, ּפישי חאציש מאגו, ניע נאצאלסטווא בעז מאגו, ניע - ַַַָָָָקיד

ּפישי. אי בומאגא טיעבא
האסורים. בית חוקי ותוכנה נדפסת עלה עלי' שנדבק טבלא ראיתי הלזה, הפקיד של בחדרו בישבי
בטעלעגראם, גם הידיעות או שלו הבקשות לכתוב הוא יכול הּפקידות בבית כסף לו שיש אסיר כל
חשבונו. על הּפקידות בבית המונח כסּפו מן ינוכה המשלוח הוצאת כי הגליון על לכתוב שצריך רק
ּפעטיא כי אם בטעלעגראם, דרישתי לכתוב הנני חפץ כי הּפקיד אל ּפניתי זה חוק יסוד עלּֿפי
את להקיץ ללכת עליו מינוטין איזה בעוד כי בחדרו, לכתוב הנני יכול כי דעתו והגיד לחכות ימאן

לכתוב. לי הרשה הּפקיד זה בכל אבל הישנים, הנאקלייקות
אחד: בנוסח כולם טעלעגראמעס, שלשה ואכתוב

מאיא76ּפראשו מניע ווידאט אטדעליעניע שעסטאווא נאצאלניקו סעיצאס ראסּפאראדיטסיא ַַַַַָָָָָָ
תפילין. ָָָבאגאמאלעניע

אטדעליעניע. יא 6 שנייערסאן, י. ראווין ַַָָדוכאווני
קאמנאטא. שעסטדיעסיאטאיא ַַַַַָָסטא

בסדר.72) הכל טוב.
חפציך.73) קח למנוחה, לך קום שלי. אתה עכשיו
לך!74) קום, אסור. אסור,
כתוב75) אתה, רוצה אם אוכל. לא רשות בלי יכול. איני אסור,

וכתוב. נייר לך הא בקשה.
לי76) למסור הששית מחלקה לפקיד תיכף לצוות מבקש הנני

.160 חדר ,6 מחלקה שניאורסאהן, י. דתי רב שלי. התפלין
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של הראשי הפקיד אל (2 הראשי, (הקטיגור) הּפראקוראר אל (1 שלחתי ַָָהטעלעגראמעס
נחמנסון. דין החוקר ואל (3 ַשּפאליערנא,

באלשאי ואמר בראשו נענה טעלעגראמעס השלשה קרא הפקיד אשר קאק77אחרי וואט ראזמאח, ַַָָָ
גדול. בשחוק ויצחק סליעדאוואטיעליו, אי ג.ּפ.או. נאצאלניקו ּפראקוראר, אבער ק ַַָָָּפישעט

ישלחם ואשר טעלעגראמעס שלשה קיבל כי שובר הפקיד מאת לדרוש צריכים כי ידעתי אנכי
הראשונה. באפשרות

סטוּפאי.78קאנטשיל אוסּפאקאילסיא, אוזשע טיעּפער - ּפעטיא שואל - ? ַַָָ
טעלעגראמי.79א ּפאסילקו נא - הפקיד אל פונה הנני - קוויטאנציא ַַַַָ

הפקיד.80טשטא עונה - קוויטאנציא זא ַַַָ
יאמוע זאקא81סלעדו אטּפראווקוּפא אי ראזרעשעניע נא - רוח בקר עניתי - קוויטאנציא נו ַַַַַַָָָ

ַטעלעגראמי.
הקבלה, נוסח עליו וכתב נייר ּפסת לקח ותיכף הּפקיד, נכנע חוק, עלֿפי החוב שהזכרתי ומכיון
כנראה גדולה, במעטפה ויניחום וטעלעגראם טעלעגראם כל על חותמו הניח וכן שלו, החותם את ויניח

הּפקידות. בית אל שולח הוא אשר והתעודות הניירות כל אצלו מתקבצים שם אשר
ואת אותי, ומקלל ההולך ּפעטיא המלווה יד על הנני והולך שלישי מדור גיהנם מסכת גמרתי ובכן

מות. בפחדי ומפחדני תבל פני על הנמצאים האנשים כל
* * *

הראשי,77) לּפרוקוראר כותב הוא איך ראה לו. גדולות ָהשגות
הדין. ולחוקר הראשי לפקיד

נלך.78) כבר. נרגעת עכשו הגמרת?
הטלגרמות?79) משלוח על השובר ואי'

שובר?80) איזה
ומשלוח81) רישיון על אישור לתת הפקיד צריך החוק פי על
טלגרמה.
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תשט"ו ר"ה, ערב ב"ה,
ברוקלין.

שי' אלי' אהרן מוה"ר כו' נו"נ אי"א הרה"ח
וברכה! שלום

פרשת ספר על שיעלה הסברא אודות כותב בם אחרים ע"י וגם ישר באופן מכתביו קבלתי מזמן זה
בזה. חוו"ד ושואל לפנים, במדינתנו היהדות נגד הרדיפות

הכוונה ואם הספר, תוכן אודות פרטיות מוקדמות ידיעות מבלי כזה בענין דעת להביע קשה והנה
קידוש מעניני להדגשה טעם עוד בזה שיש או זו איומה מתקופה ישראל ימי בדברי פרק להוסיף בזה

בפרט. החרדית ליהדות בהנוגע השם
ידיעות גם בתוכו לכלול הספר צריך אחרים באופנים גם או הב' באופן או הא' באופן אם אופן בכל
בשביל סכנה של חשש בזה אין אם עיון וצריך וכו', והזמנים המקומות וגם השמות היינו מדויקות
ומהיחס אתם מהנעשה ברורות ידיעות כל משם שאין ובפרט הפרגוד, אחורי הנמצאים הנ"ל קרובי
כזו כתיבה תביא אם עיון צריך שמות, להזכיר מבלי בכללות לכתוב גיסא ולאידך בכלל, כאלו לענינים

הרצוי'. התועלת
כדבעי סידרו לא שעדיין ובפרט אינו, בודאי מסודר חומר הרי בזה, חומר אצלי נמצא אם בשאלתו
אין שבכתב לודאי וקרוב זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של מעזבונו והרשימות הכתבים
מצאתי לא עדיין זו ועבודה בזכרונם, מהשמור ממדינתנו שבאו מאנ"ש לקבצו עדיין וצריך כזה, חומר

בזה. שיתעסק מי
בתקופה ישראל ימי דברי לחקר לפ"ע גדול סכום הוקצב דאשכנז השלומים שמכספי לו ידוע בודאי
גם ובודאי הנ"ל, החששות אין שבזה וכיו"ב פולין למדינת בהנוגע הוא עסקם עיקר אבל האחרונה,

המתאימים. ואישים במשרדים זו תמיכה אודות הפרטים לברר אפשר ת"ו באה"ק
ופעולותיהם צדיקים דברי והרי וכו', תמימים תומכי בישי[ב]ת שלמד מכתבו התחלת על נשען
הטובות פעולותיו ע"ד מזכיר שאין פלא הרי בתלמידיהם, שהשקיעו בהכחות ג"כ וזהו לעד קיימים
הם כרמים הם שגם (היינו הכרמים את נוטרה שמוני וההתאוננות, התביעה ידוע והרי חב"ד, בכרם
לא והעיקר לתביעה, מקום ונותן חסרון זה הרי נטרתי, לא שלי ש)כרמי כיון ובכ"ז לשמרם, וצריך

בקרוב. בזה טוב שיבשר ויה"ר פנימה. הנפש מנקודת תביעה אלא מבחוץ תביעה
ולכל לו ברכתי להביע בזה הנני ולברכה, לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאה החדשה השנה ולקראת

וברוחניות. בגשמיות ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת לו, אשר
בברכה.

נ.ב.
של והתגובה אתר על בהתנאים תלוי הפולמ[וס] שאופן מובן הנה נגד... פולמוס להחוברת בהנוגע

היא: הנקודה בכ"ז אבל הקוראים. קהל
הדת. יסודי עם להתחשב שצריכים מובן חדשה דת יצירת ע"ד ולא קיימת דת ע"ד כשמדברים א)

מאמין. בתור אותו שוללת הדת שאין איש רק להיות יכול דיעות והוגה שמבקר ג"כ מובן ב)
בעיקרי תלוי אלא אחד כל של לרשותו שניתן ענין אינו כופר, הוא ומי מאמין הוא מי הדין פסק ג)

ויסודותי'. הקיימת הדת
שלו השקו"ט כל ובמילא וישראל משה דת הנגד הנה של... הגישה עצם הרי הנ"ל מכל וכתוצאה
דת, לחדש הנ"ל בדעת שבאם ג"כ ומובן לדתנו, שייכת איננה אופן בכל לא או בשכל אחיזה לה יש אם
הרי המתאים באופן אלו הנקודות ביאור וע"י מזה. ההיפך באמרו הקוראים את להטעות אין הרי

ונייר. דיו כמה חו[ס]כים
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(‡)ÌÈÓM‰ e�ÈÊ‡‰.,ּביׂשראל ּבהם מתרה ׁשאני «¬ƒ«»«ƒְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם ׁשאּתםוּתהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהם העיד ולּמה הארץ". "ותׁשמע וכן עדים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתהיּו
למחר ודם, ּבׂשר 'אני מׁשה: אמר וארץ? ְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשמים
עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו אם מת, ְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹֹאני
ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ּבא מי ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּברית,
ׁשאם ועֹוד, לעֹולם, קּימים ׁשהם עדים וארץ, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמים
ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו העדים יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיזּכּו,
ואם טּלם, יּתנּו והּׁשמים יבּולּה, ּתּתן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהארץ

ּתחּלה: העדים יד ּבהם ּתהיה יא)יתחּיבּו (לעיל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
י ולא הּׁשמים את לא"ועצר והאדמה מטר היה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

על מהרה", "ואבדּתם :ּכ ואחר יבּולּה", את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָתּתן
ּכֹוכבים: העֹובדי Ënk¯(·)ידי Û¯ÚÈ.היא זֹו ְְִֵֵָָ«¬…«»»ִ

ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, אֹומר ׁשאני ׁשּתעידּו, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעדּות
לעֹולם,ליׂשראל חּיים ׁשהּואׁשהיא הּזה ּכּמטר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

לעֹולם, טל(ספרי)חּיים הּׁשמים יערפּו ּכאׁשר ְֲִִֶַַַַַַַָָָ
וכן.Û¯ÚÈּומטר: יּטיף, סה)לׁשֹון "ירעפּון(תהלים ָָ«¬…ְְְֲִִֵַ
לג)ּדׁשן", טל":(לקמן Ïhk"יערפּו Ïfz.(ספרי) ְֶַַָָƒ«««

ׂשמחים עצביםׁשהּכל ּבֹו יׁש ׁשהּמטר לפי ּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכגֹון ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָלּברּיֹות

יין: מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים .Ì¯ÈÚNkהֹולכי ְְִִִֵֵֶַָָָָƒ¿ƒƒ
סערה רּוח מהלׁשֹון מטרא', 'ּכרּוחי ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְִֵַַַָָָ

ּומגּדלין העׂשבים את מחזיקין הּללּו ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָהרּוחֹות
לֹומדיהן: את מגּדלין ּתֹורה ּדברי אף ְְְְִִֵֵֶֶַַָָאֹותם,

ÌÈ·È·¯ÎÂ.ׁשּיֹורה ׁשם על לי ונראה מטר. טּפי ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵֶֶַָָָ

אמר: ּדאּת ּכמה רביב נקרא כא)ּכחץ (בראשית ְְְְִִֵַַַָָָָ
קּׁשת": (גראזגוויכס),.„L‡"רֹובה ארברי"ץ ֶַָ∆∆
הארץ ּבירק:עטיפת קרּוי.NÚ·מכּסה אחד קלח ְְֲִֶֶֶֶַָָָֻ≈∆ֶֶַָָ

עׂשב: קרּוי לעצמֹו ּומין מין וכל ÌL(‚)עׂשב, Èk ְְְִִֵֵֶֶַָָƒ≈
‡¯˜‡ ּכמֹו.‰' 'ּכאׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ∆¿»ְְְֲֲִִֵֵֶַַ
כג) ואזּכר:(ויקרא ּכׁשאקרא הארץ", אל תבֹואּו ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָֹ"ּכי

מּכאן ׁשמֹו. ּוברכּו לאלהינּו ּגדל הבּו אּתם ה', ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשם
אחר מלכּותֹו", ּכבֹוד ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: ְְְִֵֶַַַָָאמרּו

ׁשּבּמקּדׁש טז)ּברכה ÌÈÓz(„):(תענית ¯ev‰ ְְִֶַָָָ«»ƒ
BÏÚt.חזק ׁשהּוא ּפי על עלאף ּפרענּות ּכׁשּמביא »√ְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּכי ּבדין, אם ּכי מביא הּוא ּבׁשטף לא רצֹונֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֹעֹוברי
ּפעלֹו: ‡�eÓ‰ּתמים Ï‡.צדקתם לּצּדיקים לׁשּלם ֳִָָ≈¡»ְְִִִֵַַַָָ
הּבא, ּתגמּולם,לעֹולם את ׁשּמאחר ּפי על ואף ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּדבריו: את לאמן ÏÂÚסֹופֹו ÔÈ‡Â.לרׁשעים אף ְְֵֶָָָ¿≈»∆ְִַָָ
הּזה: ּבעֹולם צדקתם ׂשכר ‰e‡מׁשּלם ¯LÈÂ ˜Ècˆ. ְְְִֵֶַַַָָָָ«ƒ¿»»
ּדינֹו, את עליהם מצּדיקים ויׁשרהּכל ראּוי וכ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

להצּדיקֹו: וראּוי הּוא ויׁשר הּברּיֹות מּפי צּדיק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלהם.
(‰)'B‚Â BÏ ˙ÁL.להֹון חּבילּו ולאּכתרּגּומֹו: ƒ≈¿ְְְְִַַָ
ÌÓeÓליּה: ÂÈ�a.ׁשהׁשחיתּו והׁשחתה היּו, ּבניו ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מּומם: ÌÓeÓהיא ÂÈ�a.ולא היה ּבניו ׁשל מּומם ִָ»»»ְֶָָָָָֹ
LwÚמּומֹו: ¯Bc.ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום (מיכה ƒ≈ְְָָֻ

'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון יעּקׁשּו", היׁשרה ּכל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻ"ואת
ועקּוׁשֹות': עקּומֹות .ÏzÏ˙Ùeׁשּׁשּניה ֲֲִֶֶַָ¿«¿…

פערוויקקעלט), (פערדרעהט, אנטורטיליי"ׁש
סביבֹות אֹותֹו ּומּקיפין אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ְְְִִִִִֶֶַַַּכּפתיל
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ּכמֹו:.ÏzÏ˙tהּגדיל: הּכפּולֹות, הּתבֹות מן ְִַ¿«¿…ְְִֵַַ
סגלּגל: סחרחר, אדמּדם, ‰Ï‰'(Â)ירקרק, ְְְְְְְֲַַַַַָָָ«¿

˙‡ÊŒeÏÓ‚z.אּתם לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון ƒ¿¿…ְְְִֵֶַַָָ
לכם וׁשהטיב מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמעציבין,

הּטֹובֹות?: �·Ïּבכל ÌÚ.:להם העׂשּוי את ׁשּׁשכחּו ְַָ«»»ְֶֶֶֶָָָ
ÌÎÁ ‡ÏÂ.להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש הּנֹולדֹות, את להבין ¿…»»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
E�wּולהרע: EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰.ׁשּקּננ ,ׁשּקנא ְַָ¬»ƒ»∆ְְֲִֵֶֶָ

מיני ּבכל ׁשּתּקנ חזקה, ּובארץ הּסלעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבקן
ENÚּתּקנה: ‡e‰.:ּבאּמֹות כן.E��ÎÈÂאּמה אחרי ַָָ»¿ָָֻֻ«¿…¿∆ֲֵֵַ

נביאים מּכם ּכהנים, מּכם וכן, ּבסיס מיני ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹּבכל
ּבֹו: ּתלּוי ׁשהּכל ּכר מלכים, BÓÈ˙(Ê)ּומּכם ¯ÎÊ ְְִִֶֶַָָָֹ¿…¿

ÌÏBÚ.:לפניו ׁשהכעיסּו ּבראׁשֹונים עׂשה e�Èaמה »ְְִִִִֶֶָָָָָƒ
¯„ÂŒ¯c ˙B�L.מי עליהם ׁשהציף אנֹוׁש, ּדֹור ¿…»…ֱֲִֵֵֵֶֶ

לא אחר: ּדבר ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור ְְְֵֶַַַָָָָָֹאֹוקינֹוס,
ׁשעבר: על לבבכם cÂŒ¯c¯.נתּתם ˙B�L e�Èa ְְְֶֶֶַַַַָƒ¿…»…

לכם ּולהנחיל לכם להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש להּבא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהּכיר
הּבא: והעֹולם הּמׁשיח ‡·EÈימֹות Ï‡L.אּלּו ְְִַַַָָָָ¿«»ƒֵ

ּבאלּיהּו: ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָהּנביאים
ב) יׂשראל":(מלכים רכב אבי (קידושין.EÈ�˜Ê"אבי ְֲֲִִִֵֶֶָ¿≈∆

החכמים:לב) הראׁשֹונֹות:.CÏŒe¯Ó‡ÈÂאּלּו ֲִֵַָ¿…¿»ִָ
(Á)ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ�‰a.ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ

נחלתם, חלק את למכעיסיו ּוׁשטפם:הּוא הציפם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ È�a B„È¯Ù‰a.ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ
"יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעבירם

אּבדם ולא קּימם עּמים", È�a:ּגבּולֹות ¯tÒÓÏ ְְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ.לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ּבׁשביל ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ

יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים ּולמסּפר ׁשם, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָמּבני
למצרים, לׁשֹון:ׁשּירדּו ׁשבעים עּמים ּגבּולֹות הּציב ְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

(Ë)BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk.ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ
חלקֹו? הּוא ּומי לצאת. ועתיד ּביניהם ּכבּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָחלקֹו

עּמֹו?: הּוא ּומי �B˙ÏÁעּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ.והּוא ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ
ּבׁשל הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, אביהּׁשליׁשי זכּות זכּיֹות: ׁש ְְְְְֲִִִַַָָָָֹֻֻ

ׁשל הרי ּוזכּותֹו, אביו, ּוזכּות הּזהאביו, ּכחבל ׁש, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לנחלה, לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבג' עׂשּוי ְְְְֲִִֶַָָָָָׁשהּוא
יצחק: ׁשל ּבנֹו עׂשו ולא אברהם, ּבן יׁשמעאל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

(È)¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ.נאמנים לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ֱִֶָָָָ
ועּלֹו, ּומלכּותֹו ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו ּמדּבר, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֻּבארץ

ׁשּנאמר: ועׂשו, יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא לג)מה (לקמן ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּפארן": מהר הֹופיע למֹו, מּׂשעיר e‰˙·e"וזרח ְִִִֵֵַַַָָָָ¿…

ÔÓLÈ ÏÏÈ.ּתּנינים יללת מקֹום ּוׁשממה, צּיה ארץ ¿≈¿ƒ…ְְְִִִִֶֶַַָָָ
ולא האמּונה, אחר נמׁשכּו ׁשם אף יענה, ְְְְֱֲִַַַַָָָָֹּובנֹות
צּיה מקֹום לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאמרּו

ׁשּנאמר: ּכענין ב)ּוׁשממֹון'? אחרי(ירמיה לכּת" ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבעננים.e‰�··ÒÈּבּמדּבר": והּקיפם סּבבם ׁשם ְִַָ¿…¿∆¿ְְֲִִִִַָָָָ
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ּבתחּתית וסּבבם רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָוסּבבם
ּכגיגית: עליהם ׁשּכפהּו ּבתֹורה.e‰��B·Èההר, ׁשם, ְֲִִֵֶֶָָָָ¿¿≈ְָָ

העֹובדי.e‰�¯vÈּובינה: ּומן ועקרב ׂשרף, מּנחׁש, ִָƒ¿∆¿ְְְִִֵַָָָָָָ
B�ÈÚּכֹוכבים: ÔBLÈ‡k.ׁשּבעין הּׁשחר הּוא ִָ¿ƒ≈ִֶַַָָֹ

"ימצאהּו", ּתרּגם: ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהּמאֹור
ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל יא)'יסּפיקהּו (במדבר ְְְְִִֵַַָָָ

להם", יז)"ּומצא ההר":(יהושע לנּו יּמצא "לא ִֵֶָָָָָָָֹ
e‰�··ÒÈ.לׁשכנּתּה סחֹור סחֹור אהל'אׁשרנּון ,' ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ

רּוחֹות: לד' ּדגלים וארּבעה ּבאמצע ְְְְְִֵֶַַָָָָמֹועד
(‡È)Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯L�k.ּובחמלה ּברחמים נהגם ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ

ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּנׁשר
ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָעד

ׂשּוכה ּבין לאילן, ּבניואילן ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
לקּבלֹו: ּכח ּבהן ˜Bpויהא ¯ÈÚÈ.ּבניו :יעֹורר ְְִֵֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ

ÛÁ¯È ÂÈÏÊBbŒÏÚ.אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו «»»¿«≈ְְֲִֵֵֶֶַַָ
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש אף נֹוגע, ואינֹו נֹוגע ְְֵֵֵֵַַַַָָֹמחפף,

לז) ליּתן(איוב ּכׁשּבא ּכח, ׂשּגיא מצאנּוהּו לא ְְִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּדי
מארּבע אּלא אחת מרּוח עליהם נגלה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה,

ׁשּנאמר: לג)רּוחֹות, ּבא(להלן מּסיני וזרח"ה' ְֱִִֶֶַַַָָ
מרבבֹות ואתה ּפארן, מהר הֹופיע למֹו, ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמּׂשעיר

ג)קדׁש", רּוח(חבקוק זֹו יבא", מּתימן "אלּה ֱִֵֶַַָָֹֹֹ
e‰ÁwÈרביעית: ÂÈÙ�k N¯ÙÈ.ליּטלן ּכׁשּבא ְִִƒ¿…¿»»ƒ»≈ְְִֶָָ

עֹופֹות, ּכׁשאר ּברגליו נֹוטלן אינֹו למקֹום, ְְְְְִִֵַָָָָָמּמקֹום
מגּביּה ׁשהּוא הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָלפי
מּפני ּברגליו נֹוׂשאן לפיכ עליהם, ּופֹורח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָלעּוף
לפיכ החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּנׁשר,
ולא ּבי החץ ׁשּיּכנס 'מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹנֹוׂשאן

הּוא:יּכנס ּברּו הּקדֹוׁש אף יט)ּבבני', (שמות ְִֵַַַָָָָ
מצרים ּכׁשּנסעּו נׁשרים", ּכנפי על אתכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ואּׂשא
זֹורקים היּו הּים, על (חֹונים) והּׂשיגּום ְְֲִִִִֵֶַַַָָאחריהם

מּיד: ּבליסטראֹות, ואבני חּצים יד)ּבהם (שמות ְְְְִִִִֵֶַַָָָ
מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע

a„„(È·)":וגֹו' לבטח.‰' ּבדד – נהגםה' ְ»»ְֶַָָָָָ
�Î¯ּבּמדּבר: Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â.ּבאחד ּכח היה לא ְִַָ¿≈ƒ≈≈»ְֶַָָָֹֹ

ּולהּלחם ּכחֹו להראֹות ּכֹוכבים העֹובדי אלהי ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹֹמּכל
על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ּתרּגםעּמהם. וכן העתיד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

הם ּתֹוכחה ּדברי אֹומר ואני להעידאּונקלֹוס. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּסֹופן לעד, להם הּׁשירה ּותהא והארץ, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים
ולא להם, ׁשעׂשה הראׁשֹונֹות יזּכרּו ולא ְְְְְִִִֶֶָָָָֹֹֹלבּגד
צרי לפיכ להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא ְֲִִִֶֶַַָָָָָהּנֹולדֹות

הּדבר עלליּׁשב מּוסב הענין וכל ּולכאן, לכאן ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָ
עׂשה ּכן ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות ְְְִֵָָָָֹֹֹ"זכר
לזּכר: להם היה זה ּכל לעׂשֹות, עתיד וכן ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלהם,

(‚È)ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È.הּמקרא ּכל «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ
B‚Â'ּכתרּגּומֹו: e‰·k¯È.יׂשראל ׁשארץ ׁשם על ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצֹות: מּכל È„Nּגבֹוה ˙·e�z ÏÎ‡iÂ.ּפרֹות אּלּו ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵֵ
ּפרֹות מּכל ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָארץ

ÚÏqÓהארצֹות: L·„ e‰˜�iÂ.ּבאחד מעׂשה ֲָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ְֲֶֶַָ
ּבסיכני: לבנֹו החבית'.ׁשאמר מן קציעֹות לי 'הבא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפיה, על צף הּדבׁש ּומצא ׁשלהל 'זֹו לֹו: אמר ְִֶַַַַַָָָָָָ
היא' ואּתהּדבׁש לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר , ְְְְְִַַַַַָָָָ

מּתֹוכּה' קציעֹות LÈÓÏÁÓ:(ספרי)מעלה ÔÓLÂ ְֲִִֶַָ¿∆∆≈«¿ƒ
¯eˆ.(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים È˙Óaחלב:אּלּו ִֵֵֶָָ»√≈
ı¯‡.:ּגבּה ׂשדה.È„Nלׁשֹון ˆe¯:לׁשֹון LÈÓÏÁ. »∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
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é"ùø

לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּתקּפֹו
נקּוד ּדבּוק ּוכׁשהּוא 'חלמיׁש' נקּוד ְְֲֲִֶֶַָָָָָׁשּלאחריו

ˆ‡Ô(È„)'חלמיׁש': ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ.היה זה ְִַ∆¿«»»«¬≈…ֶָָ
ׁשּנאמר: ׁשלמה, ד)ּבימי א ּבקר(מלכים "עׂשרה ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

צאן": ּומאה רעי ּבקר ועׂשרים ÏÁŒÌÚ·ּבריאים ְְְְִִִִֵֶָָָֹƒ≈∆
ÌÈ¯k.:ׁשּנאמר הּׁשבטים, עׂשרת ּבימי היה זה »ƒְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ו) מּצאן":(עמוס ּכרים BÈÏk˙"ואֹוכלים ·ÏÁ ְְִִִָֹ≈∆ƒ¿
‰hÁ.:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א (מלכים ƒ»ְֱִֵֶֶֶַָָֹֹ

וגֹו'": ׁשלמה לחם ÓÁŒ‰zLz¯"ויהי ·�ÚŒÌ„Â. ְְְִֶֶַֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆
הּׁשבטים עׂשרת ו)ּבימי ּבמזרקי(עמוס "הּׁשֹותים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

a˜¯":יין ˙‡ÓÁ.ּגּבי מעל הּנקלט ׁשּומן הּוא ִַ∆¿«»»ְִֵֵַַַָָ
ˆ‡Ôהחלב: ·ÏÁÂ.ּדבּוק ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל חלב ֶָָ«¬≈…ְֶֶָָָֹ

ּכמֹו ּפּתח, ּבחטף 'חלב' כג)נקּוד "ּבחלב(שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָ
ŒÈ�a:ּכמׁשמעֹו.ÌÈÏÈ‡Âּכבׂשים:.ÌÈ¯kאּמֹו": ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL·.:היּו hÁ‰ׁשמנים ˙BÈÏk.ׁשמנים חּטים »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

ּככּוליא: וגּסין ּכליֹות, ׁשֹותה.�ÚŒÌ„Â·ּכחלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ
חׁשּוב: יין וטֹועם ארּמי:.ÓÁ¯ענב ּבלׁשֹון יין ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ

.¯ÓÁ,ּבּטעם מׁשּבח לׁשֹון אּלא ּדבר, ׁשם זה אין »∆ְְֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד (ווייניכט). ּבלע"ז ְְְְֵֵֵַַָווינו"ש
'אׁשרינּון אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום אחר הּללּו ְְְְְִִֶַַַַַָָמקראֹות

וגֹו''': ארעא ּתקּפי עבי:.È·Ú˙(ÂË)על לׁשֹון ְְְֵַַָָ»ƒ»ְֳִ

˙ÈNk.:לׁשֹון "ּכּסית", טז)ּכמֹו ּפניו(איוב ּכּסה "ּכי »ƒ»ְְִִִִָָָָ
נכּפלים ּוכסליו מּבפנים ׁשּׁשמן ּכאדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָּבחלּבֹו",

אֹומר: הּוא וכן עלי(שם)מּבחּוץ, ּפימה "וּיעׂש ְֲִִֵֵֵַַַַָ
קל.ÈNk˙כסל": לׁשֹון ּכמֹו:יׁש 'ּכּסּוי' ּבלׁשֹון ֶָ»ƒ»ְְִִֵַָ

יב) 'ּכׂשית'(משלי ּכתב ואם ערּום", קלֹון ְְִִִֶַָָָָֹ"וכסה
ּכמֹו: אחרים, את ּכּסית נׁשמע היה טו)ּדגּוׁש, (איוב ְְֲִִִִֵֶַָָָָ

ּפניו": ּכּסה B˙ÚLÈ"ּכי ¯eˆ Ïa�ÈÂ.,ּובּזהּו ּגּנהּו ִִָָָ«¿«≈¿À»ִִָָ
ׁשּנ ח)אמר:ּכמֹו ה'(יחזקאל היכל אל "אחֹוריהם ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַ

מּזה: ּגדֹול נּבּול אין הבעירּו.e‰‡�˜È(ÊË)וגֹו'", ְִִֵֶָ«¿ƒÀְִִ
ּכגֹון.ÚB˙a·˙וקנאתֹו:חמתֹו ּתעּובים ּבמעׂשים ְְֲִָָ¿≈…ְְְֲִִַ

"ּתֹועבה ּבהם ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור ":מׁשּכב ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ
(ÊÈ)dÏ‡ ‡Ï.אּלּו ,'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית ּכתרּגּומֹו: …¡…«ְְְְְִֵַ

עכׁשו ּכמֹו ּכפּולה קנאה היתה לא צרֹו ּבהם :היה ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ
e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á.(ספרי)היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ

אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילים
יהּודי': צלם ‡·˙ÌÎÈ'זה Ìe¯ÚN ‡Ï.יראּו לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

ׂשערֹות ּדר מּפניהם. ׂשערתם עמדה לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהם,
ויׁש ּבּספרי. נדרׁש ּכ יראה, מחמת לעמד ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהאדם

לׁשֹון "ׂשערּום", עֹוד יג)לפרׁש "ּוׂשעירים(ישעיה ְְְְִִֵָָ
הם ׂשעירים ׁשם", אבֹותיכםירּקדּו עׂשּו לא ׁשדים, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

הּללּו: ורּבֹותינּו.ÈLz(ÁÈ)ׂשעירים ּתׁשּכח. ְִִַָ∆ƒְְִֵַַ
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Eììçîi''yx:éòéáøèéñrkî õàðiå ýåýé àøiå §«Ÿ§¤«©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©
:åéúðáe åéðaëíäî éðô äøézñà øîàiå ¨−̈§Ÿ¨«©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½

änä úëtäz øBã ék íúéøçà äî äàøà¤§¤−¨´©«£¦¨®¦´³©§ªŸÆ¥½¨
ía ïîà-àì íéðai''yx:àëìà-àìá éðeàð÷ íä ¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½

ír-àìa íàéð÷à éðàå íäéìáäa éðeñrk¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈
íñérëà ìáð éBâai''yx:áëétàá äçã÷ Là-ék §¬¨−̈©§¦¥«¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½

dìáéå õøà ìëàzå úézçz ìBàL-ãr ã÷ézå©¦©−©§´©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈
íéøä éãñBî èäìzåi''yx:âëBîéìr ätñà ©§©¥−«§¥¬¨¦«©§¤¬¨¥−
ía-älëà évç úBòøi''yx:ãëéîçìe árø éæî ¨®¦©−£©¤¨«§¥¬¨¨²§ª¬¥

ía-çlLà úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ£©©½̈

:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ ‡z˜·L¿«¿»»¿«¡»»¿»¿»

¯‚dÊיט Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚Â¿∆ƒ√»¿»¿≈»¿≈

:Ô�·e ÔÈ�a È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡„Óƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿»

�‰ÔBכÓ Èz�ÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿

ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È ‡Ó ÈÓ„˜ ÈÏ‚∆ƒ√»«»¿≈¿≈

‡È�a Ôe�‡ eÈ�L‡„ ‡¯„ È¯‡¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:e�ÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„כאÔe�‡ ƒ≈¿≈»ƒ

‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È�˜‡«¿ƒ√»«¿»«¬»

ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ√»«¿»¿««¬»

‡ÓÚa ÌÚ ‡Ïa Ôe��˜‡ ‡�‡Â«¬»«¿ƒ¿»«¿«»

:Ôe�Ê‚¯‡ ‡LÙËכבÌe„˜ È¯‡ «¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ

Ê‚¯a ÈÓ„˜Ó ˜Ù� ‡L‡k ÛÈ˜z«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«

ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈

„Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿«¿≈ƒ««

:‡È¯eË ÈÙÈÒכגÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡ ¿»≈«»»≈¬≈

:ÔB‰· ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈaכדÁ ÔLÂ ÔLÈa ÔÈÁe¯ ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ�˙ÂÈ ƒƒ¿«»«¡≈≈¿¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈≈«

é"ùø

לפניו מכעיסין אּתם לכם, להטיב ּכׁשּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּדרׁשּו:
ּכחֹו לכם:ּומּתיׁשים EÏÏÁÓמּלהטיב Ï‡.מֹוציא ְִִִִֵֶַָֹ≈¿…¿∆ֲִ
לׁשֹון כט)מרחם, אּילֹות",(תהלים מח)"יחלל (שם ְְֵֵֶֶַָֹ
ּכּיֹולדה ‡Ì˙È¯Á(Î)":"חיל ‰Ó.ּתעלה מה ִֵַָ»«¬ƒ»ֲֶַַ
ּבסֹופם: ‰n‰ּבהם ˙Ît‰z ¯B„ Èk.רצֹונֹו מהּפכין ְֶָָƒ«¿À…≈»ְְְִַ

Ìaלכעס: ÔÓ‡Œ‡Ï.נּכריםאין ּכיּגּדּולי ּבהם, ְַַ…≈À»ִִִִֵֶַָָ
מּמּנה: וסרּו טֹובה ּדר (אסתרלׁשֹון.‡ÔÓהֹוריתים ְִִֵֶֶֶָָָ≈Àְ

(ערציהען).ב) ּבלע"ז נודריטור"ה אֹומן", ְְִֵַַַ"ויהי
אמרּו ּכתרּגּומֹו, אמּונה לׁשֹון "אמן", אחר: ְְְְֱֵֵַַָָָָֻּדבר
ּבּטלּו קּלה ּולׁשעה ונׁשמע", "נעׂשה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָּבסיני

העגל: ועׂשּו הבעירּו.˜�‡È�e(Î‡)הבטחתם ְְֵֶַָָָָָƒ¿ƒְִִ
אלּה:.·Ï‡Œ‡Ïחמתי: ׁשאינֹו .ÌÚŒ‡Ïaּבדבר ֲִָ¿…≈ְֱֵֶַָָֹ¿…»

ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשם, להם ׁשאין ּכֹוכבים ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבעֹובדי
כג) היה",(ישעיה לא העם זה ּכׂשּדים ארץ ְִֵֶֶֶַָָָָֹ"הן

אֹומר: הּוא א)ּובעׂשו מאד":(עובדיה אּתה "ּבזּוי ְְֵֵַָָָֹ
ÌÒÈÚÎ‡ Ï·� ÈB‚a.:אֹומר הּוא וכן הּכֹופרים, אּלּו ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵֵַ

יד) אלהים(תהלים אין ּבלּבֹו נבל ":"אמר ְֱִִֵַָָָֹ
(·Î)‰Á„˜.:ּבערה„˜ÈzÂ.:היסֹוד עד ּבכם »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ

dÏ·ÈÂ ı¯‡ ÏÎ‡zÂ.ויבּולּה .Ë‰ÏzÂ:ארצכם «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

ׁשּנאמר: ההרים, על הּמיּסדת קכה)ירּוׁשלים (שם ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
לּה סביב הרים BÓÈÏÚ(Î‚)":"ירּוׁשלים ‰tÒ‡ ְִִִַָָָָ«¿∆»≈

˙BÚ¯.לׁשֹון רעה, על רעה כט)אחּבר "ספּו(ישעיה »ְְֲֵַַָָָָ
ׁשנה", על כט)ׁשנה הרוה",(לעיל (ירמיה"ספֹות ְַָָָָָָָ

אחרז) ּדבר זבחיכם". על ספּו "אסּפה","עֹולֹותיכם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכמֹו יט)אכּלה, ּתספה":(בראשית ‡Œ‰lÎ"ּפן ÈvÁ ְֲִֶֶֶַָƒ«¬«∆

Ìa.הּפרענּות לפי זֹו ּוקללה ּבהם, אׁשלים חּצי ּכל »ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּכלים: אינם והם ּכלים חּצי היא: ְְִִִִִֵֵַָָָָָלברכה

(„Î)·Ú¯ ÈÊÓ.ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ
הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי
מגּדל ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּטּולֹוׁש"א

ּבׂשרֹו: על מזיא,.ÈÊÓׂשער ׂשער, ארּמי לׁשֹון ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵֶַָָ
ּבמזיא:ּדהוה מהּפÛL¯ ÈÓÁÏe.נלחמּו הּׁשדים ְְְֲֵֶַַָָ¿À≈∆∆ְֲִִֵַ

ׁשּנאמר: ה)ּבהם, עּוף",(איוב יגּביהּו רׁשף "ּובני ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשדים: È¯È¯Óוהם ·Ë˜Â.ׁשּׁשמֹו ׁשד ּוכריתּות ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְְִֵֶ

ּכמֹו.קטבמרירי: יג)ּכריתה, קטב(הושע "אהי ְְְְְֱִִִִֶֶָָ
והיּו(ספרי).Ó‰aŒÔLÂ˙ׁשאֹול": היה מעׂשה ְ¿∆¿≈…ְֲֶַָָָ

ּוממיתין: נֹוׁשכין ÙÚ¯הרחלים ÈÏÁÊ ˙ÓÁ.ארס ְְְִִִִֵָ¬«…¬≈»»ֶֶ
ּכּמים העפר, על ּגחֹונם על המתהּלכים ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָנחׁשים
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øôr éìçæ úîç-íri''yx:äëáøç-ìkLz õeçî ¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«¦Æ§©¤¤½¤
÷ðBé äìeúa-íb øeça-íb äîéà íéøãçîe¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ©§½̈¥−

äáéN Léà-íri''yx:åëíäéàôà ézøîà ¦¦¬¥¨«¨©−§¦©§¥¤®
íøëæ LBðàî äúéaLài''yx:æëáéBà ñrk éìeì ©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©¥Æ

äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà̈½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨
úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåi''yx:çëãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬

äðeáz íäa ïéàå änä úBöri''yx:éùéîçèëeì ¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«¬
æ eìékNé eîëçíúéøçàì eðéáé úài''yx: ¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«

ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íài''yx: ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

‡È�È�z ˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a»»¡»≈¿ƒ¬««ƒ«»

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„כהÏk˙z ‡¯aÓ ¿»¬ƒ¿«¿»ƒ»»¿«≈

Û‡ ‡˙BÓ ˙‚¯Á ‡È�ÂzÓe ‡a¯Á«¿»ƒ¿»«»«¿«»«

ÔB‰È˜�È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ≈≈«≈»¿»¿≈

:ÔB‰È·Ò L�‡ ÌÚכו˙È¯Ó‡ ƒ¡«»≈¬»ƒ

Ôe�ˆL‡Â ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ

:ÔB‰È�¯Îe„ ‡L�‡ È�aÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

�LÈכזk ‰‡�Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒ

‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙È ‡ÓÏÈ„ƒ¿»ƒ¿«¿«¿≈¿»»

‡�Ï ˙ÙÈ˜˙ ‡�„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ƒ¿»≈¿¿»»¿ƒ«»»

:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ¿»ƒ√»¿»¬«»»

�Ôeכח‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ

:e�˙ÏÎeÒ ÔB‰a ˙ÈÏÂכטeÏ‡ ¿≈¿¿¿»ƒ

‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ«ƒƒ¿«»¿»¿»»

:ÔB‰ÈÙBÒ· È‰ÈלÛB„¯È ÔÈ„Î‡ ¿≈¿≈∆¿≈ƒ¿

‡˙Ba¯Ï Ôe˜¯ÚÈ ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á««¿»¿≈∆∆¿¿ƒ»

é"ùø

על הּמים מרּוצת לׁשֹון זחילה, הארץ. על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּזֹוחלים
העפר על הּמׁשפׁשף ּדבר מרּוצת ּכל וכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעפר,

:והֹול(‰Î)·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ.לעיר מחּוץ ְֵƒ¿«∆∆∆ִִָ
ּגיסֹות: חרב ‡ÓÈ‰ּתׁשּכלם ÌÈ¯„ÁÓe.ּכׁשּבֹורח ְְְֵֶֶַָ≈¬»ƒ≈»ְֵֶַ

לּבֹו חדרי החרב, מן מחמתונמלט עליו נֹוקפים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּדב ּבּה. והֹול מת והּוא "ּומחדריםאימה, אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ּׁשּנאמר: ּכמֹו ּדבר, אימת ּתהיה ׁשּבּבית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאימה",
ט) ּתרּגם(ירמיה וכן ּבחּלֹונינּו", מות עלה ְְְִִֵֵֵֶַָָָ"ּכי
ּתׁשּכלֿחרב",(ספרי)אּונקלֹוס. "מחּוץ אחר: ּדבר ְְְִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּנאמר: ּבחּוצֹות, ּׁשעׂשּו מה יא)על "ּומסּפר(ירמיה ְֱִֶֶֶַַַַַָ
לּבׁשת": מזּבחֹות ׂשמּתם ירּוׁשלים ְְְִִֶֶַַַָָֹחּוצֹות

‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe.,חדרים ּבחדרי ּׁשעׂשּו מה על ≈¬»ƒ≈»ְְֲִֵֶַַַָָ
ח)ׁשּנאמר: עֹוׂשים(יחזקאל יׂשראל ּבית זקני "אׁשר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ

מׂשּכיתֹו ּבחדרי איׁש ּבחׁש:"(ÂÎ)Èz¯Ó‡ ְְְִִֵֶַַַֹ»«¿ƒ
Ì‰È‡Ù‡.לפרׁש ויׁש אֹותם. אפאה ּבלּבי אמרּתי «¿≈∆ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

הפקר, מעלי להׁשליכם ּפאה, אׁשיתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"אפאיהם",
ּבעזרא: מצינּו ט)ודגמתֹו להם(נחמיה "וּתּתן ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

וכן להפקר, לפאה", ּותחּלקם ועממים ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָממלכֹות
'יחּול ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש מנחם. ְְְְְְִִֵֵֵַַחּברֹו

לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא עליהֹון', ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹרגזי
ּכמֹו: ליסֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיהם',

מה) טז)"אאּזר",(ישעיה פי",(איוב ּבמֹו "אאּמצכם ְְְֲֲִִֶֶַַ
ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ראּויה אינּה הּתיכֹונה ְְְְְְִֵַָָָָָוהא'
החֹולקת ּבּספרי הּׁשנּויה הּבריתא לׁשֹון אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּתרּגם

לׁשל זֹו אמרּתיּתבה הם, אי אף אמרּתי ּתבֹות: ׁשה ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֽ
רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו 'אּתנם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹּבאּפי:

הם'?: אּיה ‡‚e¯(ÊÎ)עליהם: ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ. ֲֵֵֵֶַ≈««≈»
עליהם ּכנּוס האֹויב ׁשּכעס לא ואםאם להׁשחיתם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּובאלהיו, ּבֹו, הּגדּלה יתלה ויׁשחיתם, להם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻיּוכל
ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, הּגדּלה יתלה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻולא
ּבעבֹודת ּגבּורתם לתלֹות הּדבר ינּכרּו ְְְְֲִֵַַַַָָָָָצרימֹו",

ׁשּלֹו:ּכֹוכ הּגדּלה ׁשאין ¯Ó‰בים, e�„È e¯Ó‡ÈŒÔt ְִֵֶֶַָָֻ∆…¿»≈»»
:'B‚Â(ÁÎ)Èk.:ּגֹוי ÔÈ‡Âאֹותֹו ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡ ¿ƒ…«≈≈»¿≈

‰�e·z Ì‰a.חכמים היּו זאת:ׁשאּלּו יׂשּכילּו »∆¿»ְֲִִִֶַָָֹ
וגֹו' ירּדף Ì˙È¯Á‡Ï(ËÎ)":"איכה e�È·È.יּתנּו ְְִֵָֹ»ƒ¿«¬ƒ»ְִ

יׂשראל: ׁשל ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן ְְְְְִִֵֵֵֶָָָֻלב
(Ï)„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡.מּיׂשראל אלף :מּמּנּו ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָ

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡.מכרם ƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְָָ
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:ÔÈ‡¯ÊÎ‡לדÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰ «¿¿»ƒ¬»»»≈

‡�Èc ÌBÈÏ ÔÈÊÈ�‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚¿»√»«¿ƒƒ¿ƒ»

:È¯ˆB‡aלה‡˙e�Ú¯t ÈÓ„˜ ¿¿»√»«À¿¬»

ÔeÏ‚È„ Ô„ÚÏ ÌÏL‡ ‡�‡Â«¬»¬«≈¿ƒ»¿ƒ¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Óלו„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡È‰B„·Ú ˙e�Ú¯Ùe dÓÚ„ ‡�È ≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿««¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ

é"ùø

(איבערגעבען): ּבלע"ז דילבר"ר ּבידנּו, ְְְֵַַָָָּומסרם
(‡Ï)Ì¯eˆ e�¯eˆÎ ‡Ï Èk.להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ֶֶָָָָ

להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם להבין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלאֹויבים
ּכלּום יכלּו לא הּנה עד ׁשהרי הּנּצחֹון, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולאלהיהם
צּור ּכל סלעם, ּכסלענּו לא ּכי צּורנּו, ּכנגד ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהיהם

סלע: לׁשֹון ÌÈÏÈÏtׁשּבּמקרא e�È·ÈB‡Â.ועכׁשו ְְִֶֶַַָ¿¿≈¿ƒƒְְַָ
להם, מכרנּו צּורנּו ׁשהרי אֹותנּו, ׁשֹופטים ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָאֹויבינּו
להם): מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי אחרים: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָ(ספרים

(·Ï)Ì�Ùb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk.אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ
ׁשּמעׂשיהם לפי זכרם, ואׁשּבית אפאיהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבלּבי

ועמֹורה: סדם ּכמֹו:.Ó„L˙מעׂשה ּתבּואה, ׂשדה ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ
ג) אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"וׁשדמֹות ב (מלכים ְְֶַָָֹֹ

קדרֹון" מר:.LB¯ŒÈ·pÚ:"ּבׁשדמֹות ‡ÏkL˙עׂשב ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ«¿¿…
BÓÏ ˙¯¯Ó.מעׂשיהם לפי להם, ראּוי מר מׁשקה ¿……»ְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

עֹובדיהֹון 'ותׁשלמת אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָֻֻּפרענּותם,
Ì�ÈÈ(Ï‚)ּכמררּותהֹון': Ì�Èpz ˙ÓÁ.:ּכתרּגּומֹו ְְִָ¬««ƒƒ≈»ְְַ

ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ּתּנינּיא כמרת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֻ'הא
ּפרענּותם: מׁשּתה ּכֹוס ÌÈ�˙tנחׁשים L‡¯Â. ְְְִִֶָָָֻ¿…¿»ƒ

אכזרי אֹויב .לּנׁשּו אכזר ׁשהּוא ויּפרעּכֹוסם, יבא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
È„nÚ(Ï„)מהם: ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰.,ּכתרּגּומֹו ֵֶ¬…»Àƒ»ƒְְַ

ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי הם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻּכסבּורים
לפני: ּותבּואת.‰e‰Œ‡Ï‡ּוׁשמּורים ּגפנם ּפרי ְְִַָ¬…ְְְִַַָ

עּמדי: ּכמּוס ÌlLÂ(Ï‰)ׁשדמֹותם Ì˜� ÈÏ.עּמי ְִִַָָָƒ»»¿ƒ≈ִִ
ּכמעׂשיהם. להם וׁשּלם נקם ּפרענּות ּומזּמן ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻנכֹון
"וׁשּלם", מפרׁשים ויׁש ּגמּולם. להם יׁשּלם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנקם

מּגזרת והּוא 'וׁשלֹום', ּכמֹו ּדבר ה)ׁשם :(ירמיה ְְְְִִֵַָָָ
אׁשּלם ואימתי והּדּבּור, ּכמֹו ּבהם", אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ"והּדּבר

¯‚ÌÏלהם: ËeÓz ˙ÚÏ.,אבֹותם זכּות ּכׁשּתּתֹום ֶָ¿≈»«¿»ְְֲִֶָ
עליו סמּוכים ‡Ì„È:ׁשהן ÌBÈ ·B¯˜ Èk.ּכׁשארצה ְִֵֶָָƒ»≈»ְְֶֶֶ

להביא לפני ּומזּמן קרֹוב אידם, יֹום עליהם ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻלהביא
הרּבה: ׁשלּוחים ידי BÓÏעל ˙„˙Ú LÁÂ.ּומהר ְְְִֵֵַַ¿»¬ƒ…»ֵַ
להם: העתידֹות ה)ּכמֹו.LÁÂיבאּו "ימהר(ישעיה ֲִֶָָָֹ¿»ְְֵַ

ּתֹוכחה ּדברי מׁשה עליהם העיד ּכאן עד ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיחיׁשה".
עליהם ּכׁשּתבא לעד, הּזאת הּׁשירה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹלהיֹות
ואיל מּכאן מראׁש, הֹודעּתים ׁשאני ידעּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻהּפרענּות
ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ּתנחּומין ּדברי עליהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹהעיד

למעלה: אמר אׁשר ּככל ל)הּפרענּות "והיה(לעיל ְְְְְֲֶַַַָָָָָָֻ
והּקללה הּברכה האלה הדברים ּכל עלי יבֹואּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָכי

וגֹו' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב ŒÈk(ÂÏ)":וגֹו' ְְְְְֱֶֶָֹƒ
BnÚ '‰ ÔÈ„È.הּללּו ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט »ƒ«ְְְִִִֶַָָֹ

ּכמֹו עליהם, לו)האמּורים ידין(איוב ּבם "ּכי ְֲֲִִִֵֶָָָ
ּבלׁשֹון מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַעּמים",
לׁשֹון אּלא מעלה, ׁשל לּדברים טעם לתת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדהא'

ּכמֹו ּדּבּור, כה)ּתחּלת הארץ",(ויקרא אל תבאּו "ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹ
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‡�‡ ÌÈ˜ ˙È¯Ó‡Â Èz�ÎL¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ«»¬»

:ÔÈÓÏÚÏמאÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ ¿»¿ƒƒ««¿≈

ÈÏÚ·Ïe È‡�ÒÏ ‡˙e�Ú¯Ù ·È˙‡ È„È ‡�È„· Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL ÛBÒÓ ‡˜¯· eÊÁÎ¿≈«¿»ƒ¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈
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הּקדֹוׁש ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּיבאּו
עבדיו על הּוא עליהם:ּברּו ּולרחם .ÌÁ�˙Èלׁשּוב ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»

להרע: אֹו להטיב מחׁשבה הפ È¯‡‰לׁשֹון Èk ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆
„È ˙ÏÊ‡ŒÈk.יד ּכי וחֹוזקתּכׁשּיראה הֹולכת האֹויב ƒ»¿«»ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

ועזּוב: עצּור ּבהם ואפס עליהם נֹוׁשע.eˆÚ¯מאד ְְְֲֵֶֶֶֶָָָֹ»ַ
ּבהם: ׁשּיעצר ּומֹוׁשל עֹוצר ידי ידי.eÊÚ·על על ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ»ְֵַ

ילכּו ׁשּלא ּבעם העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר ְְֵֵֵֵֵֶַָָָֹעֹוזב.
לע"ז ּבלׁשֹון האֹויב, על לּצבא ּבצאתם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻמפּזרים

הּמֹוׁשל:.eˆÚ¯מיינטינדו"ר: ּבמעצֹור הּנֹוׁשע הּוא »ְֲֵַַַָ
·eÊÚ.ּכמֹו ג)מחּזק, ירּוׁשלים(נחמיה את "וּיעזבּו »ְְְְִֶַַַַָָֻ

החֹומה", מט)עד עיר(ירמיה עּזבה לא אי" ְִֵַַָָֹֻ
עליהם.Ó‡Â¯(ÊÏ)":ּתהּלה הּוא ּברּו :הּקדֹוׁש ְִָ¿»«ֲֵֶַָָ

BÓÈ‰Ï‡ È‡.:ׁשעבדּו ּכֹוכבים eÈÒÁעבֹודת ¯eˆ ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»
B·.,והּצּנה החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּסלע

הרעה: מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּכלֹומר
(ÁÏ)BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡.אלהּות אֹותן היּו ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ

יין וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאֹוכלים,
Ò˙¯‰נסיכם: ÌÎÈÏÚ È‰È.לכם יהיה הּצּור אֹותֹו ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ

ּומסּתֹור: zÚ‰(ËÏ)מחסה e‡¯.מן הבינּו ְֲִֶַ¿«»ֲִִ
ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין עליכם ׁשהבאתי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהּפרענּות

ּבידי: מֹוחה ואין ׁשאֹוׁשיעכם ‡�Èהּתׁשּועה È�‡ ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ¬ƒ¬ƒ
‡e‰.להׁשּפיל להרים:אני ‡ÌÈ‰Ïואני ÔÈ‡Â ְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒ
È„nÚ.:למחֹות ּכנגּדי וכמֹוני:.È„nÚעֹומד ּדגמתי ƒ»ƒְְְִִֵֶƒ»ƒְְִִָָֻ

ÏÈvÓ È„iÓ ÔÈ‡Â.:ּבי ‡O‡(Ó)הּפֹוׁשעים Èk ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַƒ∆»
È„È ÌÈÓLŒÏ‡.עצמי אל ידי אּׂשא אּפי ּבחרֹון ּכי ∆»«ƒ»ƒְֲִִִִֶֶַַַָָ

‡�ÈÎּבׁשבּועה: ÈÁ Èz¯Ó‡Â.,הּוא ׁשבּועה לׁשֹון ְִָ¿»«¿ƒ«»…ƒְְָ
באזני דּברּתם ּכאׁשר לא אם ה' נאם אני חי ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻ[ּכמֹו

יח) יד אנכי(במדבר "חי נׁשּבע אני ּכאן] ":אף ְֲִִִַַַָָֹ
(‡Ó)Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡.אׁשּנן להבאם את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ

ּכמֹו כא)חרּבי, ּברק","(יחזקאל לּה היֹות למען ְְְֱִַַַָָָ
(גלאנץ): È„Èפלנדו"ר ËtLÓa ÊÁ‡˙Â.להּניח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְִַַ
ּבאֹויבי רחמים קצפּתימּדת אני אׁשר לכם, ׁשהרעּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ידי", "ותאחז אחר: ּדבר לרעה. עזרּו והּמה ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹמעט
נקם: ולנקם ּבּה להחזיק הּמׁשּפט מּדת ‡ÈL·את ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ»ƒ

'B‚Â Ì˜�.לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, רּבֹותינּו למדּו »»¿ְְִֵַַָָָָ
ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ׁשאמר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהּמקרא,
ודם ּבׂשר מּדת הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש מּדת ודם ִִַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
הּוא ּברּו והּקדֹוׁש להׁשיבֹו, יכל ואינֹו חץ ְְֲִֵֵֵַַָָָֹזֹורק
ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו להׁשיבן ּבידֹו ויׁש חּציו ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָזֹורק
חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, הּוא ּברק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי
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ּפרענּות לׁשֹון הּזה והּמׁשּפט ידי", ּבמׁשּפט ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻותאחז
יושטיצא"ה: ּבלע"ז ÈvÁ(Ó·)הּוא, ¯ÈkL‡ ְַַ«¿ƒƒ«

ÌcÓ.:האֹויב¯Na ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ.:ּבׂשרםÌcÓ ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«»»ְָָƒ«
‰È·LÂ ÏÏÁ.חללי ּדם מעון להם ּתהיה זאת »»¿ƒ¿»ְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ

ׁשּׁשבּו וׁשביה יׂשראל ּדם) חללי אחרים: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ(ספרים
‡ÈB·מהם: ˙BÚ¯t L‡¯Ó.ּפרצת ּתחּלת מּפׁשע ֵֶ≈…«¿≈ְְִִִֶַַַ

מהעֹובדי נפרע הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש ּכי ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹויב,
אבֹותיהם ועונֹות עונם עליהם ּפֹוקד הּוא ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכֹוכבים,

ּביׂשראל: ׁשּפרצּו ּפרצה ‰¯�e�È(Ó‚)מראׁשית ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ«¿ƒ
BnÚ ÌÈB‚.את ּכֹוכבים העֹובדי יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו ƒ«ְְְְְִֵֶַַַָָ

ׁשּדבקּו זֹו אּמה ׁשל ּׁשבחּה מה 'ראּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻיׂשראל:
עליהם ׁשעברּו הּתלאֹות ּבכל הּוא ּברּו ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָּבהּקדֹוׁש

ּובׁשבחֹו': ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, Èkולא ְְְְְֲִִָָֹƒ
ÌBwÈ ÂÈ„·ÚŒÌ„.:ּכמׁשמעֹו ּדמיהם, Ì˜�Âׁשפיכּות «¬»»ƒְְְְִֵֶַָ¿»»

ÂÈ¯ˆÏ ·ÈLÈ.הּגזל ׁשּנאמר:על ּכענין החמס, ועל »ƒ¿»»ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ד) למדּבר(יואל ואדֹום ּתהיה, לׁשּמה ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָ"מצרים

ואֹומר יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה א)ׁשממה (עובדיה ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
וגֹו'": יעקב אחי BnÚ"מחמס B˙Ó„‡ ¯tÎÂ. ְֲֲִֵַַָֹ¿ƒ∆«¿»«

ועּמֹו אדמתֹו עליהם,ויפּיס ׁשעברּו הּצרֹות על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
האֹויב: להם ּכמֹוtÎÂ¯.וׁשעׂשה ּופּיּוס, רּצּוי לׁשֹון ְֵֶֶָָָָ¿ƒ∆ְְִִ

לב) לרגזּה':(בראשית 'אנחינּה פניו", ְְְְֲִֵֵַַָָָֻ"אכּפרה
B˙Ó„‡ ¯tÎÂ.ּכׁשעּמֹו עּמֹו. אדמתֹו? היא ּומה ¿ƒ∆«¿»ְְִֶַַַַָ

אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו (תהליםמתנחמים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
"ׁשבּתפה) ?ארצ רצית ּבמה ,"ארצ ה' ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ"רצית

נ היא אחרים ּבפנים יעקב". ּבּספרי,ׁשבּות דרׁשת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
יהּודה רּבי נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלקּו
ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּדֹורׁש
ּכלּפי ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי ּכֹוכבים, העֹובדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכנגד
עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל:
הּמה", עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת", ּכל ּפעל ה' ְִֵֵַַָָָֹֹֹ"ולא

ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ּתֹורתי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאּבדּו
אלף האּמֹות מן אחד ירּדף איכה להתּבֹונן ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻּתבּונה",
ּכצּורנּו לא "ּכי מכרם, צּורם ּכי לא אם ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמהם
ורּבי ּתכליתֹו. עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹצּורם",
אבד גֹוי "ּכי ּכֹוכבים: העֹובדי ּכלּפי ּדֹורׁשּה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹנחמיה
"ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּמה", ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָעצֹות

Ì�Ùb(Ï·)":ּפלילים Ì„Ò ÔÙbÓ Èk.העֹובדי ׁשל ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'ּכֹוכבים: ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe.לּבם יׂשימּו ולא ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

ּבי: הּגדּלה LB¯ŒÈ·pÚלתלֹות BÓ·�Ú.:ׁשאמר הּוא ְְִִַָֻ¬»≈ƒ¿≈ֶַָ
להרעילם יׂשראל על אגּור", אֹויב ּכעס ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ"לּולי
להלעיט למֹו", מררת "אׁשּכלת לפיכ ְְְְְְְְִִִַַַָָָֹֹֹּולהמרירם.

לבני: ּׁשעׂשּו מה על Ì�Èpz(Ï‚)אֹותם ˙ÓÁ ְֶַַַָָָ¬««ƒƒ
Ì�ÈÈ.:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם מּוכן ≈»ְְִֶֶַַַָָָ
(„Ï)È„nÚ ÒÓk.:ׁשּנאמר הּכֹוס, (תהליםאֹותֹו »Àƒ»ƒֱֶֶַַ
וגֹו'עה) ה' ּביד כֹוס ËeÓz(Ï‰)":"ּכי ˙ÚÏ ְְִַ¿≈»

ÌÏ‚¯.:ׁשּנאמר כו)ּכענין רגל(ישעיה ":"ּתרמסּנה «¿»ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ
(ÂÏ)BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk.ּכי" מׁשּמׁש זה ּבלׁשֹון ƒ»ƒ«ְְִֵֶַָ

'ּדהא ּבלׁשֹון אּלאידין", יּסּורין, לׁשֹון ידין ואין ,' ְְְְִִִִִֵֶָָָָ
יראה ּכי עֹוׁשקיהם, מּיד ריבם את יריב 'ּכי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָּכמֹו:

וגֹו'': יד אזלת ‡BÓÈ‰Ï(ÊÏ)ּכי È‡ ¯Ó‡Â. ְְִַָָ¿»«≈¡…≈
ּכמֹוו יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי יאמר: האֹויב ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

ּכענין הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשאמר
ז)ׁשּנאמר: ּבּוׁשה,(מיכה ּותכּסה אֹויבּתי "ותרא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ

אלהי ה' אּיֹו אלי Èk(ËÏ)":האֹומרה ‰zÚ e‡¯ ְֱִֵַַָָָֹ¿«»ƒ
'B‚Â È�‡.יׁשּועתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש יגּלה אז ¬ƒ¿ְְֶַַָָָָ

ּבאת מאּתי הּוא", אני אני ּכי עּתה "ראּו ְְֲֲִִִִִֵַַָָֹויאמר:
עליהם ּתבא ּומאּתי הרעה, ÔÈ‡Âהּטֹובה:עליהם ֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ¿≈

ÏÈvÓ È„iÓ.אביא אׁשר הרעה מן אתכם ׁשּיּציל מי ƒ»ƒ«ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ
È„È(Ó)עליכם: ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk.ּכי' ּכמֹו ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִ

ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ּתמיד ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָנׂשאתי',
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אימת למּטה, וגּבֹור למעלה חּלׁש אפּלּו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּכתרּגּומֹו.
מלמעלה ׁשּגּבֹור ׁשּכן וכל הּתחּתֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעליֹון

מּלמּטה ּכמֹו.È„È:וחּלׁש ׁשכינתי, ב)מקֹום (במדבר ְְִַַָָ»ƒְְְִִָ
אבל מּכם, להּפרע ּבידי והיה ידֹו", על ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ"איׁש
לפי לפרע, ממהר איני לעֹולם, אנכי ׁשחי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאמרּתי
ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ּכי ּבּדבר, ׁשהּות לי ְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשּיׁש
מן ליּפרע ּבידי והיכלת מהם, נפרע אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאחרֹונים
הֹול ׁשהּוא ודם ּבׂשר מל החּיים. ּומן ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמתים
ימּות ׁשּמא ּכי ּבחּייו, ליּפרע נקמתֹו ממהר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלמּות,

נקמת ראה ׁשּלא ונמצא אֹויבֹו, אֹו אבלהּוא מּמּנּו, ֹו ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
ּבחּייהם, נפרע ואיני הם ימּותּו ואם לעֹולם חי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאני

ּבמֹותם: Èa¯Á(Ó‡)אּפרע ˜¯a È˙BpL Ì‡. ְֶַָָƒ«ƒ¿««¿ƒ
חרּבי ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרּבה
למעלה: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹותאחז

(„Ó)Ôe�ŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰.(יג ׁשל(סוטה ׁשּבת ¿≈«ƒֶַָ
העמידּדיּוזגי לזה, ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה היתה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, מתרּגמן מׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻלֹו
להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: יאמרּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא
זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן קֹוראהּו ולּמה ְְֵֵֶַַָָָָָֹֹראׁש'.

עליו, הׁשּפילּדעּתֹו ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ּפי על ׁשאף ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ

מּתחּלתֹו ּכאׁשר eÓÈN(ÂÓ):(ספרי)עצמֹו ְְֲִִֶַַָƒ
ÌÎ··Ï.ולּבֹו ואזניו עיניו, ׁשּיהיּו אדם צרי ¿«¿∆ְְְְִִִֵֶָָָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מ)מכּונים (יחזקאל ְְְְִִֵֵֵָָֻ
לּב וׂשים ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ"ּבן
הּבית, ּתבנית ּומה וחמר, קל ּדברים והרי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹוגֹו'",
ׁשּיהיּו אדם צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים נראה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
ׁשהן ּתֹורה ּדברי להבין מכּוונים, ולּבֹו ואזניו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָעיניו

ּבׂשערה, הּתלּוין וכּמה:ּכהררין ּכּמה אחת על ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָ
(ÊÓ)ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk.אּתם לחּנם לא ƒ…»»≈ƒ∆ְִֶַָֹ

ּבּה, ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, הּואיגעים "ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאם ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: ּדבר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּייכם".
אמרּו ׁשּכן ל ּתדע ׂשכר, מּתן ּבֹו ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתדרׁשּנּו

לו)חז"ל: ּתמנע,(בראשית לֹוטן ותמנע"ואחֹות ְְְֲִִַַַַָָ
ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ּפילגׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה
ּכ וכל ּפילגׁשֹו', ואהיה הלואי לאּׁשה, לֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהיֹות
ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלּמה?

ּבזרעֹו: ליּדבק מתאּוים ‰'(ÁÓ)ּומלכים ¯a„ÈÂ ְְְְִִִִֵַַָָ«¿«≈
‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡.מקֹומֹותּבׁשל ׁשה ∆…∆¿∆∆««∆ְְִָֹ

הּזה הּיֹום "ּבעצם ּבנח":נאמר ז)נאמר (שם ְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשל אֹורֹו ּבמראית וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹ"ּבעצם
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אם ,וכ ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי ְְְְְִִִֵֶָָָיֹום,
ליּכנס אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין ְִִִִִֵֵַַָָָאנּו
וקרדּמֹות ּכּׁשילין נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻּבּתבה,
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר הּתבה'. את ְְִֵֶַַַַָָָָּומבּקעין
ּכח ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ'הריני

נאמר: ּבמצרים וימחה'. יבא יב)למחֹות, (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַָֹ
מצרּיים ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"ּבעצם
אנּו אין ּבהם, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵֶַָָָָָאֹומרים:
נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם ְְִִִֵֶַָָָָֹמּניחין
ּברּו הּקדֹוׁש אמר להם'. והֹורגין זין ּוכלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפֹות
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָהּוא:
ׁשל ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹּכח
יׂשראל ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם נאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹמׁשה
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומרים:
לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּניחין
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעלה
'הריני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו'. מּניחין ֲִִִֵַַַָָָָאנּו

וכּו'': הּיֹום ּבחצי ‡‰¯Ô(�)מכניסֹו ˙ÓŒ¯L‡k ְְֲִִַַַ«¬∆≈«¬…

EÈÁ‡.,אֹותּה וחמדּת ׁשראית מיתה ּבאֹותּה »ƒְְְִִֶַָָָָָָָ
והלּביׁשֹו ראׁשֹון ּבגד אהרן את מׁשה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַֹֹׁשהפׁשיט

ּבכבֹודֹו.לאלעז ּבנֹו וראה ׁשליׁשי, וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ
ועלה, לּמּטה'! עלה אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר
'עצם ּופׁשט, !'רגלי 'ּפׁשט ּופׁשט, !'ידי ְְְֲֶֶַַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט
אמר לֹו. והל וקמץ, !'ּפי 'קמץ ועצם, !'ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹעיני

זֹו: ּבמיתה ׁשּמת מי אׁשרי ‡L¯(�‡)מׁשה ÏÚ ְְִִֵֵֶֶַָֹ«¬∆
Èa ÌzÏÚÓ.:ּבי למעל Œ‡Ïּגרמּתם ¯L‡ ÏÚ ¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«¬∆…

È˙B‡ ÌzLc˜.אמרּתי אתקּדׁש, ׁשּלא לי ּגרמּתם ƒ«¿∆ƒְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
כ)לכם: הּכּוהּו,(במדבר והם הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ונתן עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִַַַַָֻוהצרכּו
ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ּבלא ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו
לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיׂשראל
חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין זכה אם לפרענּות, ְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻולא
ּכל לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ לֹוקה, ְְְִֵֵֶַַָָָֹאינֹו

pÓ‚„(�·)ׁשּכן'?: Èk.:מרחֹוק'B‚Â ‰‡¯z.ּכי ֵֶƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִ
:ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, ּתראּנה לא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹאם

‡B·˙ ‡Ï ‰nLÂ.על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי ּכי ¿»»…»ְְֲִִִִִַַָָ
ּוראה': 'עלה :ל אֹומר אני האזינוּכן פרשת חסלת ְְֲֲִֵֵֵֵ
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:epnî eøra íéìçb ìëàz åétîé:åéìâø úçz ìôørå ãøiå íéîL èiåàéàøiå óòiå áeøk-ìr ákøiå ¦¦−Ÿ¥®¤«¨¦−¨£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®©£¨¤−©¬©©§¨©¦§©¬©§−©¨®Ÿ©¥−̈

:çeø-éôðk-ìráé:íé÷çL éár íéî-úøLç úBkñ åéúáéáñ CLç úLiåâé:Là-éìçb eøra Bcâð dâpî ©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤§¦Ÿ−̈ª®©§©©−¦¨¥¬§¨¦¦−Ÿ©¤§®¨£−©£¥¥

ãé:BìB÷ ïzé ïBéìrå ýåýé íéîL-ïî írøéåè:íäiå ÷øa íöéôéå íévç çìLiåæèeìbé íé é÷ôà eàøiå ©§¥¬¦¨©−¦§Ÿ̈®§¤§−¦¥¬«©¦§©¬¦¦−©§¦¥®¨−̈©¨«Ÿ©¥¨¸£¦´¥½̈¦¨−

:Btà çeø úîLpî ýåýé úørâa ìáz úBãñîæé:íéaø íénî éðLîé éðçwé íBønî çìLéçééáéàî éðìévé «Ÿ§´¥¥®§©£©´§Ÿ̈½¦¦§©−¬©©«¦§©¬¦¨−¦¨¥®¦©§¥−¦¦©¬¦©¦©¦¥¾¦¥«Ÿ§¦−

:épnî eöîà ék éàðOî ærèé:éì ïrLî ýåýé éäéå éãéà íBéa éðîc÷éëéðölçé éúà áçønì àöiå ®̈¦´§©½¦¬¨§−¦¤«¦§©§ª−¦§´¥¦®©§¦¯§Ÿ̈²¦§−̈¦©Ÿ¥¬©¤§−̈Ÿ¦®§©§¥−¦

:éa õôç-ékàë:éì áéLé éãé øák éú÷ãök ýåýé éðìîâéáë:éäìàî ézrLø àìå ýåýé éëøc ézøîL ék ¦¨¬¥¦¦§§¥¬¦§Ÿ̈−§¦§¨¦®§¬Ÿ¨©−¨¦¬¦¦¬¨©−§¦©§¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ¨©−§¦¥¡Ÿ¨

âë:äpnî øeñà-àì åéúwçå écâðì åéètLî-ìë ékãë:éðBrî äønzLàå Bì íéîú äéäàåäëýåýé áLiå ¦¬¨¦§¨−̈§¤§¦®§ªŸ−̈«Ÿ¨¬¦¤«¨¨¤«§¤¬¨¦−®¨¤§©§−̈¥£¦©¨¯¤§Ÿ̈²

:åéðér ãâðì éøák éú÷ãök éìåë:ínzz íéîz øBab-ír ãqçúz ãéñç-íræëLwr-írå øázz øáð-ír ¦−§¦§¨¦®§Ÿ¦−§¤¬¤¥¨¦¨¦−¦§©¨®¦¦¬¨¦−¦©¨¦¨−̈¦¨®̈§¦¦¥−

:ìtzzçëéðérå réLBz éðr ír-úàå:ìétLz íéîø-ìr Eèë:ékLç débé ýåýéå ýåýé éøéð äzà-ékìék ¦©¨§¤©¬¨¦−¦®©§¥¤−©¨¦¬©§¦¦©¨¬¥¦−§Ÿ̈®©Ÿ̈−©¦¬©¨§¦¦¬

:øeL-âlãà éäìàa ãeãb õeøà äëáàìíéñçä ìëì àeä ïâî äôeøö ýåýé úøîà Bkøc íéîz ìàä §−̈¨´§®¥Ÿ©−£©¤«¨¥−¨¦´©§®¦§©³§Ÿ̈¸§½̈¨¥´½§−Ÿ©Ÿ¦¬

:Baáì:eðéäìà éãrìaî øeö éîe ýåýé éãrìaî ìà-éî ékâìiå ìéç éfeòî ìàä:ékøc íéîz øzãìäeLî «¦¬¦¥−¦©§£¥´§Ÿ̈®¦¬−¦©§£¥¬¡Ÿ¥¨¥¬¨«¦−¨®¦©©¥¬¨¦−©§¦§©¤¬

:éðãéîré éúîa-ìrå úBìiàk éìâøäì:éúòøæ äLeçð-úL÷ úçðå äîçìnì éãé ãnìîåìïâî éì ïzzå ©§©−¨©¨®§©¨Ÿ©−©£¦¥¦§©¥¬¨©−©¦§¨®̈§¦©¬¤«¤§−̈§«ŸŸ¨©¦¤¦−¨¥´

:éðaøz Eúðrå ErLéæì:élñø÷ eãrî àìå éðzçz éãrö áéçøzçìáeLà àìå íãéîLàå éáéà äôcøà ¦§¤®©£«Ÿ§−©§¥¦©§¦¬©£¦−©§¥®¦§¬Ÿ¨£−©§ª¨¤§§¨¬«Ÿ§©−¨©§¦¥®§¬Ÿ¨−

:íúBlk-ãrèì:éìâø úçz eìtiå ïeîe÷é àìå íöçîàå ílëàåîéî÷ réøëz äîçìnì ìéç éðøæzå ©©¨¨£©¥¬¨¤§¨¥−§´Ÿ§®©¦§−©¬©©§¨©©§¥¬¦©−¦©¦§¨®̈©§¦¬©¨©−

:éðzçzàî:íúéîöàå éàðNî óøò él äzz éáéàåáî:íðr àìå ýåýé-ìà réLî ïéàå eòLéâîí÷çLàå ©§¥¦§´Ÿ§©½©¬¨¦−®Ÿ¤§©§©−¨©§¦¥¦§−§¥´Ÿ¦®©¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¨¨§¤§¨¥−



à÷

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

:ír÷øà íwãà úBöeç-èéèk õøà øôrkãîézrãé-àì ír íéBb Làøì éðøîLz énr éáéøî éðèlôzå ©£©´¨®¤§¦¬£¦¥−¤§¨¥©§©§¥½¦¥¦¥−©¦®¦§§¥¸¦¸§´Ÿ¦½©¬«Ÿ¨©−§¦

:éðãáréäîì éì-eLçkúé øëð éða:éì eòîMé ïæà rBîLåî:íúBøbñnî eøbçéå eìaé øëð éðaæîýåýé éç ©£§ª¦§¥¬¥−̈¦§©£¦®¦§¬©−Ÿ¤¦¨¬§¦§¥¬¥−̈¦®Ÿ§©§§−¦¦§§¨©§Ÿ̈−

:érLé øeö éäìà íøéå éøeö Ceøáeçî:éðzçz íénr ãéøîe éì úî÷ð ïúpä ìàäèîéáéàî éàéöBîe ¨´¦®§¨ª¾¡Ÿ¥−¬¦§¦¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥¦«¦¦−¥«Ÿ§®̈
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øåáéöá äàéø÷ì äáåù úáù úøèôäãé ÷øô òùåäá
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
וצדק: אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאל

,ÔÓ‡
לא אחֹור מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה ∆¡»ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָיׁשּוב

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן



á÷

,ÌÁ¯ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e
ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו
ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון 

הקיץ. 
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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