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ÔÈ·‰Ïבמשנה איתא הנה המתים, תחיית הבא,1ענין לעולם חלק להם יש ישראל כל
המשנה2וידוע מהמשך וכדמוכח התחי', עולם הוא זו במשנה הבא עולם דפירוש

זה על שהטעם התורה, מן המתים תחיית אין האומר הבא לעולם חלק להם שאין ואלו
בגמרא כדאיתא המתים3הוא בתחיית חלק לו יהי' לא לפיכך המתים בתחיית כפר הוא

נקרא [שלפעמים עדן דבגן הבא, לעולם חלק להם יש ישראל כל וזהו מדה. כנגד מדה כו'
הבא עולם בשם עכשיו4ג"כ גם שישנו אף שבא5, לפי ,mc`lהזה בעולם עבודתו ]6לאחרי

לג"ע7כתיב לזכות בכדי תנאים כמה שישנם גו', לבב ובר כפים נקי גו' הוי' בהר יעלה ,8מי
להם יש ישראל כל אמרו הבא) עולם התואר עיקר הוא (שבו התחי' לעולם בנוגע משא"כ

הבא לעולם .9חלק
ÍÈ¯ˆÂמהגילוי יותר הרבה נעלה הוא התחי' בעולם שיהי' שהגילוי ידוע הרי להבין,

יהי' התחי' דעולם הגילוי משא"כ עכשיו גם ישנו שהג"ע מזה גם וכמובן דג"ע,
מובן שמזה המשיח, ימות לאחרי (גם) יהי' התחי' דעולם שהגילוי מזו ויתירה לע"ל, רק
שאומרים מה [דזהו המשיח בימות שיהי' מהגילוי גם למעלה הוא אז שיהי' 10שהגילוי

לימות כו' בלתך אפס הבא העולם לחיי כו' זולתך ואין הזה בעולם כו' לך ערוך אין
למעלה, דמלמטה בסדר הם אלו ענינים שד' המתים, לתחיית כו' דומה ואין המשיח

לג"ע היא כאן בעוה"ב (שהכוונה הבא דעולם שיכול11שהגילוי מהגילוי יותר למעלה הוא (
דתחיית הגילוי הוא ולאח"ז המשיח, דימות הגילוי הוא יותר ולמעלה הזה, בעולם להיות
דג"ע להגילוי לזכות בכדי ואעפ"כ המשיח], דימות מהגילוי גם יותר למעלה שהוא המתים
לכל יהי' דג"ע מהגילוי יותר למעלה שהוא המתים דתחיית והגילוי תנאים, כמה צריך

ישראל.
(·˙„Â˜�Âדרושים בכמה כמבואר הוא, בזה הביאורים על12אחד הוא דג"ע שהשכר ,

ב לאור יצא (*h"nyz ± zah `"k qxhpew'ה יום "לקראת ,
הרבנית אחרי קדיש אמירת סיום יום טבת, כ"א שמות, פ'
. . לאור מוציאים הננו – זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית

h"nyz zah 'k."
חלק.1) ר"פ סנהדרין
אבות2) מס' על שמואל מדרש שם. לסנהדרין (ועוד) רע"ב

בתחלתו.
א).3) (צ, שם סנהדרין
(ראה4) החסידות בתורת לההכרעה וגם .6 שבהערה רמב"ם

התחי' עולם הוא (בכלל) הבא" ד"עולם ועוד). ג. טו, צו לקו"ת
בפנים, כדלקמן הבא", "עולם בשם נק' ג"ע גם לפעמים, –

.11 בהערה שם ובהנסמן
יש"5) עולמות שלשה "וכי שאמרו מה לבאר יש ועפ"ז

הזה עולם עולמות, ג' יש שלכאורה אף – סע"ב) צ, (סנהדרין
וספל"א, פ"ל העיקרים בספר שהקשה (כמו התחי' ועולם ג"ע

עכשיו, גם ישנו שג"ע כיון כי – תקמג) ע' שלח באוה"ת הובא
הזה". ב"עולם נכלל שהוא לומר יש

ה"ח.6) פ"ח תשובה הל' רמב"ם
ג-ד.7) כד, תהלים
שבהערה8) ישאלך כי בד"ה כ"מ – התחתון לג"ע גם

תשעט). (ס"ע שעט ר"פ ח"ב תער"ב מהמשך ולהעיר הבאה.
ואילך),9) שנא ס"ע עטר"ת (סה"מ עטר"ת ישאלך כי ד"ה

ואילך). 44 ס"ע ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת
ערוך10) אין ד"ה בארוכה וראה דשבת. שחרית תפלת בנוסח

ואילך). ו ע' תרנ"ב (סה"מ תרנ"ב
תקסה).11) (ע' פרע"ט ח"א תער"ב המשך שם. תרנ"ב סה"מ

א'שפז. ע' ח"ג תשפא). (ע' שפ פ' ח"ב
ד"ה12) ב. טו, להצ"צ סהמ"צ גם וראה ב. עג, יתרו תו"א

ה'ש"ת ואילך), שנג ס"ע שם (סה"מ רפ"ב עטר"ת ישאלך כי
.(48 ע' שם (סה"מ פ"ד
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הנשמות עולם הוא שג"ע וזהו המצוות. קיום על הוא המתים דתחיית והשכר התורה, עסק
בעיקר שייך התורה עסק כי בגופים, נשמות יהיו התחי' ובעולם גופים) בלא (נשמות

להגוף המצוות וקיום פושעי13להנשמה דאפילו ישראל, בכל הוא המצוות שקיום וכיון .
כרמון מצוות מלאים דזהו14ישראל לומר, ויש הבא. לעולם חלק להם יש ישראל כל לכן ,

שנאמר במשנה שממשיך מה לומר,15גם דיש כו', ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך
חלק להם יש ישראל שכל זה על ראי' להביא רק לא היא כו' בשנאמר המשנה שכוונת
המצוות [דכל צדיק בשם נק' מצוות שמקיים דמי זה. על הטעם לבאר גם אלא הבא לעולם

צדקה בשם צדיקים16נק' בשם נק' המצוות ומקיימי שכל17, צדיקים, כולם שועמך וכיון ,[
מצוות, מלאים שהם מזו ויתירה מצוות, מקיימים שבהם) הפושעים (אפילו ישראל

החיים ארץ ארץ, יירשו לעולם לכן מציאותם, כל את ממלאים שמקיימים שקאי18דהמצוות
נצר הכתוב המשך גם במשנה שמביא מה להבין צריך עפ"ז אמנם, הבא. עולם חיי על
הוא הקב"ה של ידיו ומעשה מטעי נצר הם שישראל זה והרי להתפאר, ידי מעשה מטעי
חלק להם יש ישראל דכל ובהמשנה מצוות), שמקיימים לפני (עוד מציאותם עצם מצד
שכל דזה משמע, דמזה להתפאר, ידי מעשה מטעי נצר הכתוב סיום גם מביא הבא לעולם

עצמם. מצד שבהם המעלה מצד (גם) הוא הבא לעולם חלק להם יש ישראל
(‚˘ÈÂדקיום העבודה על השכר ענינים. שני המתים בתחיית שיהי' שבהגילוי לומר,

המצוות ע"י ישראל שהמשיכו שההמשכות צדיקים), כולם (ועמך המצוות
(אח"כ יתעלו ועי"ז בגילוי, אז תהי' עכשיו שתתגלה19שקיימו יותר, נעלית למדריגה (

יותר למעלה שהוא להתפאר, ידי מעשה מטעי נצר שהם עצמם, מצד ישראל של מעלתן
דתחיית והעילוי החידוש שעיקר להוסיף, ויש המצוות. קיום ע"י שנמשכת מההמשכה גם
המצוות, ע"י שנמשכת ההמשכה דגילוי עצמם. ישראל מעלת תתגלה שאז הוא המתים

בתניא וכמבואר התחי'), זמן (קודם המשיח בימות גם ועבודתינו20יהי' מעשינו שע"י
המתים ובתחיית המשיח בימות יהי' זו דהמשכה והגילוי למטה אוא"ס ממשיכים עכשיו

יותר נעלה באופן יהי' זו דהמשכה הגילוי גם המתים, שבתחיית החידוש21(אלא ועיקר ,(
בהעצמות מושרשים שהם כמו דישראל השורש יתגלה שאז הוא המתים דתחיית .22והעילוי

(מט,13) פל"ז ושם ואילך), סע"א (מד, פל"ה תניא ראה
ובכ"מ. א-ב).

א.14) כז, חגיגה א. יט, עירובין
כא.15) ס, ישעי'
רנח16) ע' ח"א לעיל בהנסמן וראה ב). (מח, פל"ז תניא ראה

.33 הערה
חלק17) להם יש ישראל כל ד"ה ג. טז, שה"ש לקו"ת

קצב). ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו (הא') .cereלעוה"ב
רפח).18) (ע' ס"ג שם ישעי' עה"פ נ"ך אוה"ת
קיום19) ע"י שהמשיכו ההמשכה להם שתתגלה לאחרי

הסדר לבאר יש ועפ"ז .46 הערה לקמן ראה – המצוות

– לאח"ז דישראל; המעלה צדיקים", כולם "ועמך שבכתוב:
– גו'" מטעי "נצר מעלה עוד ולאח"ז ארץ"; יירשו "לעולם
להם ותתגלה ארץ" ש"יירשו שלאחרי בזה, הביאור די"ל
צדיקים") כולם ("ועמך המצוות קיום ע"י שהמשיכו ההמשכה

גו'". מטעי ד"נצר הגילוי להיות יוכל דוקא אז –
א).20) מח, שם גם וראה (בתחלתו. פל"ז
המשיח21) "שימות פל"ו שם המתים".hxtaeראה כשיחיו
הוא22) דלעתיד העלי' "דתכלית תקז ע' תרס"ו המשך ראה

דומה אין . . מזה למעלה אין כי האמיתי ומקורן לשרשן שיגיעו
של האמיתי ומקור שורש שתתגלה המתים, לתחיית מושיענו לך

העצמות". באמיתת כמו הנשמות
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˘ÈÂההמשכה גילוי יהי' המתים שבתחיית לעיל) (הובא דרושים בכמה דמ"ש לומר,
הבא בעולם שיהי' לישראל בהשכר מדובר שם כי הוא, המצוות, קיום ע"י שנמשכת

הזה בעולם בתומ"צ עבודתם ההמשכה23עבור בגילוי להם שיאיר הוא השכר ושלימות ,
הוא בג"ע הנשמות ששכר אלו בדרושים מבואר ולכן המצוות. קיום ע"י שהמשיכו
הממלא, אור הקב"ה, של חכמתו היא דתורה בעוה"ז, שלמדו דהתורה האלקות שמשיגים

בע"ג הבלתי אלקותו גילוי עינינו יראו שאז הוא המתים דתחיית ע"י24והשכר שנמשך
השכר הוא זה כל אמנם, הסובב. אור מחכמתו), (שלמעלה ית' רצונו המצוות, קיום

בתומ"צ עבודתם עבור הגילוי25לישראל הוא הבא בעולם שיהי' והעילוי החידוש ועיקר .
להתפאר. ידי מעשה מטעי נצר עצמם, ישראל דמעלת

(„¯Â‡È·Âבגמרא דאיתא המתים), בתחיית הדרגות וב' ג"ע אלו, מדריגות (דג' 26הענין

עין הבא לעולם אבל המשיח לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים לא27כל
בו שלטה שלא עדן זה כו' ראתה לא עין מאי שם הענין ובהמשך זולתך. אלקים ראתה
שהחידוש והיינו לחוד. ועדן לחוד גן כו', בגן הי' היכן אדה"ר תאמר שמא ברי', כל עין
עדן, דבחינת הגילוי יהי' שאז הוא המשיח ימות לגבי המתים) (תחיית הבא דעולם והעילוי
קיום ע"י שנמשכה ההמשכה גילוי יהי' הבא שבעולם דזה מובן, ומזה ראתה. לא עין
דעוה"ב. הענין אמיתית זה אין המשיח, בימות גם (בכללות) יהי' זה שגילוי מכיון המצוות,
בישראל, שמתענג העצמי התענוג והוא עדן, דבחינת הגילוי הוא דעוה"ב הענין ועיקר

בתומ"צ שמתענג מהתענוג גם שבכ"מ28שלמעלה ולהעיר, תורה29. בין החילוק מבואר
מלובש ית' רצונו שהם ובמצוות התענוג הארת מלובש ית' חכמתו שהיא דבתורה למצוות,

כתיב שבג"ע וזהו עדן). (בחינת התענוג הגן,30עצמות את להשקות מעדן יוצא ונהר
עדן מבחינת מצומצמת המשכה רק הוא התורה) (בהשגת בג"ע לנשמות שנמשך שהתענוג
מצוות של שכרן מתן שהוא בעוה"ב משא"כ לגן, עדן בין שמפסיק הנהר ע"י שנמשכת

אבל בכללות. שזהו לומר, ויש עצמו. עדן דבחינת הגילוי שהגילויהוא כיון בפרטיות,
גילוי יהי' לא המשיח שבימות אמרו ואעפ"כ המשיח בימות גם (בכללות) יהי' דהמצוות
מזה, מוכח הבא, בעולם רק יהי' זו בחינה וגילוי עדן), (בחינת ראתה לא עין דבחינת
בישראל, שמתענג העצמי התענוג יתגלה שאז הוא הבא בעולם שיהי' עדן בחינת שעיקר

שבמצוות. העצמי מהתענוג גם שלמעלה

"הצד23) (45 ע' שם (סה"מ ה'ש"ת ישאלך כי ד"ה ראה
שהם . . הוא התחי') ובעולם (בג"ע שבהם xkyהשוה melyz

aeh lenbe."
(24.12 שבהערה בסהמ"צ הצ"צ לשון
קיום25) ע"י ישראל שהמשיכו דאוא"ס שהגילוי ולהעיר,

– ביותר הגילוי יהי' שבישראל [אלא בעולם גם יהי' המצוות,
מוכח מזה וגם ואילך)]. סע"ב (מז, פל"ז ספל"ו. תניא ראה

דעוה"ב. הענין עיקר זהו שלא לכאורה

ב.26) לד, ברכות
ג.27) סד, ישעי'
להגיע28) שבכדי קו) (ע' ושם קה. ע' תרס"ו המשך ראה

אלא תומ"צ ע"י א"א בעצמותו שהוא כמו העצמי תענוג לבחי'
דנשמות העילוי הוא התשובה ענין והרי – התשובה ע"י

מתומ"צ. שלמעלה
(29.12 שבהערה סהמ"צ
י.30) ב, בראשית
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(‰¯Â‡È·Âהדרגות ב' שבין החילוק (ועד"ז המשיח ימות לגבי המתים דתחיית העילוי
לגבי המשיח דימות המעלה ביאור בהקדים יובן גופא), המתים שבתחיית

למטה31ג"ע גם יהי' המשיח דימות והגילוי גופים, בלא לנשמות דוקא הוא דג"ע שהגילוי .
גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ עתידה (וכמו הגשמי בג"ע32בעוה"ז כי הוא, לזה והטעם .(

יהי' המשיח בימות משא"כ למטה, נמשך אינו ולכן מוגבל, אור הממלא, דאור הגילוי הוא
בכללות יש דבג"ע חילוק, ועוד למטה. גם הגילוי יהי' ולכן מוגבל, הבלתי אוא"ס גילוי
קץ אין עד מדריגות ריבוי יש מהם א' ובכל העליון, וג"ע התחתון ג"ע בחינות, ,33שתי

חיל34כמרז"ל אל מחיל ילכו כו' מנוחה להם אין למדריגה.35ת"ח ממדריגה תמיד שעולים ,
צ"ל דבעלי' עבודה. ע"י היא למדריגה ממדריגה שעלייתם הוא מנוחה להם אין ופירוש

התחתונה דמדריגה והתענוג ההשגה לשכוח דינור בנהר טבילה עצמה36מקודם העלי' וגם ,
העמוד דרך אלא37היא הקודמת, מהשגתו מתבטל הוא עי"ז שגם למדריגה, מדריגה שבין

העמוד שע"י והביטול התחתון שמצד הביטול הוא דינור בנהר הטבילה שע"י שהביטול
עליו שמאיר העליונה מדריגה של אור גילוי מצד שמתבטל ממדריגה38הוא שהעלי' וזהו .

למטה העבודה בדוגמת הביטול, עבודת מנוחה), להם (אין עבודה ע"י היא למדריגה
הבריות את לצרף היא שכללותה עורות39בעוה"ז, עיבוד מלשון עבודה וביטול, זיכוך ,40.

גם הוא עד"ז טוב, ועשה מרע סור קוין, בשני היא למטה שהעבודה דכמו להוסיף, ויש
דוגמת – דינור נהר שע"י הביטול אלו. קוין בשני שהוא דג"ע, שבהעליות בהביטול
דוגמת – העליון אור גילוי שמצד העמוד, שע"י והביטול כביכול, מרע דסור העבודה
הגם המשיח, בימות שיהי' בהגילוי משא"כ עדן. בגן הוא זה דכל טוב. דועשה העבודה
שבכדי חיל, אל מחיל דילכו באופן יהיו לא אז שיהיו העליות עליות, כו"כ יהיו אז שגם
שגם אלא הקודמת, ממדריגה ולהתבטל) (לצאת ללכת צריך יותר נעלית למדריגה להגיע

(עצ"ע). העליונה למדריגה להתעלות יכול הקודמת במדריגתו בהיותו
היאÈÂ˘ו) הנבראים את ולהוות להחיות הממלא דאור שההמשכה בזה, הביאור לומר

הרוחניים, בנבראים מתלבש הוא שבתחילה למטה. מלמעלה דהשתלשלות באופן
ואח"כ העליונים, לנבראים משל כמו רק שהם מהם, שלמטה בנבראים מתלבש הוא ואח"כ

יותר למטה משל41מתלבש אלפים שלשת וידבר בענין שידוע וכמו דזהו42, לומר, ויש .

(ע'31) שעט-שפ פ' ח"ב תער"ב המשך ראה לקמן בהבא
ואילך). תשעט

וש"נ.32) סע"ב. ל, שבת
סי"ז.33) אגה"ק
וש"נ.34) ברכות. מסכת סוף
ח.35) פד, תהלים
בהקדמה36) תקו"ז א. רמז, ב. ריא, ח"ב א. רא, ח"א זהר

כי ד"ה א. צו, מג"א ד. לב, ב. לא, מקץ תו"א וראה א). (ד,
(סה"מ פ"א ה'ש"ת שנב), ע' שם (סה"מ פ"א עטר"ת ישאלך
תתכא-ב. ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ מאמרי וראה .(45 ע' שם

וש"נ.
אדה"ז37) מאמרי וראה א. ריא, ח"ב א. ריט, ח"א זהר ראה

לשם מקומות במראי ובהנסמן תשעג, ע' ח"ב התורה פרשיות
תתקפד). (ע'

טו.38) ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה
וש"נ.39) רפמ"ד. ב"ר
ד.40) ב, ויקרא לקו"ת גם וראה א. עו, משפטים תו"א
ובכ"מ.
ובכ"מ.41) ואילך. שטו ע' עטר"ת סה"מ בארוכה ראה
ובכ"מ.42) ב. צח, מג"א תו"א וראה יב. ה, מלכים-א
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ע"י היא למדריגה ממדריגה כנ"ל) הממלא, דאור הגילוי הוא (שבג"ע בג"ע שהעלי' הטעם
בעוד שמתלבש ע"י היא למטה מלמעלה שההמשכה כמו כי התחתונה, ממדריגה שמתבטל
הלבוש, הפשטת ע"י היא שהעלי' למעלה, מלמטה בהעלי' הוא עד"ז לבוש, ובעוד לבוש

הקודמת מדריגה דרושים43ביטול בכמה שמובא מה ג"כ דזהו לומר, [ויש האבות44. שגם
הגילוי כי בגופים, להתלבש יבואו שנה אלפים מג' יותר העליון בג"ע שיושבין רבינו ומשה
העליון. בג"ע אפילו בג"ע, שמאיר מהגילוי יותר הרבה נעלה הוא המתים בתחיית שיהי'
שנה אלפים דג' לומר, יש שנה", אלפים מג' יותר העליון בג"ע "שיושבין שמדייקים דזה

דוג מדריגות.הם אלף יש עולם דבכל בי"ע, עולמות ג' כנגד שהם משל, אלפים שלשת מת
שנה אלפים ג' דבמשך שנה", אלפים מג' יותר העליון בג"ע "שיושבין שמדייקים וזהו
אלפים מג' יותר בג"ע וכשיושבים בי"ע, עולמות דג' (המשלים) הלבושים כל מפשיטים
המתים דתחיית הגילוי כי בגופים, להתלבש יבואו ואעפ"כ וכו', באצילות גם מתעלים שנה
הלבושים]. כל שמפשיטים לאחרי הוא דג"ע כשהגילוי גם דג"ע, מהגילוי יותר למעלה הוא
ומדריגתו, ממצבו לצאת יצטרך שלא באופן יהיו המשיח בימות שיהיו העליות משא"כ

למטה. גם יהי' והגילוי הבל"ג, דאוא"ס הגילוי יהי' שאז מכיון
(ÊÌ�Ó‡מדריגות חילוקי בו יהיו ולכן הסובב, גילוי רק הוא המשיח דימות הגילוי גם ,

בשוה ישראל לכל (בכללותו) יהי' המתים דתחיית הגילוי משא"כ לפי45(כנ"ל), ,
שני יהיו גופא ובזה מהתחלקות. שלמעלה אוא"ס עצמות גילוי יהי' המתים שבתחיית
למדריגה ישראל יתעלו ועי"ז המצוות, קיום ע"י שהמשיכו אוא"ס דעצמות הגילוי ענינים.

יותר זו46עליונה שמעלה להתפאר, ידי מעשה מטעי נצר עצמם, ישראל מעלת שתתגלה ,
המצוות. וקיום התורה לימוד ע"י אלקות גילוי שממשיכים מזה יותר נעלית היא שבישראל
הוא דישראל בהגוף וגם התומ"צ), משורש (למעלה ית' בעצמותו הוא הנשמות דשרש

העצמות .47בחירת

•

שם.43) תרס"ו המשך ראה
תשפ).44) ע' (ריש שם תער"ב המשך רכ. ע' תרנ"ד סה"מ

ועוד. א. תיב, ח"ב קונטרסים סה"מ
עיי"ש.45) א'קיב. ע' ח"ב תער"ב המשך ד. מו, שלח לקו"ת
(46c"reצ"ל המתים דתחיית להגילוי להגיע שבכדי הידוע

תשי"ג בגנים היושבת ד"ה בארוכה (ראה דג"ע הגילוי תחלה

דתחיית בהגילוי גם הוא עד"ז – רלה)) ס"ע ח"ב (לעיל ס"ח
אפשר ועי"ז דהמצוות, הגילוי צ"ל שבתחלה גופא, המתים

בהעצמות. שמושרשים כמו נש"י דשורש הגילוי להיות
שלום47) תורת השיחות ספר ואילך). סע"ב (סט, פמ"ט תניא

ואילך. 120 ע'
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בלקוטיֿתורה‡. הזקן רבינו של ביאורו ד"ה1ידוע
חודש של שענינו – אלול ר"ת לי ודודי לדודי אני
יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל ע"פ "יובן אלול
רשאין ואז בשדה, פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי

והוא2(ויכולים פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל (
שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל
יוצאין אלול בחודש עד"מ הענין וכך . . לכולם
י"ג הארת ענין שהוא . . בשדה ית' פניו אור להקביל

לפנ"ז (כמ"ש י"ג3מדות התגלות זמן הוא ש"באלול
הרחמים" כמ"ש4מדות . . בפנים פנים שיהי' אֿל5)
לנו". ויאר ה'

הוא בשדה דמלך המשל דלכאורה, – ביאור וצריך
jtidד"אני בר"ת המרומז אלול דחודש העבודה סדר

לי": ודודי לדודי
האדם6ידוע בעבודת כלליים אופנים ב' שיש

ע"ד (שתוכנו השירים בשיר הפסוקים בשני המרומזים
וכנס"י דהקב"ה וההתאחדות וההתקשרות האהבה

לו" ואני לי "דודי (א) וכלה): חתן –7בדוגמת
(אתערותא מהקב"ה ההתעוררות ע"י היא שההתחלה

" "ואניicecדלעילא), האדם, עבודת באה ולאח"ז לי",
לי" ודודי לדודי "אני (ב) ע"י8לו". היא שההתחלה –

" דלתתא), (אתערותא האדם לדודי",`ipעבודת
לי". "ודודי מלמעלה, ההמשכה באה ולאח"ז

"אני בפסוק מרומז אלול דחודש העבודה וסדר
אלול ר"ת לי", ודודי ע"י9לדודי היא שההתחלה –

" האדם, iceclעבודת ip`הגילוי נעשה (ועי"ז "
בעשי"ת). שעיקרו לי", ד"ודודי וההמשכה

בנמשל, (ודוגמתו בשדה דמלך בהמשל ואילו
שהמלך היא ההתחלה הרחמים) מדות י"ג התגלות
האדם של למקומו ובא ממקומו יוצא ("דודי")

העבודה סדר ובדוגמת ע"ד – בשדה הנמצא ("לי")
ilד" icec"10!?

מודגש·. בשדה דמלך במשל – מזה ויתירה
yecigdד"אני הסדר (היפך למטה מלמעלה בהמשכה
xzeiלדודי") cer:"לי ב"דודי מאשר

" מדגישicecהתואר "aexiwde zekiiydדהקב"ה
ד"דודי ההתגלות לפני (גם כך,ilלהאדם כדי עד ,("

"דוד – להאדם שמתייחס בשם נקרא דודiשהקב"ה ,"
ily,"דודי" – להאדם היחס אופן ומתאר האדם), (של

ואהבה ידידות ואהבה,11מלשון קירוב של יחס ,
חידוש אינה לי" ד"דודי וההתגלות ההמשכה ובמילא,

(כ"כ).
" התואר מדגישjlnואילו "ze`ypzdde zennexd

ומנושא שמרומם מלך בדוגמת – מהאדם דהקב"ה
גבוה ומעלה "משכמו שאפילו (עד המדינה בני מכל

העם" מאנשי12מכל ומובדל שרחוק ועאכו"כ ,(dcyd,
מאנשי למטה ועאכו"כ (סתם), עיר מאנשי למטה שהם

חומה מוקפת עיר ובפרט וחשובה, גדולה ועד13עיר ,
גם המלך של מההבדלה וק"ו במכ"ש הבירה, לעיר
(בעיר המלך של מקומו שהרי הבירה, עיר מאנשי
מחדר לפנים בחדר מלכותו, בהיכל הוא עצמה) הבירה

כו'.
וההמשכה בגילוי החידוש גודל מובן ומזה
לגבי בערך (שלא בשדה דמלך במשל למטה מלמעלה

להיותו – לי") dvwd"דודי l` dvwd onיוצא שהמלך ,
שבעיר מלכותו בהיכל מחדר לפנים מחדר ממקומו,
לשדה, ועד ובא יורד ומשם ביותר, עליון מקום הבירה,
אינו לשדה שבבואו אלא עוד ולא ביותר, תחתון מקום
שריו ע"י ומוקף מלכות, בכתר מלכותו כסא על יושב

מלכותו בהיכל כמו כו' באופן14ועבדיו אלא ,
כו'" פניו להקביל לצאת שרוצה מי כל .15ש"רשאין

ב.1) לב, ראה פ'
ה'ש"ת2) לבי אמר לך בסד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק (ביאור) הוספת

.(285 ע' ה'שי"ת .167 ע' ה'ש"ת (סה"מ
א.3) שם, לקו"ת
אלול4) מסכת חסידים משנת בתחילתו. ר"ה שער פע"ח ראה

ג. פ"א,
כז.5) קיח, תהלים
סה"מ6) תקמג. ע' ח"ב שה"ש תשצא. ע' ראה פ' אוה"ת ראה

ספר .151 ע' ה'ש"ת תרנט. ע' עטר"ת שכו. ע' תרנ"ד קצו. ע' תרכ"ז
ס"ד. תשד"מ אלול ח"י לקו"ש גם בכ"ז וראה .177 ע' תש"ג השיחות

טז.7) ב, שה"ש
ג.8) ו, שה"ש
התשובה9) שער חכמה ראשית פ"א. ופירושה ר"ה סדר אבודרהם

(ד"ה סתקפ"א או"ח לטור ב"ח פ"א. ר"ה שער פע"ח ב). (קטו, פ"ד
ועוד. והעבירו).

מדה"ר10) י"ג המשכת אלול וצ"ל תתב: ע' ראה מאוה"ת ולהעיר
מבעי'. לי דודי ומתחלה לדודי, אני מהו א"כ מלמעלה,

ועוד.11) שם. ב"ח גם ראה
שה"ש12) ב. תשסד, ח"ד בראשית באוה"ת נת' ב. ט, שמואל-א

ועוד. תיד-תטו. ע' ח"ב
סתם13) לעיר חומה מוקפת עיר בין בהלכה מהחילוקים להעיר

מ"ו-ז). פ"א כלים ואילך. א ב, מגילה לדוגמא: (ראה
המובחרים14) זאת גם ואף ברשות, אם כי נכנסים "אין שלכן

שם). (לקו"ת סגולה" ויחידי שבעם
ממדידה15) שלמעלה מדה"ר די"ג שהגילוי – בנמשל ודוגמתו

גם ומתגלה נמשך ב), יז, (ר"ה ריקן" חוזרות "אינן שלכן, והגבלה,
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שהענין – הנ"ל תמיהה יותר עוד מתחזקת ועפ"ז
אלול, חודש של ענינו המבאר משל הוא בשדה דמלך

ד" באופן העבודה סדר מודגש iceclשבו ip`ואח"כ) "
לי"). "ודודי

הוא,‚. הנ"ל, השאלה על הפשוט התירוץ והנה,
שבחודש מדה"ר י"ג (גילוי בשדה המלך שהתגלות

רק היא באופןgkÎzpizpאלול) אלול דחודש לעבודה
לדודי" האדם16ד"אני עבודת להיות שתוכל כדי כי, ,

צורך יש לדודי"), ("אני דלתתא דאתערותא באופן
השדה, לאנשי בנוגע ובפרט מלמעלה, בנתינתֿכח
לנתינתֿ יותר זקוקים ביותר נמוכה בדרגא שלהיותם

לדודי" ד"אני לעבודה מלמעלה .17כח
אנשי "יוצאין הזקן רבינו של לשונו מדיוק אבל,
לשדה), יוצאים העיר אנשי (שגם בשדה" . . העיר
רק (לא היא בשדה דמלך הענין שהדגשת משמע,

gkÎzpizp,בשדה להנמצאים גם לדודי" ד"אני לעבודה
ביחס גם שהעבודהdcearlאלא) היינו, אלול, דחודש

היא בשדה) (כשהמלך אלול ויתירהdcyaדחודש ,
dcylמזה, jlnd z`iviyהיא למטה) מלמעלה (גילוי

dcyaבשביל dceard.כדלקמן המטה), (עבודת
העבודה„. לתוכן בנוגע נוספת שאלה באה ומזה

בשדה: כשהמלך – אלול דחודש
מוסיפים שבו הרחמים, חודש הוא אלול חודש

בעבודת עוז וביתר שאת שענינהdltzdביתר
וכן18רחמים ,dxezd cenilaכידוע מדות19, שי"ג

מדות י"ג כנגד הם אלול) בחודש (המאירים הרחמים
הפסוק בהמשך גם וכמרומז בהן, נדרשת שהתורה
בשושנים", הרועה אלול) (ר"ת לי ודודי לדודי "אני

בתורה" ששונים אלא שושנים שבר"ח20"א"ת וכידוע .
להר רבינו משה שעלה יום ארבעים מתחילים אלול

אחרונות לוחות .21לקבל

העבודה של שייכותה מהי מובן: אינו ועפ"ז
התורה) ובלימוד בתפלה (הוספה אלול דחודש

"?!dcyל"
בעבודת‰. ד"שדה" הענין ביאור בהקדם ויובן
האדם:

יצא ממנה "ארץ היא – (כפשוטה) "שדה"
עם22לחם" הקשורה העבודה נעשית שבו המקום ,

דפת" וכו'"23"סידורא והחורש "הזורע ובכללות24– ,
דחול, עובדין ("שדה"), העולם בעניני העבודה – יותר
אחת" חסר ארבעים מלאכות ב"אבות 24שנכללים

בשבת). (האסורות
בהקדם – לקונו האדם בעבודת הענין וביאור
חסר ארבעים מלאכות "אבות המשנה בלשון הדיוק

מובן אינו דלכאורה ש"אבות25אחת", כיון (א) :
ומלאכת מלאכתו מלאכה כנגד . . מלאכות

נאמר26שבתורה" ובתורה ,mirax`– מלאכה פעמים
"ארבעים מלאכות, ל"ט רק בשבת נאסרו xqgלמה

zg`חסר "ארבעים לכתוב התנא מאריך למה (ב) ?"
בכלל המשנה (כלשון בקיצור כותב ואינו אחת",

ותשע" "שלושים היא) ?!27דקצרה
בזה: והביאור

דעובדין מלאכות מלאכות, ל"ט רק נאסרו בשבת
("מלאכת (המלאכהjדחול אחת מלאכה יש אבל ,("

שמים" "מלאכת – בשבת שמותרת .28הארבעים)
– אחת" חסר מלאכות ד"ארבעים הדיוק גם וזהו
דעובדין המלאכות בל"ט דהתעסקות הכוונה שתכלית
אחת", ה"(חסר) בהם ולגלות להמשיך היא, דחול,
מעשיך "כל ע"ד שמים, מלאכת הארבעים, המלאכה

שמים" לשם מה29יהיו ש"כל בהם שמתגלה ועד ,
לכבודו" אלא בראו לא בעולמו הקב"ה ,30שברא

בשדה.
ג.16) לג, שם ב-ג. כה, ראה פ' לקו"ת ראה
זו)17) שנה אלול ר"ח (קונטרס תשכ"ו לדודי אני ד"ה גם ראה
ס"ב-ג.
נינהו".18) רחמי . . "תפלה ב: כ, ברכות ראה
אוה"ת19) ד. לג, ראה פ' לקו"ת פ"ו. העשי' עולם שער פע"ח

ועוד. תשפה. ע' ראה פ'
ד.20) לב, שם לקו"ת א. עדר, ב. כ, ח"ב זהר ב. ל, שבת ראה
ד. לג,
להר21) משה עלה אלול דר"ח בא' י"א יא. לג, תשא פרש"י

דר"ח בשני וי"א תקפא), ר"ס או"ח בטור הובא פמ"ו. דר"א (פרקי
סק"ב. סתקפ"א או"ח מג"א וראה תמ"ח). ד"א הדורות בסדר (הובא
אחרון. בקונטרס סתקפ"א מדובראוונא להר"נ אדה"ז לשו"ע הוספות

ה.22) כח, איוב
ב.23) עד, שבת
א.24) עג, שם משנה

תר"ל25) (סה"מ תר"ל מלאכות אבות ד"ה ראה – לקמן בהבא
בסה"מ הנ"ל ד"ה תרל"א. ה"א ויקח ד"ה ואילך). רמט ואילך. רמב ע'

ואילך. עז ע' תרח"ץ ואילך. לח ע' עטר"ת
ב.26) מט, שבת
אלה27) הדברים "דברים ב) צז, א. ע, (שבת בגמרא שמצינו כפי

אלו ryzeהדברים, miyely."מסיני למשה שנאמרו מלאכות
כמ"ש28) מלאכה, שנקראת דתורה, המלאכה – יותר ובפרטיות

ל בשדה ועתדה מלאכתך בחוץ "הכן כז) כד, ובנית(משלי אחר ך
מקרא, זה מלאכתך בחוץ "הכן א) מד, (סוטה חז"ל ודרשו ביתך",
ולהעיר – גמרא". זה ביתך ובנית אחר משנה, זה לך בשדה ועתדה
ויש בלחמי", לחמו "לכו ה) ט, (משלי כמ"ש לחם, נקראת שהתורה
ב מ, (בהר בלקו"ת כמבואר דפת", ד"סידורא המלאכות פרטי כל בה

ואילך).
מי"ב.29) פ"ב אבות
ספ"ו.30) אבות
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שמים. כבוד אלא אינו ענינם שכל היינו,
מלאכה על אלא חייבין ש"אין בזה גם וכמרומז

במשכן" היתה בה מספר26שכיוצא שגם ועד ,
שבמשכן, המלאכות למספר בהתאם הוא המלאכות

עבודות26"אבות כנגד . . אחת חסר ארבעים מלאכות
המלאכות31המשכן" של שתוכנם מובן שמזה –

הוא, דחול, znbeceדעובדין oirnשבמשכן המלאכות
הציווי נתקיים ידם ושכנתי32שעל מקדש לי "ועשו

(בל"ט העולם בעניני שהעבודה היינו, בתוכם",
דירה ית' לו לעשות היא החול) דעובדין מלאכות
במשכן השכינה השראת ובדוגמת ע"ד בתחתונים,

.33ומקדש
.Âוהחשיבות המעלה גודל בהדגשת להוסיף ויש

בשדה היא העבודה ועיקר שרוב – בשדה דהעבודה
דוקא העולם) :34(בעניני

תזרע35כתיב שנים שש גו' הארץ אל תבואו "כי
תבואתה את ואספת כרמך תזמור שנים ושש שדך
הזמן שרוב היינו, לה'", שבת גו' השביעית ובשנה
בעבודת עסוקים שנים) שבע מתוך שנים (שש

.36השדה
כל ועשית תעבוד ימים "ששת – שבוע בכל ועד"ז

לה'" שבת השביעי ויום הזמן37מלאכתך שרוב ,
האדם, צרכי כל ("מלאכתך"), דחול בעובדין עסוקים

דפת". ב"סידורא הכלולים

אמרו השבת ליום בנוגע שאפילו – מזה [ויתירה
מלאכתך38חז"ל כל כאילו בעיניך יהא שבת "כשתבוא

הענין בעולמו יש השבת ביום שגם היינו, עשוי'",
שהמלאכהjד"מלאכת הדעת, היסח של באופן (ולא "

כאילו בעיניו שנראה אלא אצלו), מקום תופסת אינה
מלאכתו הואieyr39'כל זה שענין אלא עוד ולא ,

מזה" גדול עונג לך אין . . שבת עונג היינו,40"משום ,
מלאכת קדושה, מעניני רק לא היא שבת עונג שמצות
חז"ל אמרו זה שעל דעוה"ב, התענוג (ע"ד 41שמים

`zg"יפה dry42הבא בעולם רוח קורת iigשל lkn

dfd mlerdמלאכת ש"כל מזה גם אלא ,("j,"'עשוי
מזה"!]. גדול עונג לך ש"אין עד מזה ויתירה

התורה ולימוד התפלה שלאחרי – יום בכל ועד"ז
המדרש" לבית . . הכנסת העבודה43("מבית צ"ל (

דגנך" "ואספת – בשדה היום רוב "הנהג44במשך ,
ארץ" דרך מנהג .45בהם

בגמרא איתא ועוד: שמכניסין46זאת ש"בשעה
בעוה"ז), העבודה ושלימות גמר (לאחרי לדין אדם
שואלים אח"כ (ורק באמונה" ונתת נשאת לו אומרים

לתורה" עתים "קבעת שהשאלה47אותו היינו, ,(
בנוגע היא במעלה) ראשונה שהיא גם (כולל הראשונה

דוקא העולם בעניני .48לעבודתו
מכל בחרתנו ש"אתה כיון הדבר: תמוה ולכאורה

. . הנהגתepznnexeהעמים להקבע צריכה היתה כו'",
שאינה31) הארבעים למלאכה בנוגע שבגמרא יומתק ועפ"ז

היתה והמלאכה דכתיב "משום הוא אחת") חסר ("ארבעים נימנית
המשכן. (נדבת) דמלאכת השלימות מודגשת זה שבפסוק דים",

ח.32) כה, תרומה
מלאכתו33) מלאכה כנגד . . מלאכות ש"ארבעים להדעה ועד"ז

דחול דעובדין שהמלאכות – אחת" חסר ארבעים שבתורה ומלאכת
המלאכות כנגד כמוdxezayהם בעולם אלקות גילוי נמשך ידה שעל ,

לו אין ביהמ"ק משחרב א) ח, (ברכות כמארז"ל ומקדש, המשכן ע"י
.25 שבהערה מאמרים (ראה הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה

מקדש). נק' תורה רמג: ע' תר"ל ובסה"מ
דרך34) מנהג בהם ("הנהג ישמעאל כר' עשו "הרבה כמארז"ל

אדם "אפשר באמרו אומנתו", (ש"תורתו כרשב"י בידן, ועלתה ארץ")
נעשית מלאכתן . . אלא . . עלי' תהא מה תורה . . וזורע . . חורש

ב). לה, (ברכות בידן" עלתה ולא אחרים") ע"י
ב-ד.35) כה, בהר
שלכן36) לה'", שבת הארץ ש"ושבתה כדי היא בזה שהכוונה אלא

שהסדר אע"פ לה'", שבת הארץ ושבתה גו' הארץ אל תבואו "כי נאמר
ואח"כ גו'" שדך תזרע שנים "שש צ"ל שתחילה הכתוב) (כהמשך הוא

ובכ" ד. מ, בהר לקו"ת (ראה לה'" שבת גו' השביעית מ)."ובשנה
ט-יו"ד.37) כ, יתרו
סש"ו38) או"ח טושו"ע שם. ממכילתא – ט שם, יתרו פרש"י

סכ"א. שם אדה"ז שו"ע ס"ח.
כל39) ועשית תעבוד ימים ד"ששת השלימות נעשית ועי"ז

אחת, בשבוע מלאכתו כל לעשות יכול אדם "אין שהרי – מלאכתך"

אדה"ז (שו"ע עשוי'" מלאכתו כל כאילו שבת בכל אדם יראה אלא
שם).

(רפ"א)).40) סר"פ (מסמ"ק שם מטור שם אדה"ז שו"ע
מי"ז.41) פ"ד אבות
(42– קער") איין ("מיט אחת הפנה מלשון (גם) אחת" "שעה

ב. שצו, ע' ח"ב קונטרסים סה"מ שמז. ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ראה
ועוד.

ס"א.43) סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ברכות. מסכת סוף
יד.44) יא, עקב
ב.45) לה, ברכות
א.46) לא, שבת
שאדם47) "לפי – לתורה" עתים "קבעת הלשון מדיוק ולהעיר

קצוב, דבר לתורה, עתים לקבוע הוצרך . . ארץ בדרך להתעסק צריך
בשאלה שגם היינו, שם), (פרש"י ארץ" לדרך היום כל ימשך שלא
עוסק היום שרוב הוא תורה ע"פ שהסדר מודגש התורה לימוד ע"ד

ימשך "שלא להשתדל צריך שלכן ארץ, meidבדרך lk."ארץ לדרך
ונתת48) "נשאת השאלה תוכן לומרdpen`aובביאור יש – "

בעניני עבודתו אם (גם) היא שהשאלה הפשוט), הפירוש על (נוסף
חדורה היתה ומתן) (משא d'העולם zpen`aהגמרא דרשת (ע"ד

(תוס' וזורע" העולמים בחי "שמאמין זרעים", סדר זה "אמונת לפנ"ז
שעני היינו, הירושלמי)), בשם – התומ"צ,שם (עיקר האמונה ן

וצדיק שנאמר אחת, על והעמידן חבקוק "בא א) כד, (מכות כמארז"ל
לזריעה ועד (כולל העולם בעניני בעבודתו חודר יחי'") באמונתו

בשדה).
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לימוד קדושה, בעניני יעסקו הזמן שרוב באופן בנ"י
ומקדש במשכן עבודה המצוות, וקיום ולמה49התורה ,

הזמן שרוב באופן התורה) (ע"פ הנהגתם נקבעה
אומותֿהעולם?! (להבדיל) כמו העולם, בעניני יעסקו
העולם בריאת שתכלית הידוע ע"פ – בזה והביאור

ישראל" ובשביל התורה "בשביל היינו,50(שנברא ,
שנתאווה הוא התורה) ע"פ ישראל של עבודתם בשביל

דירה ית' לו להיות בתחתוןmipezgza51הקב"ה עד ,
ממנו למטה תחתון העבודה52שאין ורוב עיקר ולכן, ,

ובדוגמת ע"ד כשלעצמם, קדושה בעניני (לא היא
להתלבש למטה ירידתה ולאחרי לפני הנשמה עבודת

בעניני אלא) תזרעmlerdבגוף, שנים "שש jcyדוקא,

ביותר (תחתון ב"שדה" שגם המשכת53וגו'", תהי' (
בתחתונים. ית' לו דירה ואלקות, קדושה

.Êאלול חודש של בענינו הביאור גם יובן עפ"ז
בשדה: דמלך המשל ע"פ

בשנה, האחרון החודש להיותו – אלול חודש
החשבון דהשנה54חודש לעבודה והשלימות והתיקון ,

דהשנה לעבודה ההכנה חודש (ובעיקר) וגם החולפת,
גם כמודגש העבודה, עניני כל כולל ה"ה – הבאה
ראשיֿתיבות חמשה מרומזים שבו החודש, של בשמו

" "lשמתיeידוlנה`והם: י",lדודיeדודיlני`ך",
"lמתנותeרעהוlיש`" בב",lאתeבבךlת`אביונים",
–lיאמרוeה'lשירה`" אמר"

עבודה תורה הקוין בג' העבודה הכוללים ר"ת
חז"ל55וגמ"ח בלשון (כהפירוש התשובה ענין ,56

המעשים התשובה שע"י טובים", ומעשים "תשובה
ומאירים טובים גמר57הם ע"י (שבאה הגאולה וענין (

במק"א בארוכה כמבואר העבודה), כללות .58ושלימות
דכללות הכוונה שתכלית לעיל האמור וע"פ
נעשית בתחתונים) דירה ית' לו (להיות העבודה

העבודה ע"י מעלתdcyaונשלמת שגם מובן, דוקא,
dcydמודגשת העבודה) דכללות הכוונה נשלמת (שבה

ועאכו"כ`lelבחודש העבודה, עניני כל (הכולל
העבודה). דכללות והכוונה התכלית

זה שבענין – בשדה דמלך בהמשל הביאור וזהו
ובעיקר) גם אלא לעבודה, נתינתֿכח רק (לא מודגש

dceard zellkc lkdÎjqde okezdהגילוי לפעול שענינה ,
dcyaוההמשכה jlncתחתון) השדה שגם היינו, ,

של (דירתו) מקומו תהי' ממנו) למטה תחתון שאין
ועד מלכותו, בהיכל שנמצא כמו על נוסף המלך,
בהיכל ההתגלות כי, וביותר, ביותר נעלה לאופן
בחינת מצד היא מלכות וכתר מלכות בלבושי מלכותו
עצמותו התגלות היא בשדה ההתגלות ואילו הגילויים,
וכתר מלכות דלבוש מהציור (שלמעלה המלך של

ית' ועצמותו מהותו .59מלכות),
ע"פ אלול חודש של ענינו שביאור מובן ועפ"ז
אלול דחודש לעבודה בהתאם הוא בשדה דמלך המשל
היא בשדה המלך התגלות כי, – לדודי" ד"אני באופן

השדה עבודת השדהdhndבשביל דאנשי העבודה ,
שעי"ז דחול, דעובדין מלאכות ל"ט השדה, בעניני

ית'. לו דירה בשדה עושים
מ"ש לשדה60וע"ד מלך היא בכל ארץ "ויתרון

אפילו הוא, דבר בכל הארץ עבודת "יתרון נעבד",
צרכו, בעבור לשדה נעבד ממנו למעלה שאין המלך

מחייתו" (מהשדה) ממנו "עבודת61כי שמעלת –
גדולה ממנו) למטה תחתון שאין בתחתון (ועד הארץ"

המלך שאפילו עד כך להשדהcareynכל (כביכול)
השדה אנשי של עבודתם שע"י כיון השדה, ולאנשי

נעשית השדה המלך,eziignבעניני של (כביכול)
dee`zpy(כביכול) ותאווה בתחתונים, דירה לו להיות

התחתונים של עבודתם ע"י ונשלמת נתמלאה dcyaזו

דוקא.

.Á:ביאור ליתר
א) קצוות: ב' מודגשים בשדה" ד"מלך בהענין

לאנשיdcydמעלת בשדה, ומתגלה נמצא שהמלך ,
למטה תחתון שאין תחתון השדה, ובעניני השדה

התגלות ב) המלךjlndממנו. מתגלה ש(גם)בשדה ,
עצמותו. בכל

כל לגבי בשדה) (שהמלך אלול דחודש והמעלה
יהי'49) "לא א-ה) יח, (שופטים בפרשתנו כמ"ש – לוי שבט כמו

בו כי גו' ונחלה חלק לוי שבט כל הלוים מכלxgaלכהנים אלקיך ה'
"לפי ה'", בשם לשרת לעמוד ואינןelcaedyשבטיך מזבח לעבודת

ט). יו"ד, עקב (פרש"י ולזרוע" לחרוש פנויין
בראשית.50) ר"פ פרש"י
פל"ו.51) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא
שם.52) תניא
בסוף53) כמ"ש בשדה", נופל . . חלל ש"ימצא אפשרות יש שלכן

א). (כא, פרשתנו

וש"נ.54) ואילך. 141 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
סי"ב).55) לקמן (וראה זו בשבת שלומדים – מ"ב פ"א אבות
מי"ז.56) פ"ד אבות
ועוד.57) ג. יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מטות לקו"ת
ואילך.58) 313 ע' שם .177 ע' חכ"ד ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש
ועוד.

(59.1344 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ח.60) ה, קהלת
ואילך.61) סע"ג קכט, ביאוה"ז וראה עה"פ. ראב"ע
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עיקר כולה השנה דכל שבעבודה – כולה השנה
העבודה על היא שיודעיםdcyaההדגשה (אלא

אבל המלך), התגלות שתהי' כדי וכוונתה שתכליתה
להיותו אלול, xnbeבחודש meiqהשנה דכל העבודה

בוdpkdeכולה מודגשת הבאה, דשנה zilkzdלעבודה

dpeekdeמקומו שיהי' – בשדה העבודה דכללות
jlnd zelbzde.בשדה

בפועל: ובעבודה
הרשות, בעניני העבודה היא בשדה העבודה

שנעשיתj"מלאכת אלא ,"jlnd jxevlלשדה ("מלך
יהיו מעשיך ש"כל באופן minyנעבד"), mylו"בכל ,"

.edrc"62דרכיך
שהיא אף זו פועלתjxevlועבודה אינה המלך,

jlnd(כ"כ) zelbzd63עצמו– החסידות תורת [ובסגנון
דרגת התגלות פועלת הרשות בעניני שהעבודה

העולם שבערך ואילו64האלקות ,[jlnd zelbzdעצמו
ע"י (בעיקר) נעשית מהעולם] שלמעלה האלקות [דרגת

dxezd cenilמלך נקראת שהתורה חכמתו65(כידוע ,(
חד כולא וקוב"ה אורייתא הקב"ה, של .66ורצונו

תהי' המלך שהתגלות היא שהכוונה כיון ולאידך,
dcyaלתורה עתים קביעת ע"י בעיקר מודגש ה"ז –

dcyd iyp`cבעניני הם עוסקים הזמן שרוב שאף ,
על נוסף – בזמן (קביעות קבוע זמן להם יש השדה,

בנפש התורה67הקביעות שלימוד ועד התורה, ללימוד (

ככולו רובו שבמשך ובעבודה היום, בכל "חודר"
ממשיכים שעי"ז השדה, בעניני jlndדהיום zelbzd

התורה) (ע"י .dcyda68עצמו
אלול דחודש העבודה לאופן בנוגע גם מובן ומזה

dcya jlndykמעלת על ההדגשה עם שביחד –
השנה דכל לוdcyaהעבודה (לעשות הרשות בעניני ,

דירה ועיקריתmipezgzaית' מיוחדת הדגשה ישנה ,(
jlndשל zelbzdמוסיפים השדה שאנשי עי"ז עצמו,

יושביֿ נעשים לא אז שגם (אף לתורה עתים בקביעת
היום רוב שעוסקים שדה, אנשי נשארים אלא אוהל,
שכאשר במשל, כמו דחול), עובדין השדה, במלאכת
באמצע השדה אנשי מפסיקים לשדה, בא המלך
אנשי שנשארים (אף המלך פני לקבל בשדה עבודתם
השדה), בלבושי המלך פני שמקבלים ועד שדה,
בל"ט עוסקים אלול בחודש שגם בנמשל, ודוגמתו

דחול דעובדין "הם69מלאכות אלול חודש ימי 3(שהרי

יו"ט" ואינם החול יותר70ימות שמוסיפים אלא ,(
בשדה המלך פני קבלת שזהו"ע התורה, .71בלימוד

.Ëדמלך הגילוי שעיקר להוסיף, (הגילויdcyaויש
mipezgzaע"י נעשה dxezdדוקא) cenil(כ"כ) ולא ,

התפלה עבודת כי:72ע"י –
באופן למעלה, מלמטה העלאה ענינה – תפלה

הגשמיות" "התפשטות להזהיר73של שצריכים עד ,
הנפש" "כלות יהי' התגלות74שלא תנועת (היפך

).dcyaהמלך

או"ח62) טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ס"ב. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע סרל"א.

אינה63) המלך מחיית בהכנת השדה אנשי שעבודת במשל, כמו
בהכנת ימיהם כל לעבוד שיכולים המלך, וראיית להתגלות שייכת

המלך. את יראו לא ואעפ"כ, המלך, מחיית
(64.78 ע' תש"ה ואילך. שלח ע' תרס"ב סה"מ ראה
הערה65) וראה א. פ"ט, ב"ר וראה ה. לג, ברכה – עה"פ ראב"ע

.68
ח"ב66) א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם רפכ"ג בתניא מובא

א. מו, נצבים לקו"ת א. ס,
ע'67) תרס"ב סה"מ לז. ע' ח"א נ"ך ב. שנ, ויגש אוה"ת ראה

וש"נ. .99 ע' תרפ"ט שנד.
שדה68) נעבד", לשדה ד"מלך הפשוט הפירוש לתווך יש ועפ"ז

כיון – א) פכ"ב, (ויק"ר התורה על שקאי חז"ל פי' עם כפשוטו,
התורה והמשכת בגילוי השדה אנשי לעבודת הוא דהמלך שהשעבוד

בשדה.
שמר"ח69) ימים של"ט ,25 שבהערה במאמרים מהמבואר להעיר

הוא הארבעים, יום ויוהכ"פ, מלאכות, ל"ט ע"ד הם יוהכ"פ עד אלול
ובר"ח דתורה), (המלאכה בשבת שמותרת הארבעים המלאכה ע"ד

("ארבעים האחת הבחי' את לבקש מתחילין `zgאלול xqgשזהו ,("

שביוהכ"פ עד גו'", שאלתי "אחת אלול מר"ח לומר שמתחילין מה
האחת*. בחי' מתגלה

אלול70) מחודש רצון "ימי תו: ע' אג"ק לוי"צ מלקוטי להעיר
הנפש להבראות ג"כ, בריאות ימי הם sebdוהלאה mbeשעליו יחד,

דהשושנים המרעה שע"י . . בשושנים הרועה לי ודודי לדודי אני כתיב
הנפש בריאות ".sebdeנעשה

בשופרzxzkdמשא"כ71) היום שמצות השנה, בראש – המלך
שא' התקיעות) בטעמי באבודרהם (הובא ברס"ג כמבואר ב), כו, (ר"ה
כמו הוא, בר"ה לתק"ש הראשון") ("הענין העיקריים הטעמים
ע"י – כו'" לפניהם שתוקעין מלכותם בתחילת המלכים ש"עושין

lehiadועד) למלאכה שייכים שאינם ומצב במעמד הם שאז דהעם,
לא – ב) קיז, (שבת מלאכה" ואינה היא "חכמה בשופר התקיעה שגם

הביטול). ענין חכמה, אלא האדם, מציאות עם הקשורה מלאכה
בעיקר72) מודגש שבתפלה לכך המלךlehiadנוסף לפני כעומד

ס"ב) סק"ד או"ח אדה"ז d`xiae(שו"ע dni`aדלא צה), סו"ס (שם
ומראה יפות פנים בסבר כולם את כשמקבל בשדה, המלך פני כבקבלת

לכולם. שוחקות פנים
ס"ה.73) פ"ד ת"ת הל' ס"א. סצ"ח או"ח אדה"ז שו"ע
לה.74) סימן הריב"ש צוואת ראה

dk`lnd `id zaya zxzend zg`d dk`lndy xen`d t"re r"edדתורה*) t"kdeia zg`d 'iga ieliby ,xnel yi zegelcמתן-תורה±

.(i"yxtae a ,ek ziprz) zeipy zegel ea epzipy t"kdei ,"dxez ozn df ezpezg meia" l"fx`nk ,zeipy
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למטה מלמעלה המשכה ענינה – תורה ואילו
ורחבה מדה מארץ "ארוכה היותה עם אשר, דוקא,

ים" של75מיני ורצונו חכמתו להיותה בליֿגבול, עד ,
של (המוגבל) בשכלו ומתלבשת נמשכת הקב"ה,

פסקיֿדינים76האדם – העולם בעניני שמתלבשת ועד ,
שינוי נעשה שעי"ז בעולם, להנהגה בנוגע והלכות

התורה ע"פ להיות העולם ע"י77במציאות ולכן ,
המלך התגלות נעשית דוקא .dcyaהתורה

הענין מדגישים זה שמטעם לומר, גםdxezcויש
ענין להדגשת ובשייכות בחודשdltzdבהמשך

:78אלול
על בפשטות שקאי אף – לי" ודודי לדודי ב"אני

לימודdltzdעבודת על גם קאי ,dxezd79בתכלית ועד
("אני האהבה "עיקר שהרי iceceהשלימות, icecl("לי
כמ"ש ברוחא רוחא אתדבקות מנשיקות80היא ישקני

ע"י . . בפיו,dxezפיהו ממש ה' דבר להיות . .
בפיך"81וכמ"ש דברי .82ואשים

שקאי שאף – בשושנים" "הרועה הכתוב ובהמשך
כנגד עלין י"ג בה יש ("שושנה" הרחמים מדות י"ג על

הרחמים מדות ענין83י"ג ,(dltzdקאי מ"מ, (רחמי),
בהן נדרשת שהתורה מדות י"ג על י"ג84גם כנגד שהם

ששונים85מדה"ר אלא שושנים א"ת חז"ל כדרשת ,
dxeza86.

***
.È(בשדה (מלך אלול שבחודש לעיל האמור ע"פ

– (מלך) התורה ע"י (שדה) בעולם הפעולה מודגשת
שקורין שופטים לפרשת והשייכות הקשר גם לבאר יש

אלול חודש בהתחלת :87לעולם
תתן ושוטרים "שופטים נאמר שופטים פ' בהתחלת

שעריך" בכל הדין,88לך את הפוסקין דיינין "שופטים ,
כו'" מצוותן אחר העם את הרודין –89ושוטרים

בכל ושוטרים שופטים למנות תורה של עשה "מצות
בית בתחלה קובעין . . ופלך פלך ובכל ומדינה מדינה

ט.75) יא, איוב
בעיקרleab-iladyולהעיר,76) מתגלה –t"rayezaדתורה

שהש"ר ח. ו, (שה"ש מספר" אין ועלמות כו' מלכות המה "ששים
ט "תלמידפ"ו, ע"י החידושים לריבוי עד סע"א), רטז, זח"ג (ב).

שתיבותי' בתושב"כ (משא"כ אין-סוף עד ודור דור שבכל ותיק"
זה, עם וביחד יותר), ולא פחות לא והגבלה, במדידה הם ואותיותי'
והגבלה), (מדידה האדם בשכל ההתלבשות דוקא בתושבע"פ מודגשת
בתושב"כ (משא"כ כלל" לימוד נחשב אינו הפירוש מבין אינו ש"אם

ספ"ב)). לאדה"ז ת"ת (הל'
ירושלמי77) – עלי גומר לא-ל ג) נז, (תהלים עה"פ כדרז"ל

יג ס"ק סקפ"ט יו"ד אדה"ז) (ושו"ע בש"ך הובא ה"ב. פ"א כתובות
כג). (ס"ק
לידו78) ד"אנה בר"ת – בפ"ע התורה ענין הדגשת על נוסף

שקאי מקלט*, ערי ,(9 שבהערה פע"ח יג. כא, (משפטים לך" ושמתי
וראה א. יו"ד, (מכות קולטין" . . תורה "דברי כמארז"ל תורה, על

רד-ה). ע' תרנ"א סה"מ ואילך. א'תיד ע' מסעי אוה"ת
כנגד79) יודי"ן, ד' ס"ת לי", ודודי לדודי ב"אני הרמז על נוסף

(ר"ח אחרונות לוחות לקבל להר רבינו משה דעליית יום ארבעים
שא. ע' תרכ"ט סה"מ תקמו. ע' ח"ב שה"ש אוה"ת .9 שבהערה וב"ח

ענין רלב), ע' .dxezdעת"ר
ב.80) א, שה"ש
זו.81) שבת הפטורת – טז נא, ישעי'
"אם82) פמ"ו: מתניא גם ולהעיר – רפ"י*. פ"ט. אגה"ת ראה

ויורד כו' הדיוט לאיש והעצומה הגדולה אהבתו מראה ורב גדול מלך
ממילא תתעורר . בשדה). דמלך בהמשל (כמו כבודו ממקום אליו
בקירוב . . המלך נפש אל כו' ההדיוט בלב ומכופלת כפולה האהבה
לדבר לפה, פה נשיקין בבחי' ממש הנפש בהתקשרות אמיתי ויחוד
רצונו וידיעת השגת היא ברוחא רוחא ואתדבקות הלכה, זו ה' דבר

מעורר בשדה דמלך שהגילוי מובן, שמזה ממש", חד דכולא וחכמתו
כו'. ברוחא רוחא ואתדבקות אהבה מתוך התורה ללימוד

ל83) אני רד"ה בתחילתו. ח"א זהר פ'ראה לקו"ת – הב' דודי
א. לג, ראה

(שהתורה84) הבלי-גבולzyxcpתושבע"פ מודגש שבה ,(
והגבלה מדידה האדם, בשכל ההמשכה זה, עם וביחד שבתורה,

"י"ג בלשון גם zecn.76(כמרומז הערה כנ"ל ,("
לעבודת85) בהן נדרשת שהתורה מדות י"ג שמקדימים ולהעיר,

בשלש אומר ישמעאל "רבי הברייתא באמירת – מדה"ר) (י"ג התפלה
התפלה. לפני כו'" נדרשת התורה מדות עשרה

המשל86) מבאר (שבו לי ודודי לדודי אני ד"ה שבלקו"ת להעיר,
ד"הרועה הענין גם ומביא התורה, לימוד בענין מסיים בשדה), דמלך
לי ודודי לדודי אני בד"ה (ועאכו"כ כו' הלכות ששונה בשושנים",
לוחות לקבל להר משה עליית ע"ד מזכיר שבתחלתו בשושנים, הרועה
א"א "כי מעשה, לידי שמביא גדול תלמוד בענין וממשיך אחרונות,
התורה ע"י לא אם המצוות קיום ע"י סוכ"ע המשכת התעוררות להיות
אלא שושנים א"ת בשושנים", ד"הרועה בהענין ומסיים כו'"*,

עיי"ש. התורה), ענין ששונים,
אלול,87) מברכים בשבת היא השנים שברוב ראה, פ' משא"כ

מנחם-אב. בחודש
ז'88) על קאי יחיד) (לשון שעריך" ש"בכל מהרמז גם להעיר

שעל ופה) החוטם נחירי אזנים ב' עינים (ב' האדם שבגוף השערים
למנות האדם שצריך – שמסביבו העולם עם האדם מתקשר ידם
ש"ך (ראה התורה ע"פ תהי' שלו בשערים שהנהגתו ושוטרים שופטים
והשייכות תתכב). ע' פרשתנו באוה"ת הובא פרשתנו. ריש עה"ת

בכהנ"ל. והתיקון התשובה החשבון, חודש – אלול לחודש
עה"פ.89) פרש"י

.(jli`e ` ,hi) hlwn ixr zece` xaecn day ± mihtey 't ,reayd zyxtl zekiiydn xirdl (*

daeyz r"edfy ,mye daeyzd.עילאה*) yceg ,lel` ycegay daeyzd zenily ,

(g"q) lirl xen`d c"r המלך*) i"rשהתגלות `id dcyaהתורה.`wec
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גדולה" סנהדרי הנקרא והוא במקדש, הגדול ,90דין
dtש"הם lray dxez xwirומהם ההוראה, עמודי והם ,

ישראל" לכל יוצא ומשפט התורה91חק שדיני היינו, ,
"בכל שהם, מקום בכל בנ"י בהנהגת וחודרים נמשכים
יוצאים שדרכו העיר, שער דייקא, "שעריך" שעריך",
(לאחרי בשדה ההנהגה שגם מודגש שבזה לשדה,
ועד התורה, משפטי ע"פ היא העיר) משער היציאה

התורה. ע"פ נעשית כולו העולם דכל שההנהגה
ד"שופטים החיוב שעיקר שאף להוסיף, ויש
ישראל, בארץ הוא שעריך" בכל לך תתן ושוטרים

הרמב"ם דינים92כפס"ד בתי להעמיד חייבין אנו "אין
ישראל בארץ אלא ועיר עיר ובכל ופלך פלך בכל

ב לך תתן שנאמר . . אלקיךבלבד ה' אשר שעריך כל
לארץ בחוץ משא"כ לשבטיך", לך ועאכו"כ93נותן ,

לארץ ובחוץ הגלות בחסדי94בזמן כשנמצאים שגם ,
ממלכות רשות לקבל צריכים חסד, של במלכות ה'
דמלכותא דינא – תורה ע"פ תוקף לה (שיש המדינה

ד"שופטים95דינא באופן זה (ואין דיינין למנות (
jlושוטרים ozzהמתאים בתוקף כשעומדים מ"מ, ,("

להנהגתdxezdבכח (ועד כולה המדינה הנהגת נעשית ,
דישראל לפס"ד בהתאם כולו) העולם שבכל המדינות

ושוטרים "שופטים – התורה jlע"פ ozzסיפור ע"ד ,"
הצמחֿ הנהגת אודות דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

"סדרים" עשה ליובאוויטש בעיר שבהיותו צדק,
רוסיא מדינת כל של הבירה עיר .96בפטרבורג,

בנ"י פוסקים התורה שבכח – ועיקר ועוד
צריכה צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית שהגאולה
בפועל העולם במציאות כן ונעשה ומיד, תיכף להיות

ממש.
.‡È(וחותם (סיום בהפטורה ביותר מודגש זה וענין

"אנכי – שופטים פרשת הוא97דפרשתנו, אנכי
מנחמכם":

ראשית בפשטות גם התורה, על קאי – "אנכי"
כדאיתא כולה, התורה כל הכוללים עשה"ד והתחלת

יהבית".98בגמרא כתבית נפשי "אנא ר"ת ש"אנכי"
ב"פ אלא כבמ"ת, א', פעם (לא אנכי" –99ו"אנכי (

גם תושב"כ על נוסף בתורה, הכפל על מורה
הירידה100תושבע"פ ביותר מודגשת [שבה

להתלבשות בנוגע הן בעולם, והפעולה וההתלבשות
האדם של והלכות101בשכלו לפסקיֿדינים בנוגע והן ,

דוקא בתושבע"פ שנתבארו העולם ועי"ז102בעניני ,[
בכפלים הנחמה גם ע"י103נעשית רק לא – בשלימותה

עמי" נחמו ("נחמו הקב"ה104הנביאים ע"י אלא ,(
" – `ikpבעצמו ikp`"מנחמכם וחותם105הוא וכסיום ,

"ומאספכם – l`xyiההפטורה iwl`"106שהגאולה ,
ע"י envrהיא d"awdאיש איש ממש בידיו ש"אוחז ,

ה"א-ג.90) פ"א סנהדרין הל' רמב"ם
ממרים.91) הלכות ריש
ה"ב.92) פ"א סנהדרין הל'
ע"ד93) ועוד) לח"מ. (כס"מ, הרמב"ם בנו"כ השקו"ט ראה

לארץ. בחוץ להחיוב בנוגע הרמב"ם בדברי הנכונה הגירסא
א"י94) בני גם שאומרים כפי ישראל, שבארץ הגלות על נוסף

כמ"פ וכמדובר מארצנו". גלינו חטאינו "ומפני דיו"ט: מוסף בתפלת
והטשטוש הבלבול שלילת ע"ד (149 ע' ח"ה לקו"ש גם (ראה בארוכה
שום (ואין הרמב"ם פס"ד היפך – דגאולה אתחלתא ע"ד דהסברא כו'
כו' דוד מבית מלך "יעמוד הגאולה, לסדר בנוגע בזה) חולק פוסק
במקומו מקדש ובנה כו' וינצח ה' מלחמות וילחם כו' ישראל כל ויכוף
אתחלתא שגם היינו, ספי"א), מלכים (הל' ישראל" נדחי וקבץ (ואח"כ)
הגאולה*. ושלימות אמצע ומיד ותיכף צדקנו, משיח ע"י תהי' דגאולה

וש"נ.95) א. כח, נדרים ב. יו"ד, גיטין
(96.141 ע' תרצ"ו השיחות ספר וראה .4 ע' תש"ד השיחות ספר
יב.97) נא, ישעי'
יעקב).98) העין (כגירסת א קה, שבת
לקו"ת99) ובכ"מ.ראה ואילך. סע"ב סה, ש"ש דרושי
תורה100) חומשי חמשה רק היו ראשונות שבלוחות כמארז"ל

ואגדות", מדרש "הלכות גם ניתוסף שניות ובלוחות יהושע, וספר
שמו"ר ב. כב, נדרים (ראה לתושי'" ד"כפלים באופן תושבע"פ,
ב"פ אנכי" ד"אנכי שהענין (שם) בלקו"ת המבואר וע"פ רפמ"ו).
כמ"ש פשעיך", מוחה הוא אנכי "אנכי התשובה, עבודת עם קשור
ד"כפלים באופן שניות דלוחות מתן-תורה גם הי' שבו ביוהכ"פ,
(אנא ד"אנכי" שהכפל לומר, יש – ותושבע"פ) (תושב"כ לתושי'"

ותושבע"פ. תושב"כ על גם רומז יהבית) כתבית נפשי
(101.76 הערה לעיל ראה
סכ"ט.102) אגה"ק ראה
עקיבא103) נחמתנו "עקיבא מכות) (סוף ממארז"ל להעיר

(תושבע"פ ש"כולהו דוקא, עקיבא ר' ע"י בכפלים, נחמה – נחמתנו"
היא שהנחמה היינו, רע"א), פו, (סנהדרין עקיבא" דר' אליבא כולה)

דוקא. תושבע"פ ע"י
א.104) מ, ישעי'
ה'105) אנכי אמר . . סיני הר "על ספכ"ט: משמו"ר להעיר

מהרז"ו: (ובפי' מנחמכם" הוא אנכי אנכי כתיב לבוא ולעתיד אלקיך,
לעתיד). כפולה לנחמה יזכו אנכי דיבור שקיבלו על

יב.106) נב, ישעי'

:xnel yi ± (cere .a"d b"t `nei .`"d `"t zekxa inlyexi) xgyd zli`k `rniw `rniw l`xyi ly ozle`by l"fg iyxcna y"ne (*

zizin`d dle`bda aly ixg`l aly ,"`rniw `rniw"c ote`a zeidl leki onf zekinqa md dzenilye dle`bd zlgzdyk mb (`)

" dle`bdl jiiy "`rniw `rniw"c ote`d :xwire (a) ,dnvr dnilydeבעתהmy) "oiviwd lk elk" xaky ixg`l la` ,(` ,gv oixcdpq) "

."oir sxdk oakir `l" ,cine skiz dzenilye dle`bd zlgzd 'idz ,(a ,fv
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שנאמר כענין אחד107ממקומו, לאחד תלוקטו ואתם
ישראל" .108בני

בא שהמלך – בשדה) (מלך אלול דחודש ובסגנון
מקום109לשדה על בפרט קאי ש"שדה" לומר דיש ,

ד"מעשינו ה"מלאכה" כללות נעשית שבו הגלות,
הגלות" משך זמן כל מלאכות110ועבודתינו בל"ט

ועד בתחתונים, דירה ית' לו לעשות דחול דעובדין
האל"ף המשכת ע"י לגאולה הגלות שמהפכים

ה" נעשה`zg(המלאכה שעי"ז עולם, של אלופו ,("
"ג ל"יום111ולה"`מ"גולה" ועד שבת112, שכולו

העולמים" לחיי .113ומנוחה
.·Èשבהם וההפטורה השבוע לפרשת ובהמשך

(כנ"ל), בעולם לפעולה בנוגע התורה מעלת מודגשת
ולומדים שאומרים אבות בפרקי גם זה ענין מודגש

אבות פרקי "לומר (כמנהגנו כלבמנחה . . במנחה . .
הקיץ" והתחלת114שבתות ראשון ראשון, פרק – (
אבות :115מסכת

נאמר כולה) אבות (ומסכת ראשון פרק בהתחלת
שבכל בנ"י לכל כו'" ומסרה מסיני תורה קיבל "משה
(כהמשך הרבה" תלמידים ד"העמידו באופן הדורות,

– dxezdהמשנה) cenil.
עומד העולם דברים שלשה "על שלאח"ז, ובמשנה
– חסדים" גמילות ועל העבודה ועל התורה על

להבין: צריך דלכאורה
כנגד116ידוע הם וגמ"ח עבודה תורה הקוין שג'

ענינו – אברהם ויעקב: יצחק אברהם האבות ג'
"עולה117גמ"ח שהי' – יצחק אורחים, הכנסת ,

קרבנות118תמימה" כנגד תפלה עבודה, ענינו ,
כמ"ש119תקנום תורה, ענינו – ויעקב עדות120, "ויקם

בישראל". שם ותורה ביעקב
ועל התורה "על במשנה, הסדר ביאור צריך ועפ"ז
(עבודת) סדר היפך – חסדים" גמילות ועל העבודה
(יעקב)? ותורה (יצחק) עבודה (אברהם) גמ"ח האבות,
יום בכל מישראל דכאו"א העבודה שסדר ובפרט
והדר לעני פרוטה "יהיב – ותורה עבודה גמ"ח הוא

.121מצלי" . הכנסת ו"מבית תפלה), ואח"כ (גמ"ח
תורה ואח"כ (תפלה המדרש" )?!122לבית

המציאות על (נוסף בזה הביאור לומר ויש
ע"פ – והגמ"ח) העבודה ע"ד יודעים שמהתורה

שעיקר לעיל mleraהאמור dlertdדירה ית' לו לעשות
ע"י היא דברים"dxezdבתחתונים בה"שלשה ולכן, ,

" cnerשעליהם mlerdענין התנא מקדים "dxezdעל" ,
חסדים". גמילות ועל העבודה ועל (ואח"כ) התורה

***
.‚Èבפועל למעשה בנוגע לעיל מהאמור ההוראה

העיקר" הוא "המעשה –123:
יש אלול, דחודש הראשון הש"ק ביום בעמדנו
אלול דחודש העבודה עניני כל אודות ולפרסם לעורר
כל נרמזים ד"אלול" שבר"ת (ס"ז) לעיל כמוזכר –
וגאולה. תשובה וגמ"ח, עבודה תורה העבודה, עניני
– התורה בלימוד להוספה בנוגע מיוחדת והדגשה
עם בעיקר קשור בשדה דמלך שהענין לעיל כמדובר
דעבודת השלימות שגם ובפרט התורה, לימוד
ע"י היא – עילאה תשובה – אלול שבחודש התשובה

התורה .124לימוד
בקביעת יותר עוד יוסיף שכאו"א – ובפשטות
ברבים, תורה שיעורי הוספת ע"י ובפרט לתורה, עתים

יב.107) כז, ישעי'
ג.108) ל, נצבים פרש"י
מפ109) "מלךלהעיר הפסוק על מקרא) של (פשוטו רש"י ירוש

ממחריבי' עלבונה ליתבע לציון פועל נעשה "הקב"ה – נעבד" לשדה
לבוני'". שכרה ולשלם

רפל"ז.110) תניא
ועוד.111) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר ראה
תמיד.112) מסכת סוף
נקרא113) שהגלות ,25 שבהערה במאמרים מהמבואר להעיר

לרגל לאטי אתנהלה "ואני יד) לג, (וישלח כמ"ש המלאכה", "רגל
כי, המשיח), (בימות שעירה" אדוני אל אבוא אשר עד גו' המלאכה
דזמן המלאכה הוא לבוא" דלעתיד הגילויים דכל והקיום "הרגל

שבת. שכולו ליום באים ובשלימותה שבסיומה הגלות,
אבות.114) פרקי לפני בסידורו אדה"ז לשון

בשבתות115) אבות פרקי הלימוד להתחלת מהסימן להעיר
ופ' פינחס, פ' נשא, בפ' – (ג"פ) עצרת "נפש"mihteyשלאחרי ר"ת ,

וש"נ). סל"ב. פ"ה תשד"מ) (אה"ק, לשבועות" פסח "בין ספר (ראה
ובכ"מ.116) ד. פג, מטות לקו"ת ראה
ואילך.117) 90 ע' תרפ"ט סה"מ יז. שער צדיקים ארחות ראה
וש"נ.

ב.118) כו, תולדות פרש"י ג. פס"ד, ב"ר
א-ב.119) כו, ברכות
ה.120) עח, תהלים
א.121) יו"ד, ב"ב
לקו"ת122) וראה ב. ה, (ברכות למטתי" סמוכה "תפלתי כמארז"ל

ב). צו, ברכה
זו.123) בשבת שלומדים – מי"ז פ"א אבות
(124.(82 הערה לעיל (וראה ואילך ספ"ח אגה"ת
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ועוסקים שיושבים "עשרה – טוב 126בתורה"125ומה

האחרונה). בתקופה כמ"פ (כמדובר
תיכף נזכה בכהנ"ל טובות ההחלטות שע"י ויה"ר
"אנכי זו: שבת שבהפטורת ההבטחות לקיום ומיד

" ועד מנחמכם", הוא ישראל",mktiq`neאנכי אלקי
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו באים127ש"בנערינו ,

ושוטרים "שופטים המצוה ומקיימים הקדושה, לארצנו
לשבטיך", לך נותן אלקיך ה' אשר שעריך בכל לך תתן

הגדול דין מ"בית הגזיתycwnaהחל (בלשכת "128,(
את תורה שילמד צדקנו משיח מפי תורה ילמדו ושם

העם תצא"129כל מאתי חדשה ל"תורה ועד ,130.

ממש, בפועל לנו תהי' שכן – העיקר והוא ועוד
ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, ומיד ותיכף

צד ישועה"משיח משמיע טוב "מבשר ,131קנו,
יגלה ומשוכלל (ש"בנוי המקדש בית גג על ש"עומד

שמים" מן ואומר132ויבוא לישראל להם ומשמיע (
גאולתכם" זמן הגיע בעין133ענוים ש"עין ועד ,e`xi

ציון" ה' זה"134בשוב ואומר באצבעו "מראה ,135,
נגילה לו קוינו ה' זה גו' זה אלקינו "הנה זה, וב"פ

בישועתו" בך"136ונשמחה ונשמחה "נגילה ועד ,137,
ממש .138בעצמותך

•

נוסח125) בפירוש סמ"ז) (או"ח הב"ח כפי' – דייקא "עוסקים"
" התורהweqrlהברכה ש"עסק – תורה" והטורח".בדברי העמל הוא

א רנח, ח"א קונטרסים (סה"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק מפירוש ולהעיר
שאף עסק", "בעל כמו להיות צריכה בתורה שההתעסקות ואילך)
לפי ביגיעתו, ועונג חיות לו יש מ"מ, מרובה, בהתעסקות ויגע שעמל

כו'. נפשו קנין הוא שעסקו
מ"ו.126) פ"ג אבות
(ביצי"מ).127) ט יו"ד, בא
הי"ב.128) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם
ואילך.129) א יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה

ג.130) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
זו.131) שבת הפטורת – ז נב, ישעי'
סע"א.132) מא, סוכה ותוס' פרש"י
תצט.133) רמז ישעי' שמעוני ילקוט
זו.134) שבת הפטורת – ח שם, ישעי'
ספכ"ג.135) שמו"ר ובפרש"י. בסופה תענית
שם.136) ושמו"ר בתענית הובא יט. כה, ישעי'
ד.137) א, שה"ש
ועוד.138) ואילך. סע"ב סד, בשלח תו"א ראה
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הקודש ללשון מתורגם
בספרי‡. נאמר השדה" עץ האדם "כי הפסוק :1על

ולכאורה, האילן". מן אלא אינו אדם של שחייו "מלמד
לא אחרים, ממאכלים גם וניזון חי הרי אדם מובן: אינו

האילן? מן הבאים מאלה רק
תורה הפסוק2בלקוטי את הזקן אדמו"ר "ולחם3מבאר

זאת בכל מבשר, גם ניזון שאדם שאף יסעד", אנוש לבב
צומח שדומם, לכך הטעם הלחם. כמו משביעו הבשר אין
נעלה הוא המדבר שהאדם אף - האדם את לזון יכולים וחי
ולפי האדם, משורש גבוה ששרשם משום הוא הרי - מהם
שהצומח ומשום ביותר. למטה ירדו לכן גבוה, ששרשם
הוא - יותר נעלה ששרשו המורה דבר - מהחי יותר נחות
שבשני הטעם גם (זהו החי. מן יותר האדם את משביע
מן בעיקר חיותו ומקבל החי ניזון - וצומח חי הסוגים

הצומח).
"שחייו לעיל האמור הספרי את לבאר אפשר זה פי על
של חיותו שעיקר משום האילן": מן אלא אינן אדם של
ששיא ומאחר הצומח, מן דוקא כאמור, לו, בא האדם

באילנות היא בצמיחה הקיימת לכן4הגדלות אומר5,
האילן. מן הם האדם שחיי הספרי,

אומרת·. השדה6הגמרא עץ האדם כי דכתיב "מאי :
תאכל ממנו כי דכתיב משום אלא הוא, שדה עץ אדם וכי
אם כיצד, הא וכרת, תשחית אותו וכתיב תכרות לא ואותו
ואותו הימנו) למד (רש"י: תאכל ממנו הגון חכם תלמיד
מעליו) סור (רש"י: תשחית אותו לאו ואם תכרות לא
עץ האדם "כי של, שפירושו נראה הגמרא מדברי וכרת"

גופו שהאדם הוא מןdnecהשדה" שניזון רק (לא לעץ
הוא", שדה עץ אדם "וכי הגמרא, שואלת לפיכך העץ).
מסויים שבדבר משיבה, והגמרא לעץ? האדם דומה במה

דמיון. להם יש
הגמרא תמיהת לכתחילה היתה מה א) להבין: צריך

דמיון פרטי מצויים הרי הוא", שדה עץ אדם miax"וכי

במשנה אף לעץ? האדם משתוה בין7בהם הקשר מבואר
עץ אדם "וכי הגמרא מלשון וכן זו מקושיא לעץ. האדם
שאין הכתוב, בפירוש סוברת שהגמרא משמע הוא" השדה
השדה, ועץ האדם בין בעלמא, דמיון סתם שקיים זאת
כן שאם אלא השדה. עץ הוא אדם של מהותו שכל אלא
שמוצאים בכך הגמרא קושיית מתורצת כיצד ביאור, צריך
בפרט דמיון זה הרי סוף סוף בו? שווים שהם פרט עוד

ולא נוסף דמיוןlkaאחד איפוא מבטא במה ,dfהפרטים;
עץ לבין אדם בין העיקרי הקשר את השאר, מכל יותר

השדה?
דמיון מזו: יתרה רקdfב) הוא הרי - לאילן אדם של

בין הקשר את מבטא הוא כיצד - חכם לתלמיד בנוגע
zellkmc`d oin?השדה עץ לבין

פירוש לבין הספרי פירוש בין קשר יש האם ג)
8הגמרא?

קטן"‚. "עולם נקרא הדברים9אדם שכל היינו .
שהעולם וכשם באדם, גם מצויים הגדול, בעולם המצויים
באדם גם כך ומדבר, חי צומח דומם סוגים: לארבעה חלוק
בכמה כמבואר סוגים, לארבעה של זו חלוקה מצויה

שבאדם,10מקומות הצומח בחינת הם שבאדם והמדות .
לגדלות מקטנות צמיחה, ישנה שבמדות .11משום
שב בשכל מתבטא החי על האדם שגם12ויתרון אף .

מאותם יותר נעלות שבאדם וחי צומח "דומם", בחינות
הגדול שבעולם מעלת13הסוגים מתבטאת בזה לא הרי ,

איפוא, זוהי שכל. בעל שהוא בכך הוא יתרונו האדם.
אמנם נכון - הוא" שדה עץ אדם "וכי הגמרא: שאלת
אבל - מדות צומח, - שדה" "עץ של ענין גם יש שבאדם

האדם? של יתרונו מתבטא בכך כלום
הידוע פי על יותר, מתחזקת הגמרא שאדם14קושית ,

והחשוב ואנוש, גבר איש, אדם, תוארים: בארבעה נקרא

תש''ח)).1) (נ.י. תרכ''ד ווינא (דפוס יט כ, דברים
ג.2) לט, אמור
טו.3) קד, תהלים
וייצר4) ד''ה וראה האזוב. גו' העצים על וידבר יג) ה, (מ''א וכמ''ש

ספי''ז. בראשית פ' בתו''ח
בפשיטות.5) מובן סע''א) מ, (ברכות היא אילן מין (-לחם) חטה ולמ''ד
א.6) ז, תענית
(7.188 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש נתבאר מי''ז. פ''ג, אבות
ב'.8) סעיף 35 ע' [המתורגם] ח''ג לקו''ש ראה
(9.29 הערה 78 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש נסמן

ג.10) צה, ברכה א. נח, חוקת לקו''ת א. ד, תו''א
ואילך.11) פי''ז שם) (בתו''ח וייצר בד''ה - ובארוכה שם.
להיות12) צריכות וקטנות, נמוכות היותר פעולות גם האדם, עניני כל ולכן

ע"י יהיו אהוי"ר המדות התעוררות אשר מספיק ואינו השכל. הנהגות ע"פ
התעוררות ומספיק די קיומן (שבשביל מעשיות המצוות גם אלא המוחין, גילוי

פ"ה). תרצ"ו וידבר (ד"ה המוחין גילוי ע"י להיות צריכות הלב)
פענח13) צפנת וראה תרצ"ו. ישראל חביבין ד"ה ב. נח, חוקת לקו"ת

קרח. ר"פ הרגצובי) (להגאון
ולהעיר14) אלול. ד' יום" "היום ת"ש. דשנת אדם חביב ד"ה א. מח, זח"ג

עו. אות א מע' כללים ח"א חמד שדי טז. ט, משוח"ט
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אדם - הוא התוארים על15מכל מורה "איש" התואר (שכן
שכלו) על - "אדם" והתואר האדם, שואלת16מדות .

"וכי תכלית`mcהגמרא, הן המדות האם - הוא" שדה עץ
בתואר נקרא הוא שבגללן שבאדם, והשלימות המעלה

"אדם"? ביותר, הנעלה
של תכליתו כי הגמרא, מתרצת כך היא,lkyעל האדם

על וישפיע השכל.eizecnשירד פי על יתנהגו שהמדות ,
של שלימותו היא דוקא אינוmc`d17וזו לבדו השכל .

" של המטרה לאדם; שלימות הבנתzrcieמביא היום",
אל "והשבות אל יבוא ידה שעל כדי היא אלקות, ודעת
(מקום הלב על להשפיע השכלית התבונה על - לבבך"
כשם מעץ: במשל זאת מבארת והגמרא המדות).

פירות שמצמיח בכך הוא העץ גם18שחשיבות כך ,
תלמיד של יתרונו חכם: תלמיד השכל), (תואר ה"אדם"
מדותיו, על משפיע כשהשכל "הגון", כשהוא הוא חכם
פירות "מאי - המצוות בקיום חיות כך אחר המוסיפות

.19מצות"
כשם„. הגדול: לעולם דומה (האדם) הקטן העולם

משום הצומח, מן בעיקר האדם ניזון הגדול שבעולם
(ואפילו המדבר ממין יותר נעלה הצומח של ששורשו
האדם צריך יותר למטה שנפל משום ורק מהחי);
משפיע הוא האדם אותו שהעלה לאחר אבל להעלותו.
גם הוא כך - הגבוה שורשו בגלל חיות, בו ומוסיף באדם
נעלה שורש יש למדות קטן: שבעולם ו"צומח" ב"אדם"

לשכל מאשר יותר מצויות20ועמוק שבגלוי מפני אלא ;
עליהן, להשפיע השכל צריך יותר, פחותה בדרגה המדות
ומעלות בשכל, המדות משפיעות ואז ולזככן, לבררן

לתכליתו,21אותו שמגיע עד
מביא הוא כאשר הוא "וידעת" של ששלימות כאמור,

לבבך". אל "והשבות לידי
הגמרא: לפירוש הספרי פירוש בין הקשר גם זהו
שבמדבר היתרון - נקודה. אותה קיימת הפירושים בשני

ובצומח באדם דן שהספרי אלא הצומח. ידי על שנוצר
ו"צומח" ב"אדם" עוסקת הגמרא ואילו הגדול, שבעולם

קטן. שבעולם
החי‰. על האדם שיתרון כיון יותר: בעומק ביאור

כי מובן, האדם, עיקר הוא השכל, שהוא, בשכלו, מתבטא
צומח, דומם, הסוגים: מכל וכלול קטן עולם שהוא האדם
ארבעה בו יש בכללותו שהאדם, בזה רק אינו ומדבר, חי
שבאדם, העיקר שהוא שהשכל, גם אם כי האלו, הסוגים
סוגים ארבעה בו שקיימים קטן עולם בבחינת עצמו הוא

שבשכל,22הללו "צומח" שבשכל, "דומם" שיש כלומר .
התוארים שבין וההבדל שבשכל, ו"מדבר" שבשכל "חי"
סוג את מסמל "איש" עצמו: בשכל הוא ו"אדם" "איש"
למדות השייך השכל חלק הוא יותר, הנחות ,23השכל

נעלה שהוא השכל, עצם את מסמל "אדם", ואילו
למדות "וכי24מלהשתייך הגמרא: שאלת איפוא, וזוהי .

mc`ויש ב"וידעת", די שאין אמת הן הוא"? שדה עץ
בשכל די כך לשם אבל לבבך", אל ב"והשבות גם צורך

צורך ואין "איש", - למדות השכלהשייך בעצם כך לשם
לכאורה ענינו אין הרי השכל עצם שבשכל; אדם בחינת -

המדות. על להשפיע
תאכל "ממנו הפסוקים פי על זאת מתרצת והגמרא

eze`e:"וכרת תשחית "אותו וגו'", תכרות לא
לא ובודאי מגופו צומחים הפירות אין שבאילן כשם

פירות) מלהצמיח נעלים (שהם מן25משרשיו אם כי ,
שיצמחו שבכדי מובן, כן פי על אף הענפים, שעל הפרחים

וגם האילן, ושורש לגוף גם הם צריכים zilkzהפירות,

oli`detebמוציא שאינו עץ שלכן הפירות, לשם היא
zexitאת) וכרת" "תשחית -sebde yxeydגם הוא כך - (

מלהיות נעלה השכל שעצם אף שבשכל: לאדם בנוגע
האדם גם מקום, מכל למדות, ישירה ושייכות מקור
יותר יסודית בצורה ועוד בהמדות, משפיע שבשכל
עצם תכלית מזו: ויתרה שבשכל, "איש" בחינת מהשפעת

המדות. על להשפיע הוא השכל

א.15) כה, שה''ש לקו''ת א. מח, זח''ג
ש''ת.16) אדם חביב ד''ה שם. לקו''ת
משאר17) יבדל בה אשר האדם, של המיני מעלתו הוא השכל, מעלת

אהרן וישא (ד''ה שכל שעפ''י המדות מעלת הוא ענינו אמיתת אבל הנבראים,
פ''א). כו) (קונט' תרצ''ד

עצמם18) פירות כו' אילן ומה כאן: בספרי וראה ג. לה, אמור לקו''ת
עאכו''כ.
סע''א.19) מו, סוטה
ב.20) נח, חוקת לקו''ת
נה''ב,21) את שמבררת ע''י מוחין, שעיקרה שבנה''א העילוי דוגמת

מדות. שעיקרה
ג.22) צה, ברכה לקו''ת ועייג''כ תרע''ג. חוקת זאת ד''ה

נשלם23) לא כי מדות), בו שיש (אף איש נק' אינו שנה י''ג קודם שלכן
פ"ב). - לאדהאמ''צ - (פיה''מ למדות השייך השכל בו

(24- דגדלות. מוחין לו כשיש היינו ואדם א: כה, שה"ש לקו"ת ראה
הוא שבישראל השכלית נפש כי דוקא, לישראל הוא אדם התואר זה, ומטעם
(דנפש השכל גם אשר דאף שבאו"ה, השכלית מנפש לגמרי אחר באופן
רוחנית והפלאה דקות בו נרגש מ"מ אנושי, שכל הוא שבישראל השכלית)

פ"א). תש"ב אדם חביב (ד"ה
המתפשטים25) הענפים וגם האמיתי, היש דוגמת הוא האילן עצם כי

מהענפים היוצאים הפרחים ורק האמיתי, יש של אין בחי' דוגמת הם ממנו
וככה (ד"ה הנברא יש - הפירות מתהוים שמהם הנברא, יש של אין דוגמת הם

פע"ז). תרל"ז
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.Âעל השכל, עצם מצד המדות על שבהשפעה החידוש
בשני הוא למדות, השייך השכל מצד המדות על ההשפעה
מקום תפיסת יש שבו כיון למדות, השייך שכל א) דברים:
באדם יש כאשר - השכל אור על להעלים עלולות למידות,

המדות על להשפיע יכול השכל אין הלב, אבל26טמטום .
לא לגביו המדות, ענין מכללות נעלה שהוא השכל, עצם
בלב גם מאיר הוא והרי עליו יעלימו שהמדות כלל .27שייך

אין המדות, על משפיע למדות הקשור כשהשכל גם ב)
אצלו, מקום תופסים שהם מאחר לגמרי, לשנותן ביכולתו
עצם כן שאין מה בטבעם. ישארו עדיין שיזככם, כמה וכל
תכליתו וזהו המדות. טבע את גם לשנות מסוגל השכל,

המדות טבע את לשנות השכל, עצם .28של
הנגלה החלק בין ההבדל, כללות הוא זה דרך על
שהיא מאחר דתורה, גליא התורה: פנימיות לבין שבתורה
התורה שלימוד יתכן (א) הרי גשמיים, בענינים מלובשת

רז"ל כמאמר האדם, את יזכך גם29לא (ב) כו'", זכה "לא
נשאר הוא הרי הלומד, באדם זיכוך פועלת כשהתורה
גליא שכן העצמית; במציאותו שלו, ה"טבעית" במסגרת

ניתן הרי יקבלהelדתורה שהוא ,elkyaכן שאין מה .
מי כל על סוף כל סוף משפיעה (א) התורה פנימיות

רז"ל כמאמר אותה, "30שלומד :xe`ndפנימיות) שבה
למוטב"31התורה) באופן32מחזירו האדם, את מזככת (ב) .

שלו והמציאות מה"טבע" יוצא בלבד33שהוא זו לא ;
את ומזככת משפרת התורה שהיאzecndשפנימיות אלא ,

את משנה .28המדותrahגם
.Ê"חוצה מעינותיך "יפוצו היא: מכך ,34ההוראה

צורך יש מה לשם הטוענים: יש א) בשנים: היא וההוראה
אחד לכל לתת די והרי חוצה? המעיינות את דוקא להפיץ
להם יתנו אם די ב"חוצה", הנמצאים ולאלו ערכו, לפי
את לא אבל מקוה", "מי היותר לכל או שאובין" "מים
על גם לפעול כדי אדרבה, - הוא כך על המענה המעיינות.
מעיינות שכן המעיינות, את דוקא להם לתת יש ה"חוצה",
מטהרים אדרבה, אם כי והעלם, טומאה מקבלים אינן

מדוע35הכל טוענים: אחרים ב) .ilr?"ב"חוצה להתעסק
ש במעיינות ואעסוק אמותי בד' אמצא פנימיותמוטב ל

ידי על שדוקא זה, על והמענה ולחוצה? לי מה התורה;

עלול26) מדותיו, את מהפך אינו למדות השייך ששכל מכיון מזו: ויתירה
מדותיו. דטבע השוחד מצד בשכלו, גם שיטעה

תרס''ה.27) ביוהשמע''צ ד''ה ראה
ואילך.28) א נו, לקו''ד ראה
ב.29) עב, יומא
סה''ז.30) פ''א, חגיגה ירושלמי בתחלתו. איכ''ר
(31.20 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש וראה שם. בירושלמי קה''ע
כו'32) השדה עץ האדם כי דכתיב מאי המאמר שייכות תובן ועפי"ז

מילתא מר לימא יכילנא, ולא לבאי חלש א"ל ליתני מר ליתי מיני': לדלעיל
שייכות מהי דלכאורה כו'. האדם כי דכתיב מאי ר"י אמר הכי א"ל דאגדתא
דבר (לומר יכילנא" ולא ליבאי "חלש התשובה והענין: דוקא? זו אגדתא
בלב השכל את להמשיך בכחו אין הלב חלישות שמצד היינו - שבשכל)
דאגדה, דאגדתא, מילתא מר לימא והעצה המענה בא וע"ז ולגלותו. (במדות)
כשהוא גם הלב על לפעול בכחה כג), סי' (אגה"ק התורה פנימיות גנוזה שבה
המוחין, עצם מעלת את המבארת דוקא, זו באגדה בחר גם ולכן בחלישות.

בפנים. כנ"ל התורה, פנימיות
פה,33) קונטרסים - המאמרים ספר פ''ג. א' מאמר ומעין קונטרס ראה

א.
ח"ד34) לקו"ש נסמן יבוא. שאז להבעל-שם-טוב המשיח מענה לשון

תתנו "ענפיהם אשר א) (צח, סנהדרין וראה - .31 הערה 213 עמ' [המתורגם]
לך אין בפנים) כמבואר חוצה, המעיינות הפצת ענין (שהוא תשאו" ופריכם

מזה. מגולה קץ
בשם (החסידות) הבעש"ט לתורת המשיח מלך שכינה מה הטעם

לומר: יש מעינות*,
(וכדאיתא עמו מחוברים שמימיו מה הוא דמעין העיקריות מתכונות
כמקוה)**. הוא הרי והפסיקו בריכה ע"ג העבירו דמקואות: רפ"ה במשנה

עצמו, המעין מציאות שהם י"ל, המעין), בתוך (כשהם שמימיו אלא עוד, ולא
שהמעין ב) נה, בכורות שמא (ד"ה התוספות של דעתך הסלקא יובן ועפי"ז
מן שנפסקו מעין דמי להתוס' שפשוט אף באשבורן, ולא בזוחלין דוקא מטהר

באשבור מטהרין טרםהמעין המעין במי גריעותא להיות אפשר איך ולכאורה ן,
ולכן מעין, בדין כ"א מים בדין אינם בהמעין מחוברים שכשהם לפי - שנפסקו
דבכורים) (רפ"ג ר"ש דעת (וע"ד באשבורן. ולא בזוחלין דוקא שיטהרו אפשר
- אלא פירות אינם שבחיבורם לפי התלושין, בפירות אלא אינו ביכורים שדין

שדה).
למעין שהמשתחוה ה"ז) פ"ד, מזבח איסורי (הל' הרמב"ם דעת יובן ובזה
של אפילו דהנעבד, ה"ו) (שם דס"ל אף לנסך, פסולין מימיו אין שלו שאינו
אלא אינו חבירו לבהמת במשתחוה לגבוה שהאיסור לפי - לגבוה אסור חבירו,
שלו שאינו דבר לאסור יכול אינו מעשה, בעשה גם (שהרי מאיסותא משום
בהמעין שבהיותם לפי מאיסותא, שייך אין מעין ובמי ה"א)), ע"ז מהל' (פ"ח
נעשו המזבח, ע"ג וכשמנסכם מעין, ורק מים היו לא להם, כשהשתחוה
בארצו, הנובע למעין במשתחוה (משא"כ דמים. מציאות - חדשה מציאות
(ראה להדיוט אף נאסרין (שלכן מאיסותא, משום רק לא גמור, איסור שהוא
איסורי בהל' כאן דמיירי לפי הוא לנסך" "פסולין ומ"ש שם. ע"ז בהל' לח"מ
ראה - האסור). מן שבאים לפי אסורים, הם ממנו שיוצאים המים גם מזבח)),

א. ל, מהדו"ת פענח צפנת
בהפצת התנאים מעיקרי אשר החסידות, לתורת בנוגע גם הוא הדבר ואותו
בשמירת (המתבטא הדא"ח תורת נשיאי עם פוסק הבלתי החיבור זו תורה
מציאות אינו והמפיץ הלומד אשר עד ,((296 ע' תש"ח סה"מ (ראה הרב דברי

תשט"ו). כסלו י"ט (משיחת לעצמו
עד35) הטומאות, כל את מטהר (דוקא שהמעין דמקוואות) (ספ"ק וכהדין

הטומאה. אבות אבי מת, טומאת המטהרים חטאת מי ממנו לקדש גם שכשר

.30 'r elqk hi zlibna mb f"cr d`x (*

l"wq `"xq c"eia j"yn .(my gztnae) a"q c"qwq c"eig v"vd z"ey oiir .zipwix dkixaa ixiin 'wcv gnv'd t"ke miwqetd aex zrcle (**

n"dit .a ,d"p zexeka 'qez k"biire .(` ,fl) e"n d"t ze`ewnl mi`elind xry v"v k"b d`xe .'eke e"rx .p"draa c"a`xdn .dyixtd mya

.l"nk`e .e"lq (oiwyelrh 'iy p"xdn 'eke g"dxde b"dxdl ,min zxdh 'qa e`aedy mixtqae .(my sqei ziaa x`azpe `aed) m"anxdl
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מקום, בכל התורה פנימיות הפצת ידי על חוצה", "יפוצו
זה בלעדי שלך. מעיינות "מעיינותיך", להיות הופכים הם

המעיינות יבואו כאשר - יתבטלו`eilהרי -

כשהוא36המעיינות היא, השכל עצם שתכלית כאמור, .
בהמדות. ופועל נמשך

(a"kyz glya t"y zgiyn)

•

(36- הוא זוחלין שפירוש בזוחלין, גם שמטהר הוא המעין מעלת כי
ש זוחלין (וכדוגמת להמעין מחוץ גם מהזוחלין דהזחילה (דפסולין), במקוה

סי' יו"ד הצ"צ (שו"ת זוחלין חשיב לא המקוה. תוך למקום ממקום שניידי
המעין של וענינו כחו כי נו"ן)). סעי' רא סי' יו"ד רמ"א ואילך. ה' אות קסד
(ראה סברא שישנה אלא עוד, ולא ממנו. בחוץ גם שמטהר בזה, גם מתבטא
במקוה גם מצינו (ועד"ז בזוחלין דוקא הוא דמעין שהטהרה ,(34 הערה לעיל
מהמקוה, בעלייתו אלא נטהר הטמא שאין ספ"ו) הטומאות אבות בהל' (כס"מ
גמר זהו שעלייתו - הטעם עיקר י"ל שבזה (אף המקוה בתוך בעודו לא

דוקא). חוצה ההפצה ע"י היא הפעולה אמיתית ועד"ז - הטבילה)
ובתורת - תרס"ב. ע' (לקו"ד הצ"צ אדמו"ר כ"ק מאמר לבאר יש ועפ"ז
בזמן הזקן) אדמו"ר (כ"ק הסבא הי' "אילו אחרת): נוסחא - 169 ע' שלום
הסבא גדול, נביא הי' - הנביאים בזמן היה ואילו גדול; תנא הי' - התנאים
זה וכעין בהעלם". זה הי' כדאי, הי' לא שהדור כיוון אלא ונביא, תנא הי'

מזו יתירה הרי ולכאורה מעשיות). בספר (הובא החסיד יהודא ר' על אמרו
לומר, ויש ז). פנ"ו, (ב"ר כמשה כו' כאברהם בו שאין דור שאין אמרז"ל
עצמם, האנשים ובאותם בהעלם רק ה"ז דור בכל שישנן ומשה האבות דבחי'
דכו"כ דאף החסיד, בר"י וכמו מהם. חוץ (וזוחלת) מתגלית אינה אבל
אבל בפועל, לעשי' בנוגע רק זה הרי ישראל. בתפוצות נתקבלו מהוראותיו
רבינו של הבחי' משא"כ בהעלם. נשארו שלו הנבואה ובחי' ההוראות טעמי
שלו הבחי' כל את והלביש שם), שלום תורת (ראה בהתיישבות היו - הזקן
תורת לימוד וע"י ובהשגה, חב"ד החסידות בתורת ביותר) הנעלות (גם
בהעלם", געווען דאס איז "דערפאר (ומ"ש אלו בחי' כל "לוקחים" החסידות
בתורת שנתלבשו כ"א בהפשטה, שהם כמו הענינים שאין הכוונה י"ל
(משיחת ממנו חוץ כשזוחלין גם מטהרין שמימיו המעין וכתכונת החסידות),

תשט"ו). כסלו י"ט
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,mvra ,j` ,mincew eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd

yg `edy dcn dze`a ,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed

.ezgtyn itlk ezeaiigzda

,'eke ezqpxta dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

.oekpd ote`a didz ely dwcvd mb f`y ,miny myl eidi

éáeäà .è1,éLôðk øLà éòøå éçàipal azek owfd epax - £©©©§¥©£¤§©§¦
v"iixd iaxd .eytpk el miaeygd ,eirxe eig` ,eiaed` l`k ,l`xyi

zad`a yxzydl erazay ,zeyecwd eizegiyn zg`a xiaqn r"p

ici lr ,oky ,"iicici iiaed`" oeyla owfd epax ynzyn ,mirx

m`zda .owfd epax ly "iicici iiaed`" miyrp mirx zad` zyikx

raez owfd epaxy dna diyrd ici lry ,o`k mb xnel xyt` ,jkl

.owfd epax ly "iig` iiaed`" miyrp - dwcvd oipraéúàa- ¨¦
,df iazkna,íéìáä éìáä úîcøúa íéðLé øøBòîe øékæîk- §©§¦§¥§¥¦§©§¥©©§¥£¨¦

llka miinybd mipiprd

cvn ,oky ,''lad'' mi`xwp

mey mdl oi` mnvr

mipiprl oi`yke ,ze`ivn

myl) zilrp dpeek miinybd

mnvr md `l` - (miny

f` md - dpeekde zilkzd

,''milad ilad''éðéò ç÷ôìå§¦§Ÿ©¥¥
íéøåòäzbdpen zeidl dyxne ixneg seba z`vnp dnypd ,oky - ¨¦§¦

miwiacn e` eipir z` mixyewy mc`l `id dleyne - sebd ici lr

idkne ztfa oze`mrk ez` miaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m

`ed envrykl mc` eze`y zexnly ,dvex ea bdepdy okid dhey

aygp `ed - d`ex `ed oi`e zexeyw eipiry z`tn j` ,oeape mkg

d`ae ,lrnn dwel` wlg `idy zexnl ,dnypa mb jk ,dheyk

xneg `edy seba zcxei `idy drya j` ,dyecw ly mewnn

dn zeyrl sebd z` xevrl dnypd geka oi`e dnypd lr xizqnd

itk - dnypd z` xeern sebdy oexeeird cvn - dvex `edy

xda zyxt seq "dxezd xe`"a df ienica ynzyn "wcv gnv"dy2

.dnypd ipir z` geztle oexeeird z` xiqdl yiy ixd -eèéaé©¦
úBéäì ,úBàøì,didiy -íäa ìëì íúnâîe íöôçå íòLé ìk ¦§¦§¨¦§¨§¤§¨§©¨¨§¨¨¤

íçeø éiç3micge`ne milelk eidiy dl` lk -"íéiç íéî øB÷î"a ©¥¨¦§©¦©¦
,''miig min xewn'' z`xwpd ,zewl`a -,íéiçä éiçdpigad - ©¥©©¦

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íúåéçäì íéðåúçúá úùáìúîù ù"ò ïë úàø÷ðù
èøôä ïî èøôáå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ù"îë
ùîî äãâðë úðååëîä äðåúçúä ÷"äàá ïéòøåæùë
íåù éìá äðåéìòä õøàá ãéîå óëéú úèì÷ð äòéøæäù
õöåç øáã íåù ïéàù øçàî íìåòá áåëéòå äòéðî
íéîùä øòù äæ éë íééçä úåöøà ïéá ììë ÷éñôîå

:ì"ãå ì"åçá ë"àùî

ééáåäà èéúàá éùôðë øùà ééòøå ééçà
úîãøúá íéðùé øøåòîå øéëæîë
úåéäì úåàøì åèéáé íéøåòä éðéò çå÷ôìå íéìáä éìáä
øå÷îá íçåø ééç íäá ìëì íúîâîå íöôçå íòùé ìë
øùá ãòå ùôðî íäééç éîé ìë íééçä ééç íééç íéî

ובכ''מ. ב). יג.17.(י, קמה, כה.18.תהלים ו, שם.19.ואתחנן ותרגום ובפרש''י יז כח, אדמו''ר20.ויצא קודש אגרות ראה
וש''נ. תרו. ע' ח' כרך רפ''ב.21.הריי''צ ˘ËÈÏ''‡:1.תניא ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''כד (ב''פ), כב טז, אגה''ק לגבי מהשינוי ''להעיר

קצא.אוה''ת2. ע' א כרך ˘ËÈÏ''‡:3.ויקרא ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ספל''א ח''א ''ראה
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,mnvr miigd iig `idy zewl`a.øNa ãòå Lôpî ,íäéiç éîé ìk̈§¥©¥¤¦¤¤§©¨¨
wx `l ,zewl`a mixeyw eidi miixyade miiytpd mdipipr lk -

mb `l` ,zeevnd ziiyr zrya e` dxezd cenil ,dltzd zrya

xewn `idy zewl`a mixeyw ok mb eidi ,miinyb mipipr mziiyra

.miigd iige miig min,eðéäc§©§
é÷ñòå àîìòc élî ìk̈¦¥§©§¨§¦§¥

äñðøtmler ipipr lk - ©§¨¨
,dqpxt iwqreäéäé àìŸ¦§¤

,eäéîøâì ïéãáòc elàk- §¥§¨§¦§©§©§
miyery dl`a enk eidi `l

,cala mnvr ikxvl z`f

`l` miny myl `ly

ielinle invrd myeniyl

,mzia ipa oevxe mpevxàìå§Ÿ
ìëk ìàøNé úéa äéäé¦§¤¥¦§¨¥§¨

íéBbä4ïéñðøôîe ïéðæc , ©¦§¨¦§©§§¦
eäéðáe eäéLðì ïéø÷Bîe§¦§¨©§¨©§

,äáäàîy -miqpxtn ,mipf ¥©£¨
mdipae mdiyp mixiwene

iptny ,zinvr dad` jezn

`ed ,envr z` ade` `edy

didz dad`dy `l` - epnn wlg mzeida eiclie ezy` z` ade`

,zizyecwáéúk "õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éî" ék5eðéäc , ¦¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤§¦§©§
õøà éðéðòa íbL,miinyb mipipra -eãéøôé àì,mipiprd z` - ¤©§¦§§¥¨¤Ÿ©§¦

[eãøté :øçà çqð]eidi `l mlerd ipipra miwqerd micedidy - ª¨©¥¦¨§
,''zn`d cg`''n micxtpúîàä ãçàî,zizin`d zecg`dn - ¥¤¨¨¡¤

,xac mey miiw `l zewl` icrlayúeãò ãéòäì ,íBìLå ñç©§¨§¨¦¥
,ø÷áå áøò òîL úàéø÷a ,íBìLå ñç ø÷Lf` xne` `edy - ¤¤©§¨¦§¦©§©¤¤¨Ÿ¤

õøàáe ìònî íéîMáe úBçeø 'ãa ãçà 'ä ,úBøeâñ íéðéòa§¥©¦§¤¨§©¨©¦¦©©¨¨¤
,úçzî''cg`'' dlnd yexit dfy -6mdy ,'ga cg` `ed 'dy , ¦©©

milha mlek md ,mlerd zegex rax`a 'cae ,ux`e miriwx dray

''d mr micge`nesl``edy ixd ,mler ly etel` seq-oi` mr ,''

mby cirnux`a.''cg`'' 'd - ux`d ipipra ,éðéò ç÷ôáe¦§Ÿ©¥¥
íéøåòä-,sebd ipiprn zexeepeqn mdipiryéòúä""éðéò óBa E ¨¦§¦£¨¦¥¤

.íBìLå ñç "epðéàåz` d`ex `ed ,eipir z` egzta cin ,xnelk - §¥¤©§¨
mlerd ipipra wqere - mnvrl ze`ivnk mlerd ipipr z`e mlerd

.miny myl `ly,eðì úBàé úàæa Cà,epl dni`zn ef dbdpd - ©§Ÿ¥¨

àì àîìòc élîa eðé÷ñò ìk [úBéäa :øçà çqð] úBéäì¦§ª¨©¥¦§¨¦§¥§¦¥§©§¨Ÿ
,eäéîøâìdiy -ipipra epwqr lk (didiyk :ipyd gqepd itl e`) di §©§©§

,cala epnvrl `l mler,úe÷ìà é÷ìç úBLôð úBéçäì íà ék¦¦§©£©§¤§¥¡Ÿ
,''lrnn dwel` wlg'' od mdizenypy l`xyi ipa zeigdl -

íäéøBñçî úàlîìe§©Ÿ©§¥¤
eðà äæaL ,ípç ãñça§¤¤¦¨¤¨¤¨

äøevä ïénãî,ytpd - §©¦©¨
øLà ,ãçà 'ä ,døöBéì§§¨¤¨£¤
ãñç ,"íBiä ìk ìà ãñç"¤¤¥¨©¤¤

,úîà ìLzxfgd ila - ¤¡¤
,jk lr xkyúBéçäì§©£

òâø ìëa Bàìîe íìBòä̈¨§Ÿ§¨¤©
,òâøåd''awdy myk ixd - ¨¤©

z` diigne cqg dyer

mb mc`d lr jk ,mi`xapd

zeigdle cqg zeyrl ok

dfy ,mixg` miyp` qpxtle

ezceare ezewqrzd zilkz

didiy ick - dqpxt ipipra

.zeicedi zenyp qpxtl ecia

eilr did jkl m`zda

cqg dyere qpxtn `edy dcn dze`a mixg`l dwcv zzle qpxtl

iptl ezgtynl ozep `ed recn ,jk m` ,`l` ,ezgtyn ipa mr

:owfd epax jk lr xne` - ?mixg`l ozep `edyåéðáe BzLàL ÷ø©¤¦§¨¨
äøBzä ét ìò ìkì ïéîãB÷ íãà ìL7.eilr deevn dxezd - ¤¨¨§¦©Ÿ©¦©¨

qpxtle dwcv zzl okn xg`le eiclile ezy`l dligza zzl

ixd owfd epax) dtqed o`k dpyi ''oewizd gel''a) .mixg` micedi

,wqahien lcprn mgpn iax miwicvl xywa el` ycew-zexb` azk

f` eidy ,mdly micinlzde ''`ixag''de wqil`wn mdxa` iax

:(owfd epax o`k siqed - l`xyi ux`aïäL øBcaL íé÷écvî õeç¦©¦¦¤©¤¥
,åéðáì ïéîãB÷iptl ,dxezd it lr ,d`a xecd wicvl dpizpd - §¦§¨¨

,eiclil dpizpdíé÷écöì ïéîãB÷ ìàøNé õøàaL íé÷écöå§©¦¦¤§¤¤¦§¨¥§¦©©¦¦
õøàì õeça ïúBîk eçépä àlL úàfî ãáì ,õøàì õeçaL- ¤§¨¨¤§©¦Ÿ¤Ÿ¦¦§¨§¨¨¤

`ly ,l`xyi ux`l erqpy mixen`d miwicvd lr xne` owfd epax

nk exi`ydzpigan ,zepiga izyn miticr mde ,ux`l uega mze

,l`xyi ux`a mzeid zpigane mdly zewcvd.ïéáîì éãåcr - §©©¥¦
.(''oewizd gel''a dtqedd o`k

ùã÷ä úøâà
åìàë äéäé àì äñðøô é÷ñòå àîìòã éìéî ìë åðééäã

ãé÷ïéðæã â"òåòë ìàøùé úéá äéäé àìå åäééîøâì ïéãáòã
êîòë éî éë äáäàî åäééðáå åäééùðì ïéø÷åîå ïéñðøôîå
õøà éðéðòá íâù åðééäã áéúë õøàá ãçà éåâ ìàøùé
úåãò ãéòäì å"ç úîàä ãçàî [åãøôé à"ð] åãéøôé àì
ãçà 'ä úåøåâñ íéðéòá ø÷åáå áøò ù"÷á å"ç ø÷ù
éðéò çå÷ôáå úçúî õøàáå ìòîî íéîùáå úåçåø 'ãá

éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó
àì àîìòã éìéîá åðé÷ñò ìë [úåéäá à"ð] úåéäì
úåàìîìå úå÷ìà é÷ìç úåùôð úåéçäì íà éë åäééîøâì
äøöåéì äøåöä ïéîãî åðà äæáù íðç ãñçá íäéøåñçî
úîà ìù ãñç íåéä ìë ìà ãñç øùà ãçà 'ä

òâø ìëá åàåìîå íìåòä úåéçäìåúùàù ÷ø òâøå
.äøåúä éô ìò ìëì ïéîãå÷ íãà ìù åéðáå

כבפנים.4. תוקן התיקון'' ב''לוח אבל ''כעוע''ג'', לפנינו: כא.5.בתניא יז, הסמ''ק).6.דה''א (בשם סס''א או''ח ב''י ראה

וש''נ.7. סרנ''א. יו''ד שו''ע ראה
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מנחםֿאב ל' שלישי יום

ùã÷ä úøâà
ééáåäà ë"ò
äøö÷á íéøîàðä íéøáãä äìàì íëááì àð åîéù ééçà
ìë úåéä êéà (äëåøàá íá øáãà ô"àô ä"éàå) ãàî
àéä àçéùî úåá÷òá åììä íéúòá 'ä úãåáò ø÷éò
àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æø ù"îë ä÷ãöä úãåáò
íäéîéá àìà ç"îâ ãâðë ìå÷ù ú"ú ì"æøà àìå ä÷ãöá
íéìåãâ íéîëç åéä ë"òå íìöà äãåáòä ø÷éò äéä ú"úù
äìôðù àçéùî úåá÷òá ë"àùî .íéàøåîàå íéàðú
äéùò 'éçá àéäù íééá÷òå íéìâø 'éçá ãò ãåã úëåñ
àøåäðì àëåùç àëôäìå úîàá äá ä÷áãì êøã ïéà
äùòî àéäù ë"â äéùò 'éçáá à"ë [äéìéã à"ð] äìéã
àéä úå÷ìàá äéùò 'éçáù íéìéëùîì òåãéë ä÷ãöä
ïàîì äèî äèîì úåéçä úëùîäå úòôùä 'éçá
äæá åøöé úà çáåæä ìëå íåìë äéîøâî äéì úéìã
øåàì àëåùç êôäîå à"ñ àéôëúà åááìå åãé çúåôå

228àçéùî úåá÷òá äéùò 'éçáá åðéìò ïëåùä ú"éùä
:'åë ïåéö 'ä áåùá ïéòá ïéò úåàøì äëæéå

.8- א) צח, סנה' א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כתוב שם (שם)]�Ù„‰דהרי בש"ס דעולא מהמימרא הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .ÔÈ‡

להלשון - מקומות בכו"כ - להתוכן.·„ÂÈ˜כוונתם כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂבמסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .
נמצאת "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - בגמ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס

- "נגאלין" הגירסא משא"כ אצלנוÚ"ÚÏבע"י, מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא
כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר א'.9.מאשר משנה א' פרק

íéøîàpä íéøácä älàì íëááì àð eîéN ,éçà éáeäà ïk ìò©¥£©©©¦¨§©§¤§¥¤©§¨¦©¤¡¨¦
éà ,(äkøàa ía øaãà ô"àô 'ä äöøé íàå) ãàî äøö÷aC ¦§¨¨§Ÿ§¦¦§¤£©¥¨¨£ª¨¥
àçéLî úBáwòa eìlä íézòa 'ä úãBáò øwò ìk úBéä- ¡¨¦©£©¨¦¦©¨§¦§§¦¨

,giyn ''zeawr'' ly ,dl` mipnfa dceard xwirúãBáò àéä¦£©
eøîàL Bîk ,ä÷ãvä©§¨¨§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø8: ©¥¦§¨¦§¨¨

àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà"¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨
eøîà àìå ."ä÷ãöa¦§¨¨§Ÿ¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìz"©§¨¨§¤¤

,"íéãñç úeìéîbitk - §¦£¨¦
zkqna zxne` dpyndy

d`t9cbpk dxez cenlze'' :

`ed dxez cenlzy ,''mlek

mipnpd mixacd lk cbpk

,micqg zlinb mb llek ,my

z`f exn` `l md ixdàlà¤¨
äøBz ãeîìzL ,íäéîéa¦¥¤¤©§¨
,íìöà äãBáòä øwò äéä̈¨¦©¨£¨¤§¨
íéîëç eéä ïk ìòå§©¥¨£¨¦
.íéàøBîàå íéàpz íéìBãb§¦©¨¦§¨¨¦
úBá÷òa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¦§

,àçéLîz`ia inia - §¦¨
,giyndäìôpLzpiga - ¤¨§¨

äiNò úðéça àéäL ,íéá÷òå íéìâø úðéça ãò "ãåc úkñ"- ª©¨¦©§¦©©§©¦©£¥©¦¤¦§¦©£¦¨
zenlera zyalznd ''dpiky''d zpiga `idy ''zeliv`c zekln''

`ed cec oky ,''cec zkeq'' ok mb z`xwpd - diyr ,dxivi ,d`ixa

ixdjlncr dltpe dcxi - ''zeliv`c zekln''l dakxn ,l`xyi

,''diyr'' ly dpezgzd dbixcnlúîàa da ä÷áãì Cøc ïéà¥¤¤§¨§¨¨¤¡¤
àëBLç àëtäìe,mlerd jyeg jetdle -dìéc àøBäðìxe`l - §©§¨£¨¦§¨¦¨

,dly[déìéc :øçà çqð],ely xe`l -äiNò úðéçáa íà ék ª¨©¥¦¥¦¦¦§¦©£¦¨
,ïk íbxeaice lky ly oipr wx `l ,diyr - dyrn ly oipr - ©¥

,dxezd cenila enk,ä÷ãvä äNòî àéäL`wec recn ,j` - ¤¦©£¥©§¨¨

zexg`d zeiyrnd zeevnd lk ixd - dwcv ly dyrnd zpiga

:owfd epax jk lr xne` - ?diyr ly oipr od,íéìékNnì òeãik©¨©©©§¦¦
úe÷ìàa äiNò úðéçaLdpigaa zpiievn ziwl` drtyd efi` - ¤§¦©£¦¨¨¡Ÿ

?diyr lyähî ähîì úeiçä úëLîäå úòtLä úðéça àéä¦§¦©©§¨©§©§¨©©©§©¨©¨
déîøbî déì úéìc ïàîì§©§¥¥¦©§¥

.íeìklyn el oi`y inl - §
drtyd dpyi .melk envr

zpiievnd zenlera ziwl`

mya''daygn''dpyie ,

mya zpiievnd drtyd

xeaic''drtyd efi` j` ,

mya zpiievn''diyr''-

drtyd dze` ef ixd

,dhn dhnl zkynpd

mey llk ea oi`y mewnl

mler dfe ,ziwl` zelbzd

diyrdixd ,dyrny

cbp ynn oeekn dwcvd

,zewl`a diyr ly dpigad

,dwcvd oipr ixd df ,oky

el oi`y iprl ritydl

.melk elynçáBfä ìëå§¨©¥©
äæa Bøöé úàoipra - ¤¦§¨¤

,dwcvdBááìe Bãé çúBôe¥©¨§¨
,agx al ly ybxae dgezt cia dwcv zzl -àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨

àøçà,dyecwl (zetilw) ''`xg` `xhq''d jk ici lr zitkp - ¨¢¨
àëBLç Ctäîejyegd z` jtdne -ïëBMä ,Cøaúé íMä øBàì §©¥£¨§©¥¦§¨¥©¥

,àçéLî úBá÷òa äiNò úðéçáa eðéìòzeawr'' ly onfa - ¨¥¦§¦©£¦¨§¦§§¦¨
,''giyn:'eë ïBiö 'ä áeLa ïéòa ïéò úBàøì äkæéåd`xz f`y - §¦§¤¦§©¦§©¦§¦

di`x ef didze ,d`ex dlrnly oirdy itk ,zewl` zinybd oird

ly ote`a zewl` dlbzz eay diyr ly oipr - zinyb oir ly

di`xoipr ici lr xy`n dlrn dlrnl `id day zezn`zddy ,

.dpade lky ly
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אלול א' רביעי יום
אגרתי

úòîBL ïæà øéòé éøác çút ,íéiçå íBìL úLéøc øçà .é©©§¦©¨§©¦¤©§¨©¨¦Ÿ¤©©
íéiç 'ä çéëBä øLà ,íéiç úçëBz,igd 'd -Bàéáð éãé ìò1,- ©©©¦£¤¦©©¦©§¥§¦

,dinxi"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :øîàå2,heytd yexitd - §¨©©§¥¦Ÿ¨§§
dxe`kly `l` .micqgd lr aqen ''epnz `l ik''y `eddéì éåäå©£¥¥

Bîk ,"enú àì ék" øîéîì§¥©¦Ÿ©§
øîàpL3:mivexy drya - ¤¤¡©

`l jly micqgdy xnel

:mixne` ep` ,eniizqdék"¦
éãñç enú àì."'eëå E- Ÿ©£¨¤§

ik'' o`k aezk ,`eti` ,recn

,o''epa ,''epnz `l

`l epgp`y ezernyny

owfd epax xiaqi ?epnz

mb ok` `id dpeekdy ,oldl

''ik'' dlnde ,''epgp`'' lr

yiy - mrh zpizp `id

iptn '''d icqg''l wwcfdl

oi`y iptn ,''epnz `l''y

.minlye mininz ep`

:owfd epax oeylaeìò ïáeéå§©©
øäfa áeúkM äî ét¦©¤¨©Ÿ©

LBãwä4úéàå ãñç úéà" : ©¨¦¤¤§¦
,ãñçzebixcn izy opyi - ¤¤

,cqga'eë íìBò ãñç úéà¦¤¤¨
àeäc äàlò ãñç úéàå§¦¤¤¦¨¨§

."'eë ãñç áøcqg epyi - ©¤¤
cqg epyie ,mler zpiga ly

ax'' zpiga ,xzei dlrp

ilae ieaixa cqg ,''cqg

oipr ixd dfy ,laben cqg ixd `ed ''mler cqg'' ,oky .leab

.dlabd ila cqg `ed ''cqg ax'' eli`e ,dlabd ly oipr ,''mlerd''

r ici lr mikynp ixd dlrnly mipiprd lky oeeikeicedi ly ezcea

cqg'' zpiga dkiynn dcear efi` ,oldl owfd epax xiaqi ,dhnl

,''cqg ax'' zpiga dkiynn dcear efi`e ,labend cqgd ,''mler

:laben izlad cqgd,úàæ úòãeî äpä ék,reci ixd -äøBzä5 ¦¦¥©©Ÿ©¨
,"æò" úàø÷ðmigaf zkqna zxne` `xnbdy itk -6weqtd lr7: ¦§¥Ÿ

,dxezl dpeekd ''fer''y ,''ozi enrl fer 'd''ì àeäL,äøeáb ïBL ¤§§¨
äëøáì íðBøëæ eðéîëç eøîàL Bîëe8â"éøz" :,613 -úBöî §¤¨§£¨¥¦§¨¦§¨¨©§©¦§

;"äøeábä étî éðéqî äLîì eøîàðdlbzn `edy itk d''awdn - ¤¤§§Ÿ¤¦¦©¦¦©§¨
,''dxeab'' `xwp `ed okl xy`e ,dxeab zpigaa:áéúëãëeenke - §¦§¦

aezky9:,"Bîì úc Là Bðéîéî"dxezd mdl dpzip zipnid ecin - ¦¦¥¨¨
,dxeab ly oipr ixd `id y`e ,y`a dazkpyLeøt,oky - ¥

cqg ly oipr `ed oinie ,''epinin'' xne` weqtd ixd dxe`kl

''cqg zxez'' ixd `id dxezy)10- ''zc y`'' mixne` okn xg`le ,(

?dxeabe y` ly oipr dfy

dLøLå døB÷î äøBzäL¤©¨§¨§¨§¨
íépëîä ,'ä éãñç ÷ø àeä©©§¥©§ª¦

,"ïéîé" íLa`ed oini - §¥¨¦
,cqgúëLîä eðéäc§©§©§¨©

Cøaúé Búeäìà úðéça§¦©¡Ÿ¦§¨¥
äøàäåóBñ¯ïéà¯øBàî §¤¨¨¥¥

úBîìBòä ìà àeä¯Ceøä¤¨¨
éãé ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©§¥

éLînä íãàäìò øBàä C ¨¨¨©©§¦¨©
íei÷a ,Bîöòici lr - ©§§¦

meiwç"îø,248 -úBöî §¨¦§
ïäL ,äNòdyrd zeevn - £¥¤¥

,odç"îø,248 -íéøáà §¨¥¨¦
àkìîc11,jlnd ixa` - §©§¨

,(dlrnly)Leøtg''nx - ¥
dpeekd ,jlnd ixa`ç"îø§¨

,248 -íéLeáìe íéìk¥¦§¦
[äøàääì] äøàäì̈¤¨¨§¨¤¨¨
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàî¥¥¨

ïäa Laìîä,zeevna - ©§ª¨¨¤
yeale ilk `id devn lky

zcgein dx`d zhilwl

,`ed jexa seq oi` xe`n

ilk `ed xa` lky myk

,drinyd gekl - ofe`d ,di`xd gekl - oird ,ytpdn cgein gekl

,dneckeBì CLîé äæ øBàîe),devnd z` miiwnd mc`l -eìéçc ¥¤ª§©§¦
eîéçøe,dad`e d`xi -.(òãBpk äåöî ìëadxezy ixd - §¦§¨¦§¨©©

,zewl`n dkynd ,cqg ly oipr od dizeevneBæ äëLîäL ÷ø©¤©§¨¨
,àeä ¯Ceøa ¯LBãwä ìL Búøeáb úcîa älçz äLaìúð¦§©§¨§¦¨§¦©§¨¤©¨¨

,"Là" íLa äpëîä,dxeab ly dpiga `idy -úðéça àéäL ©§ª¨§¥¥¤¦§¦©
éãk ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàî úBëLîpä úeiçäå øBàä íeöîö¦§¨§©©©¦§¨¥¥¨§¥
íéøáãa íä ïlëk ïaøL ,úBönä äNòîa Laìúäì ìëezL¤©§¦§©¥§©£¥©¦§¤ª¨§ª¨¥¦§¨¦

úéöéök ,íéiøîç,inyb xnva -ïélôúe,inyb slwa -úBðaø÷å ¨§¦¦§¦¦§¦¦§¨§¨
,miinyb mnece mignv ,miig ilraa -.ä÷ãöemixaca e` sqka - §¨¨

.dwcvl mipzepy miinyba ïäL úBöî óàåBîk ,íãàä úeiðçeø §©¦§¤¥§£¦¨¨¨§

ùã÷ä úøâà
ù"ãà éúòîåù ïæà øéòé éøáã çúô íééçå

íééç 'ä çéëåä øùà íééç úçëåú
éë ì"ìäå 'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç øîàå åàéáð é"ò
é"ôò ïáåéå .'åâå êéãñç åîú àì éë ù"îë åîú àì
'åë íìåò ãñç úéà ãñç úéàå ãñç úéà ÷"äåæá ù"î
úòãåî äðä éë .'åë ãñç áø àåäã äàìéò ãñç úéàå
åøîàù åîëå äøåáâ ïåùì àåäù æåò úàø÷ð äøåúä úàæ
äøåáâä éôî éðéñî äùîì åøîàð úåöî â"éøú ì"æç
äøå÷î äøåúäù 'éô åîì úã ùà åðéîéî áéúëãëå
åðééäã ïéîé íùá íéðåëîä 'ä éãñç ÷ø àåä äùøùå
ä"á ñ"à øåàî äøàäå 'úé åúåäìà 'éçá úëùîä

úçúå íéðåéìò úåîìåòä ìàêéùîîä íãàä é"ò íéðå
íéøáà ç"îø ïäù ò"î ç"îø íåé÷á åîöò ìò øåàä
ì"öã 'øð] äøàäì íéùåáìå íéìë ç"îø 'éô .àëìîã
äæ øåàîå) ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî [äøàääì
åæ äëùîäù ÷ø (òãåðë äåöî ìëá ø"åã åì êùîåé
äðåëîä ä"á÷ä ìù åúøåáâ úãîá äìçú äùáìúð
úåëùîðä úåéçäå øåàä íåöîö 'éçá àéäù ùà íùá
äùòîá ùáìúäì ìëåúù éãë ä"á óåñ ïéà øåàî
úéöéöë íééøîåç íéøáãá íä ïìåëë ïáåøù úåöîä
úåéðçåøá ïäù úåöî óàå ä÷ãöå úåðáø÷å ïéìéôúå
äãîå ìåáâ 'éçáá ïä ë"ôòà äáäàå äàøé åîë íãàä

.1‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰בסופו ''וכן :˘È‚„Óוז''ש''''‡È·�‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו''.‡Ì(ולא לא ג,א2.) יכה
שמו''ע.3.כב. תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ''‡:5.ח''ג ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰שהתומ''צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ''ז ''לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? ואש גבורה הצדקה)‚„ÏÂ‰הם מצות - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -
של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה (È‚הרי עוז שנק' מקדים ולכן לבושÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין). שום בלי פל''ו:

שהוא לקמן''.ÔÂ˘Ïכו') ראה - כו' בקרבנות משא''כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו קטז,6.(ולא
יא.7.א. כט, סע''ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת''ל תקו''ז
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אלול ב' חמישי יום

äáäàå äàøé,zeipgex zecne zeybx ixd ody -ïë¯ét ¯ìò ¯óà ¦§¨§©£¨©©¦¥
ïä,ok mb -ék ,ììk óBñ¯ïéà úðéçáa àìå äcîe ìeáb úðéçáa ¥¦§¦©§¦¨§Ÿ¦§¦©¥§¨¦

dìáñì ìBëé íãàä ïéà ¯ äcîe ìeáâe õ÷ éìa 'äì äaø äáäà©£¨©¨©§¦¥§¦¨¥¨¨¨¨§¨§¨
úBéäìå Baìadze`a - §¦§¦§

,dryelôà Bôeâa íi÷©¨§£¦
eðéúBaø øîàîëe ,òâø¤©§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ12úòLaL , ¦§¨¦§¨¨¤¦§©
äúéäL ,äøBz ïzî©©¨¤¨§¨
Cøaúé Búeäìà úelbúä¦§©¡Ÿ¦§¨¥
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàå§¥¨
úelbúäå øeac úðéçáa- ¦§¦©¦§¦§©

xeaic ly dpiga m` ik ,zeevnd dyrn enk ,dyrn ly oipra `l

,zelbzde:'eë ïúîLð äçøtx`yidl zeleki eid `l mdizenyp - ¨§¨¦§¨¨
,miznd ziigz ly lha mdizenyp mdl xifgd d''awd `l` ,seba

`edy xe`e zewl` ly zelbzd ef dzidy oeeik ,dnvr cvn eli`e

rbxl elit` seba x`yidl dnypd dleki dzid `l ,''seq oi`''

dcecn `idy ixd ,seba dnypd zx`yp ,ef dad`ay oeeike .cg`

d`xia mb jk ;zlabene

ici lr ze`ad dad`e

ziwl`d zelbzdd

lke ,lirl xkfpk ,zeevnay

dkynddy iptn df

,zeevne dxezay ziwl`d

,dxeab zpigaa zyaeln

y` epinin'' yexit df ,'eke

dcxi `id j` ,cqge ''oini''n `id dxezd yxeyy ,''enl zc

zeevna yalzdl lkezy ick ,dxeabe ''y`'' zpigaa dyalzpe

.milaben mipipr ici lr `ed oneiwy

äøeáb úcîa úeLaìúä éãé ìò eðì eðzð úBönäL éôì ,äpäå§¦¥§¦¤©¦§¦§¨©§¥¦§©§§¦©§¨
,'eë äøàää íeöîöå,zeevnay zelbzdde -Lé úBönä áø ïëì §¦§©¤¨¨¨¥Ÿ©¦§¥
íöîöî øeòL ïäì13ïéìcb á"é úéöévä Cøà Bîk ,14ïélôzäå , ¨¤¦§ª§¨§Ÿ¤©¦¦ª¨¦§©§¦¦

zeidl zekixv -íéòaöà ìò íéòaöà,mipe`bd zrc itl - ¤§¨©¦©¤§¨©¦
epax jexr ogleya `aenk

owfd15,à÷åc úBòaøîe16, §ª¨©§¨
áìeläåexeriy -'ã §©¨
íéçôè17äkqäå ,- §¨¦§©ª¨
dxeriyíéçôè 'æ18, §¨¦
øôBMäåexeriy -çôè19, §©¨¤©
äå÷näådxeriy -'î §©¦§¤
äàñ20;mlek ody ixd - §¨

.dcne xeriy zelraïëå§¥
øeòL ïäì Lé úBðaø÷a§¨§¨¥¨¤¦

,ïîæì íöîöîdnk oa - §ª§¨¦§©
igd lra didi onf

,oaxwl eze` miaixwny

äðL éða íéNák Bîk21, §§¨¦§¥¨¨
íézL éða íéìéàå22, §¥¦§¥§©¦

'eë íéøôe23.lky ixd - ¨¦
,mdiig onfe zepy xeriya milaben zepaxwdä÷ãvä äNòîa ïëå§¥§©£¥©§¨¨

ãîBò íìBòäL íéãenòäî àéäL óà ,BðBîîa íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦§¨©¤¦¥¨©¦¤¨¨¥

íäéìò24:áéúëãëe ,e -aezky enk25:elôà ,"äðaé ãñç íìBò" £¥¤§¦§¦¨¤¤¦¨¤£¦
øçánä ïî äåöîì Lîç :áeö÷ øeòL dì Lé éëä26,mivexyk - ¨¥¥¨¦¨Ÿ¤§¦§¨¦©ª§¨

,geeixdn yneg zzl mikixv ,xzei dlrp ote`a devnd miiwl

'eë úéðBðéa äcîì øNòîe.50,zipepia dcna devnd z` miiwl - ©£¥§¦¨¥¦
xecida `lye mevnva `ly

xyrn zzl mikixv - ax

yi dwcvly ixd ,geeixdn

,xeriye dcnàø÷ð äæå§¤¦§¨
,"íìBò ãñç"cqgd - ¤¤¨

ici lr jynpd dlrnly

,dwcv zpizp ly df ote`

`xwp - xeriyae dcna

,''mler cqg''ãñç" :Leøt¥¤¤
"íBiä ìk ìà27Laìúnä , ¥¨©©¦§©¥

íéðBéìò úBîìBòa§¨¤§¦
éãé ìò ,íéðBzçúå§©§¦©§¥

,àzúìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§©¨
''dhnln zexxerzd''

ici lr xxern mc`dy

,ezcearúåöî àéä¦¦§©
.äæ íò äæ íãà éða íéNBòL ãñçå ä÷ãväcqgde dwcvdy - ©§¨¨¨¤¤¤¦§¥¨¨¤¦¤

,zenlera yalziy dlrnly cqgd z` mikiynn mdlyéôìe§¦

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

õ÷ éìá 'äì äáø äáäà éë ììë ñ"à 'éçáá àìå
íéé÷ úåéäìå åáìá äìáåñì ìåëé íãàä ïéà äãîå ìåáâå
äúéäù ú"î úòùáù ì"æøàîëå òâø åìéôà åôåâá

åè÷úåìâúäå øåáéã 'éçáá ä"á ñ"ààå 'úé åúåäìà úåìâúä
:'åë ïúîùð äçøô

äðäåúãîá úåùáìúä é"ò åðì åðúéð úåöîäù éôì
úåöîä áåø ïëì 'åë äøàää íåöîöå äøåáâ
ïéìãåâ á"é úéöéöä êøåà åîë íöîåöî øåòéù ïäì ùé
áìåìäå à÷åã úåòáåøîå íéòáöà ìò íéòáöà ïéìéôúäå
ïëå äàñ 'î äå÷îäå çôè øôåùäå è"æ äëåñäå è"ã
íéùáë åîë ïîæì íöîåöî øåòéù ïäì ùé úåðáø÷á
äùòîá ïëå 'åë íéøôå íéúù éðá íéìéàå äðù éðá
íìåòäù íéãåîòäî àåäù óà åðåîîá ç"îâå ä÷ãöä
äì ùé ä"ôà äðáé ãñç íìåò áéúëãëå íäéìò ãîåò
äãîì øùòîå øçáåîä ïî äåöîì ùîåç áåö÷ øåòéù
íåéä ìë ìà ãñç 'éô íìåò ãñç '÷ð äæå 'åë úéðåðéá
àúåøòúà é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá ùáìúîä
íãà éðá íéùåòù ãñçå ä÷ãöä úåöî àéä àúúìã

ב.12. פח, ˘ËÈÏ''‡13.שבת ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ''מצומצם'' בההוספה
(חסד ''שיעור'') אמר שכבר ולאÚÌÏÂ(לאחרי ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - (וכהדגשתו-ËÓÏ‰מזה) !Â˙ÙÒÂ‰''ווינציקער ''נישט בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד''ש שהרי שיעורÎ''ÂÎÂ(צ''ע יש ג''כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף פרוטהËÓÏ‰פעמים -
שציצית - בההערה כנ''ל שהכוונה וי''ל זו). אגה''ק וכסיום מזה, פטור עולם'' ''חסד שמצד מוסיףÈ‚(אף אינו הציציתÌÂÏÎגודלין „È·על

ששיעור ז.א. ˘·ˆÈˆÈ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ.'''וכו בתפילין סי''ד.14.ועד''ז סי''א או''ח לג.15.שו''ע סעיף לב סי' או''ח
סל''ט. סל''ב או''ח ˘ËÈÏ''‡:16.שו''ע ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ''א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה - בציצית‰‚·Ï‰כלל וגם וכיו''ב). עגולה (לא

'È�ÙÏ˘בכללו דיש קצוות) ויותר שש (ובעל מחומש דממעט וי''ל הגבלות. כו''כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו ישנן הגבלות כו''כ -
)ÂÏ„‚Âאיזו דלכאורה ''דוקא'', ההוספה תומתק ועפ''ז - רס''י). אדה''ז (שו''ע בציצית משא''כ תרנ.17.שולל''.˜Ò''„מ)מרובע, ר''ס שם

תרלד.18. ר''ס ס''ט.19.שם סתקפ''ו סר''א.20.שם יו''ד הי''ד.21.שו''ע פ''א מעה''ק הל' שם.22.רמב''ם ראה23.רמב''ם
מ''ב. פ''א פרה משנה שם. מ''ב.24.רמב''ם פ''א ג.25.אבות פט, ס''א.26.תהלים סרמ''ט יו''ד ג.27.שו''ע נב, תהלים
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אלול ג' שישי יום

òé÷øì ãò õøàäî ¯ äcîe ìeáb úðéçáa àeä íìBòäLjldn - ¤¨¨¦§¦©§¦¨¥¨¨¤©¨¨¦©
÷"ú500 -äðL28,'eë òé÷øì òé÷øî ïëå ,(500) w''z jldn - ¨¨§¥¥¨¦©§¨¦©

,riwxl riwxne riwx lk ly ezcn miaygn l''f epinkgy itk ,dpy

,mewne dcn ly leab -

àîìò éåä éðL éôìà úéLå§¦©§¥§¥¨¥©§¨
'eë29od dpy itl` zyy -

leab - ,mlerd meiw zepy

oeeike .onf ly dcne

,laben mlerdyïzð ïëì̈¥¦¨

ì Bîk äøBzaL ãñçäå ä÷ãvä úåöîì ïk íb äcîe øeòLøàL ¦¦¨©¥§¦§©©§¨¨§©¤¤¤©¨§¦§¨
.äøBzä úBöîcqgdy myk .lirl xkfpk ,dcne xeriy odl yiy - ¦§©¨
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א.28. יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר''ה לד, עומדין.31.ברכות אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה''ד. פ''ז תשובה הל' רמב''ם
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ד.32. טו, ראה עה''ת ג.33.פרש''י כא, ˘ËÈÏ''‡:34.משלי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰עפ''ז''ËÙ˘Óדוקא דאדרבא וי''ל הכא? בעי מאי
חסד ה''ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי''ז
משפט שהיא צדקה היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם
רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) (סג, בתו''א הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון

א. צט, וירא א.35.אוה"ת נ, ד.36.כתובות ב, איוב
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ראשון יום 'התוועדות' למושג הלכתית הגדרה

:·È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰út ìëàì eãòåúpL íéaø©¦¤¦§©£¤¡Ÿ©

.ìëàì ïéøzî elà éøä Y . . ïäî ãçà Cøáe . .¥©¤¨¥¤£¥¥ª¨¦¤¡Ÿ

בין הקיים השוני את למעשה, מגדירה, "נתוועדו" המילה
המצוות: לברכות הנהנין ברכות

אחת, ובעונה בעת בטליתם מתעטפים אדם בני כמה כאשר
הברכה. חובת ידי וייצאו אמן יענו והם לברך מהם אחד יכול
הנאמרת ברכה בכל הקיים כמדבר", "שומע עיקרון לאור זאת,

מצוה. עשיית לפני
ידי הרבים את מוציא אינו האחד כאן, הנהנין. ברכות כן לא
ברכה שזו כיון הדבר: טעם 'הגפן'. או 'המוציא' ברכת חובת
שראוי הוא נהנה, שבעצמו שמי הרי מהבריאה, ההנאה על לה'

עבורו זאת יעשה שאחר מקום ואין יז)לברך, קסז, .(שוע"ר
בברכת הרבים את מוציא האחד בו מקרה קיים ואולם,

"רבים – זו בהלכה כמצויין כלומר,ecreezpy'המוציא', ,"
הם כך ביחד. ולאכול להסב תחילה כוונה מתוך שהתיישבו
אחת. בברכה יוצאים כולם ולכן אחד, כגוף ונחשבים מתאגדים
בעצמו לברך צריך אחד כל האם – הקידוש ביין הדין ומה

הגפן'? פרי 'בורא
לשם אינה בקידוש היין ששתיית כיון שלא. היא התשובה
יכול האדם, על המוטלת חובה בתור אם כי אישית, הנאה

בברכתו השומעים את להוציא כג)המקדש .(שם,

שני יום להחמיר אפשר תמיד לא

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰Cøa íà Bì ÷tzñpL éî¦¤¦§©¥¦¥©

.äøBzä ïî dðéàL éðtî ,Cøáîe øæBç Bðéà ¯ Cøa àì Bà 'àéöBnä'©¦Ÿ¥©¥¥§¨¥¦§¥¤¥¨¦©¨

התעורר ולפתע לחם, פרוסת לאכול וניגש ידיו את נטל פלוני
העומדות האפשרויות את נבחן להלן 'המוציא'. ברך האם ספק

לאחת: אחת בפניו
:dkxa ila lek`lלחזור ואין להקל", ברכות ש"ספק הוא הדין

בסעודתו. להמשיך לו מותר כן על ולברך.
:zipya jxalכדברי שוב, ולברך עצמו על להחמיר אסור
" – ספיקות`epiהרמב"ם משאר בשונה שכן, ומברך". חוזר

מהווה נוספת ברכה כאן להחמיר, בידו הרשות בהם דרבנן
שווא כשבועת הנחשבת לבטלה, שמים שם הזכרת (שוע"רחשש

וש"נ) יב. .קסז,
החוצה, ייצא או כלשהו הפסק יעשה שהאדם שהציעו ויש

ולאכול 'המוציא' שוב לברך יוכל יט.ואז קסז, תשובות פסקי (ראה
.וש"נ)

:lek`l `lאת מלאכול להימנע פשוט יכול להחמיר, שרוצה מי
בלי יאכל לא גם – הצדדים מכל נשכר ייצא הוא כך הלחם.

לבטלה ברכה יאמר לא וגם שם)ברכה, .(שוע"ר
הראשונה שהברכה – הפוך חשש תיצור אכילה שאי ולמרות
ואל ב'שב שהוא זה חשש עדיף – לבטלה תהא נאמרה שאולי
הנאה חשש המהווה ועשה' ב'קום אכילה מאשר בלבד, תעשה'

ברכה בלא הזה שם)מהעולם תשובה בשערי .(מובא

שלישי יום בסעודה 'אסותא' אומרים אין

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰éãk ,äãeòña ïéçéNî ïéà¥§¦¦¦§¨§¥

.äðkñ éãéì àBáé àlL¤Ÿ¨¦¥©¨¨

תעניתהאי במסכת מקורו הסעודה בעת לשוחח ב)סור .(ה,
הבל יציאת שבעת העובדה בשל נובעת שהסכנה שם, מוסבר
ויתכן ה"קנה", האדם, של הנשימה צינור נפתח הדיבור

חלילה לחנק, ויגרום בטעות לתוכו ייכנס .(רש"י)שהמאכל
הפוסקים בספרי הובאו הסעודה, בעת והמותר האסור בנידון

נוספים: פרטים
המברך אחר אמן לענות אין ח)א) קעד, .(שו"ע

תורה בדברי אפילו לשוחח אסור א)ב) קע, .(מ"א
התעטשות אחרי 'אסותא' לומר אין שם)ג) .(שו"ע

מאיסור חמורה שסכנה למרות מאיסור, להפריש מותר ד)
.(פמ"ג)

לדבר מותר המנות, בין וכן הסעודה, בסוף רבה)ה) .(אליה
בשעה ההם, בימים רק תקף היה האיסור שכל שכתבו יש
רגילה בישיבה אוכלים הזה בזמן אבל בהסיבה, אוכלים שהיו

סכנה בליל(פרישה)ואין בכך להיזהר יש בזמננו גם דבריהם, לפי .
בהסיבה אוכלים כאשר יוסף)פסח, .(ברכי

משמע הפוסקים כל שמסתימת כתב, מגדים' ה'פרי בעל אבל
אוכלים אנו שאין למרות הזה, בזמן גם קיים זה שאיסור

בהסיבה.

רביעי יום הסיפור? מאחורי מסתתר מה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰óìà úBàî LL äàBøä̈¤¥¥¤¤

.'íéæøä íëç . . Ceøa' :øîBà Y . . íãà éða§¥¨¨¥¨£©¨¨¦

לשורשי החודרת נדירה בחריפות התפרסם הרגצ'ובי הגאון
בתלמוד, אגדות שאף העובדה זו ידוע, שפחות מה הדברים.

הבהיר. לאורו הלכתית משמעות מקבלות

דוגמה: הנה
ראייתך על לו: אמרו חנינא. ברב פגשו הונא ורב פפא רב
אתם בעיניי להם: השיב ו"שהחיינו". מחכמתו" "שחלק נברך
לו: אמרו הרזים". "חכם גם עליכם אברך ולכן ריבוא, כשישים

ומת עיניהם, את בו נתנו כך! כל מתחכם ב)אתה נח, .(ברכות
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יתכן איך דרשני: אומר שהסוף אלא סתמי. דו-שיח לכאורה
חמור? כה עונש חנינא רב קיבל מה שום ועל

יסודית מחלוקת מסתתרת הדברים חילופי שמאחורי מסתבר,
צידדו שמאי בית – יומין וכנגדםzeki`dyועתיקת קובעת,

הלל בית שמכריעה.zenkdyטענו היא
שמאי בית – כדלהלן תהיה שלנו במקרה עמדתם זה, לפי

אחד אדם בראיית גם הרזים" "חכם לברך שיש zeki`yיסברו

אין עוד כל הלל, לבית אך ריבוא; לשישים שווה zenkחכמתו

לבטלה. ברכה זו מתאימה, אנשים
שמאי. בית עמדת עם אחד בקנה אפוא עולים חנינא רב דברי
דבריהם על והעובר הלל, כבית הלכה שהרי הקצף, יצא כך על

נחש". ישכנו גדר "פורץ בבחינת מיתה, חייב
[180 cenr ,`piipz `xecdn gprt zptv t"r]

חמישי יום גוי... היה המוהל ואם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰,ìî íàå ;ììk ìeîé àì ,éBbŸ¨§¨§¦¨

éøö Bðéà.Bìeîìe øæçì C ¥¨¦©£Ÿ§

ומצוות, לתורה המתקרב ביהודי הרבנים נתקלים לפעמים
ביחס גוי. רופא באמצעות בריאותיות מסיבות נימול אשר

ולכאן. לכאן דעות נאמרו זה למקרה
א שאמנם היא, גדול' מצוות 'ספר בעל של צורךדעתו ין

ברית. דם מהנימול להטיף יש בהחלט אך מעט, ולחתוך לחזור
יוסף' ה'בית רסד)וכתב הרמב"ם.(יו"ד עמדת גם כנראה שזו ,

אריה' ה'שאגת סבור נד)לעומתו מי(סי' כל הרמב"ם שלפי ,
ואין לתקון', יכול שאינו ל'מעוות נחשב כהלכה, שלא שנימול

ברית. דם בהטפת תועלת כל
בנידון: סופר' ה'חתם של הסברו למדי מפתיע

אין לכן כדין. מהול והילד כשרה הגוי מילת הרמב"ם לדעת
ברית. דם הטפת לא ואף מאום, לעשות צורך

מסיבה נובע הדבר גוי, ידי על למול אין שלכתחילה וזה
מוהל למנות ובידו בנו, את למול שמצווה הוא האב – צדדית
שאינו – גוי המוהל כאשר אך כמותו'. אדם של ש'שלוחו משום

עליו המוטלת המצוה את מקיים האב אין – שליחות (שו"תבדין
קלב) .חת"ס

שבת-קודש מי? את – וברכת" ושבעת "ואכלת

אומר שהאורח מיוחדת ברכה מופיעה הסידורים מן בחלק
בעל יכלם ולא יבוש שלא רצון "יהי המזון: בברכת הבית לבעל

הזה". הבית
שקבעו בכלל – מהשיטות לחלק – זו לברכה המקור
באה היא בתורה, 'את' המילה מופיעה שכאשר רבותינו,

" הידועה בדוגמה וכמו לרבות`zלהוסיף. – תירא אלקיך ה'
חכמים" ב)תלמידי כב, .(פסחים

ושבעת "ואכלת בפסוק גם נמצאת 'את' שהמילה וכיון

הבית`zוברכת לבעל מיוחדת ברכה לרבות בא הדבר ה'",
כז) עשין .(סמ"ג

עשה? מצות הינה הבית בעל שברכת סבור הרמב"ם גם האם
ברכות להלכות שבכותרת העובדה לאור זאת, שלא. מסתבר

לברך והיא אחת, עשה "מצות הרמב"ם: lecbdכתב myd z`

yecwdeהברכה שרק ללמדנו באה זו אריכות האכילה". אחר
'dl.לא ותו המזון, ברכת במצות נכללת

[67 cenr ,ck jxk zegiy ihewl]
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ראשון יום

zFkxA zFkld¦§§¨
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר
א ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

מזֹון,‡. אכילת אחר לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָמצות
ואינֹו ."אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת, "ואכלּת ְְְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
וׂשבעּת, "ואכלּת ׁשּנאמר: ׂשבע, אם אּלא הּתֹורה, מן ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָחּיב

סֹופרים ּומּדברי ּכּזית,[מדרבנן]ּוברכּת"; אכל ׁשאפּלּו , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
אחריו. ְֲֵַָָמבר

ּתחּלה,·. מאכל ּכל על לבר אדם חּיב סֹופרים, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּומּדברי
ואחר יבר טֹוב, ריח הריח אם וכן מּמּנּו. יהנה ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
ׁשהּוא, ּכל לׁשּתֹות אֹו לאכל נתּכּון ואפּלּו מּמּנּו. יהנה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
ּברכה, ּבלא העֹולם מן הּנהנה וכל יהנה; ּכ ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר סֹופרים, מּדברי וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
רביעית, ׁשּיׁשּתה והּוא - ּׁשּיׁשּתה מה וכל ּׁשּיאכל מה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

ּומטעמת ּכּזית. ׁשּיאכל הטעם]והּוא בדיקת לשם -[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא ּברכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינּה

מצוה‚. ּכל על מברכין ּכ - ההניה על ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
חכמים ּתּקנּו רּבֹות ּוברכֹות אֹותּה. יעׂשה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָּומצוה,
הּבֹורא את לזּכר ּכדי ּבּקׁשה, ודר והֹודיה, ׁשבח ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר

מצוה. עׂשה ולא נהנה ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹּתמיד,
ההניה,„. ּברכֹות מינין: ׁשלׁשה ּכּלן, הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻנמצאּו

והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן - הּיראה ּוברכֹות הּמצוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוברכֹות
מּמּנּו. ּוליראה ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובּקׁשה,

ראּוי‰. ואין ּתּקנּום. ּדינֹו ּובית עזרא הּברכֹות, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹונסח
וכל מּמּנה; לגרע ולא מהן, אחת על להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלׁשּנֹותן,

מּמטּבע אּלא[נוסח]המׁשּנה אינֹו ּבּברכֹות, חכמים ׁשּטבעּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּומלכּות ׁשם הזּכרת ּבּה ׁשאין ּברכה וכל ["ה'טֹועה. ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העולם"] מלך היתהאלוקינו ּכן אם אּלא ּברכה, אינּה -ְְִֵֵֶָָָָָָ
לחברּתּה. ְְֲֶַָָסמּוכה

.Âׁשּיאמר והּוא, לׁשֹון; ּבכל נאמרין ּכּלן, הּברכֹות ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָֹֻוכל
הֹואיל הּמטּבע, את ׁשּנה ואם חכמים. ׁשּתּקנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכענין
חל, ּבלׁשֹון אפּלּו הּברכה, וענין ּומלכּות אזּכרה ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹוהזּכיר

ָָיצא.
.Êּׁשהּוא מה לאזנֹו ׁשּיׁשמיע צרי ּכּלן, הּברכֹות ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ׁשהֹוציא ּבין - יצא לאזנֹו, הׁשמיע לא ואם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹאֹומר;
ּבלּבֹו. ׁשּבר ּבין ְְִִֵֵֶַָָּבׂשפתיו,

.Áּדבר ּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻּכל
לחזר צרי הפסיק, ואם אחרים. ּבדברים עליו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשּמברכין
ּדבר מענין ׁשהן ּבדברים הפסיק ואם ׁשנּיה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולבר
ׁשּבר ּכגֹון ּכיצד? ׁשנּיה. לבר צרי אינֹו עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמברכין

'הביאּו מלח', 'הביאּו אמר: ׁשּיאכל וקדם הּפת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכּיֹוצא לּבהמה', מאכל 'ּתנּו לאכל', לפלֹוני 'ּתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתבׁשיל',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;לבר צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבאּלּו
.Ëׁשהיה ּבין אֹותן, לבר לּטמא מּתר ּכּלן, הּברכֹות ְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻּכל

לעלֹות יכֹול ׁשהּוא טמאה ּבּיֹום[ליטהר]טמא ּבֹו מּמּנה ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּיֹום.[בטבילה] ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו טמאה ּבין ,ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבּמה ערותֹו. ׁשּיכּסה עד ערם, ּכׁשהּוא לבר למבר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואסּור
ּופניה יֹוׁשבת - אּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָּדברים

ּומברכת.[דבוקות]טּוחֹות[שלמטה] ְְֶֶַַַָּבּקרקע,
.È,חֹובתֹו ידי ויצא ׁשּבר ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכל

ּכדי חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא לאחרים לבר לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּתר
ׁשאינֹו מצוה, ּבּה ׁשאין ההניה מּברּכת חּוץ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלהֹוציאן
ההניה ּברּכת אבל עּמהן. נהנה ּכן אם אּלא לאחרים ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר
וקּדּוׁש הּפסח, ּבלילי מּצה אכילת ּכגֹון - מצוה ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש
ּפי על אף וׁשֹותין, ואֹוכלין לאחרים מבר זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָהּיֹום

עּמהן. וׁשֹותה אֹוכל ְִֵֵֶֶֶָׁשאינֹו
.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ענה ׁשּלא ּפי על ואף יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון
- ּכמבר זה הרי ,המבר אחר 'אמן' העֹונה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמן';
חּיב המבר היה ּברכה. ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּוא,
ידי יצא לא - הּתֹורה מן חּיב ועֹונה סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּדברי
ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי יׁשמע אֹו 'אמן', ׁשּיענה עד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחֹובתֹו,

ּכמֹותֹו. הּתֹורה ְִַָמן
.·Èׁשּנתועדּו יין,[התכנסו]רּבים לׁשּתֹות אֹו ּפת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ

לאכל מּתרין אּלּו הרי - 'אמן' ּכּלן וענּו מהן, אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּובר
ּבא זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא אם אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹולׁשּתֹות;
מּכּכר אֹוכלין ׁשהן ּפי על אף - מעצמֹו ּבא וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעצמֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה לעצמֹו. מבר ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
צריכין אינן ּומׁשקין, אכלים ׁשאר אבל ּבלבד; ויין ְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָּבפת

יחד]הסּבה לאכול וענּו[התכנסות מהן, אחד ּבר אם אּלא , ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף וׁשֹותין, אֹוכלין אּלּו הרי - 'אמן' ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻּכּלן

ּכאחד. להסב ְְְְִֵֶַָָנתּכּונּו
.‚Èהּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד מּתחּלתּה ּכּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן
לענֹות חּיב - ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָסֹופּה,

מין אֹו ּגֹוי, המבר היה ואם ּכּותי[אפיקורס]'אמן'; אֹו , ְְִִִֵֵַָָָָ
מטּבע[שומרוני] וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה אֹו הּמתלּמד, ּתינֹוק אֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמן'.[נוסח] אחריהן עֹונין אין - ְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברכה
.„Èחטּופה אמן לא יענה לא - 'אמן' העֹונה ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹּכל

האל"ף] קטּופה[בהבלעת אמן ולא הנו"ן], ולא[בהבלעת , ְְְֵָָֹֹ
יגּביּה ולא ּבינֹונית; אּלא ארּכה, אמן ולא קצרה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻאמן
ׁשהּוא הּברכה ׁשמע ׁשּלא מי וכל .המבר מן יֹותר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקֹולֹו

ּב 'אמן' יענה לא ּבּה, העֹונים.חּיב כלל ְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
.ÂËׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל
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לענֹות ואסּור לּׁשוא, ּכנׁשּבע הּוא והרי לּׁשוא; ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָׁשמים
ּכתקנן; הּברכֹות אֹותן מלּמדין הּתינֹוקֹות, 'אמן'. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאחריו
זה הרי למידה, ּבׁשעת לבּטלה מברכין ׁשהן ּפי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואף
'אמן', אחריהן והעֹונה 'אמן'; אחריהן עֹונין ואין ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּתר.

חֹובתֹו. ידי יצא ְֵָָָֹלא
.ÊË;מגּנה זה הרי ּברכֹותיו, אחר 'אמן' העֹונה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכל

זה הרי אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה אחר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָוהעֹונה
ואחר הּמזֹון, ּבברּכת ירּוׁשלים' 'ּבֹונה אחר ּכגֹון - ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָֻמׁשּבח
ּברכה ּכל ּבסֹוף וכן ערבית. ׁשמע קרּית ׁשל אחרֹונה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּברכה
עצמֹו. אחר 'אמן' ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ְְֲִֵֶֶַַַַָָָׁשהיא

.ÊÈּברּכת אחריה והרי ירּוׁשלים, ּבבֹונה 'אמן' יענה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָולּמה
מׁשנה חכמי ּבימי זֹו ׁשּברכה מּפני והּמטיב'? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'הּטֹוב
ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף אבל ּתֹוספת; היא ּוכאּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּתּקנּוה,
אחר 'אמן' יענה לא ולּמה ירּוׁשלים'. 'ּבֹונה היא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמזֹון,
ּכל וכן ראׁשֹונֹות. ּברכֹות סֹוף ׁשהיא מּפני עֹולם'? ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ'אהבת
ּכגֹון לדבר, ּתחּלה אֹותן ׁשּמברכין מּברכֹות ּבּה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָּכּיֹוצא
חנּכה נר והדלקת הּמגּלה, קריאת לפני ׁשּמברכין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּברכֹות
עליו. ׁשּבר הּדבר ּובין הּברכה ּבין ּב'אמן' יפסיק לא -ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

.ÁÈ?ּבּה וכּיֹוצא הּפרֹות ּברּכת אחר 'אמן' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹולּמה
ּברכה אחר אּלא 'אמן' עֹונין ואין אחת; ּברכה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּכגֹון ּברכֹות, אֹו אחרת, ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָאחרֹונה

מל שמיטה]ּברכֹות ּגדֹול[במוצאי ּכהן ּוברכֹות , ְְִִֵֶֶָֹ
ּכל[ביוהכ"פ] הׁשלים ׁשּכבר להֹודיע - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

'אמן'. עֹונה ּולפיכ ְְִִֵֶָָָּברכֹותיו,
.ËÈאינֹו - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין האסּור, ּדבר האֹוכל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָּכל

טבל ׁשאכל הרי ּכיצד? ּבּסֹוף. ולא ּבּתחּלה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר
ומעשרות] תרומות הופרש ּדדבריהם[שלא טבל ואפּלּו ,ְְֲִִֵֶֶֶַ

ּכל[מדרבנן] נּטלּו ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר ׁשאכל אֹו ,ְֲִִֵֶֶַַָָֹ
- ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתרּומֹותיו,
אֹו ּוטרפֹות, נבלֹות אכל אם לֹומר, צרי ואין ;מבר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָאינֹו

ּבהן. וכּיֹוצא ,נס יין ְֵֵֶֶֶַָָָׁשתה
.Îּדמאי אכל אם אםאבל שספק הארץ, עם [תבואת ְֲִַַָָ

מעׂשרהופרשה] אֹו לענּיים, אּלא ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
חׁשּבֹון מּמּנּו נּטל ׁשּלא ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹראׁשֹון

ּבׁשּבלים ׁשהקּדימֹו והּוא ּגדֹולה, אתּתרּומה הלוי [הקדים ְְְְְֳִִִִֶָָ
בשבליה] התבואה כשעדיין חלקו ונטל ׁשניהכהן מעׂשר אֹו ,ֲִֵֵַ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [הדרושוהקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבהן.בפדייתם] ּכּיֹוצא ּכל וכן וסֹוף; ּתחּלה מבר זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ב ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות
'הּזן',‡. ּברּכת ראׁשֹונה היא: ּכ הּמזֹון, ּברּכת ְְִִִִֵֶַַַַָָָָסדר

רביעית ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ׁשליׁשית 'הארץ', ּברּכת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשנּיה
ׁשנּיה, ּתּקנּה; רּבנּו מׁשה ראׁשֹונה, ּברכה והּמטיב'. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'הּטֹוב

ּוׁשלמה ּדוד ּתּקנּה ׁשליׁשית, יהֹוׁשע; ּוברכהּתּקנּה ּבנֹו; ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹֹֻ
ּתּקנּוה. מׁשנה חכמי ְְְְִִִִֵַָָרביעית,

ואכלּו·. הּבית, ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים
ׁשּתי סעּודתן לאחר ּומברכים לפניה, מברכין אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפּתן

הּבית: ּבעל מּמלאכת יּבטלּו ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּברכֹות
'הארץ', ּבברּכת ּפֹותח - ׁשנּיה ּכתקנּה; - ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּברכה
ּבברּכת וחֹותם 'הארץ', ּבברּכת ירּוׁשלים' 'ּבֹונה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוכֹולל

ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו ואם מזון]'הארץ'. תמורת [עובדים ְְִִִֶָָָָָ
ּכתקנן מברכין - עּמהן מסב הּבית ּבעל ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבלבד,

אדם. ּכל ּכׁשאר ּברכֹות, ְְְִַַָָָָָארּבע
ּובסֹופּה,‚. ּבתחּלתּה הֹודיה לֹומר צרי - 'הארץ' ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָּברּכת

'ארץ אמר ׁשּלא וכל הּמזֹון'; ועל הארץ 'על ּבּה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוחֹותם
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'הארץ', ּבברּכת ּורחבה' טֹובה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמּדה
לּתֹורה; ּברית ּולהקּדים ותֹורה, ּברית ּבּה להזּכיר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי
מילה ּברית היא 'הארץ', ּבברּכת ׁשאֹומרין הּזאת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהּברית
נכרתּו ּכּלּה והּתֹורה ּבריתֹות; עׂשרה ׁשלׁש עליה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנכרתּו
מּלבד הּברית ּדברי "אּלה ׁשּנאמר: ּבריתֹות, ׁשלׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". ּבברית לעבר וגֹו' נּצבים "אּתם ְְְְְְִִִִִֶַַָָהּברית",
על„. אלהינּו ה' 'רחם ּבּה ּפֹותח - ׁשליׁשית ְְֱִִֵֵֵַַַָָָֹּברכה

אלהינּו ה' 'נחמנּו אֹו ,'עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל
'מנחם אֹו ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ּבּה וחֹותם ;'עיר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבירּוׁשלים
'נחמה'. זֹו ּברכה נקראת ּולפיכ - ירּוׁשלים' ּבבנין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָעּמֹו
יצא לא - זֹו ּבברכה ּדוד ּבית מלכּות אמר ׁשּלא מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹוכל
ּגמּורה, נחמה ׁשאין הּברכה; ענין ׁשהיא מּפני חֹובתֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָידי

ּדוד. ּבית מלכּות ּבחזרת ְֲִֵֶַַַָָָאּלא
ּומסּים‰. ּבנחמה מתחיל טֹובים, ּובימים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבׁשּבתֹות

מתחיל: ּכיצד? ּבאמצע. הּיֹום קדּׁשת ואֹומר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבנחמה,
על אלהינּו ה' 'רחם אֹו ,'עיר ּבצּיֹון אלהינּו ה' ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶַַַֹֹ'נחמנּו
עּמֹו 'מנחם ּומסּים: ;'עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׂשראל
ּבאמצע ואֹומר ירּוׁשלים'. 'ּבֹונה אֹו ירּוׁשלים', ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּבבנין
ּבמצֹותי והחליצנּו רצה אבֹותינּו, ואלהי 'אלהינּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹּבׁשּבת:
ּבֹו וננּוח ּבֹו ונׁשּבת הּזה, הּׁשביעי הּמנֹוח יֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹּובמצות
ּובימים מנּוחתנּו'. ּביֹום ויגֹון צרה ּתהא ואל ,רצֹונ ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּכמצות
ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכן ויבֹוא'; 'יעלה אֹומר ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָֻטֹובים
ויבֹוא'. 'יעלה ׁשליׁשית ּברכה ּבאמצע מֹוסיף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמֹועד,

.Âעל' 'הארץ' ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּופּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻּבחנּכה
חדׁש ראׁש אֹו טֹוב ויֹום ּבּתפּלה. ׁשּמֹוסיף ּכדר ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּנּסים',
ואחר ּתחּלה, והחליצנּו' 'רצה מזּכיר ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחל
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ראׁש וכן ויבֹוא'; 'יעלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכ
והחליצנּו' ּו'רצה 'הארץ', ּבברּכת הּנּסים' 'על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמזּכיר

ּבּנחמה. ויבֹוא' ְְֲֶֶַַָָָו'יעלה
.Ê.מלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר צרי רביעית, ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֻּברכה

לבעל ּברכה ּבּה מֹוסיף הּבית, ּבעל אצל האֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּוכׁשּמבר
ּבעל ּתבֹוׁש ׁשּלא רצֹון 'יהי אֹומר: מברכֹו? ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּבית.
רׁשּות לֹו ויׁש הּבא'; לעֹולם ּתּכלם ולא הּזה, ּבעֹולם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּבית

ּבּה. ּולהארי הּבית, ּבעל ּבברּכת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלהֹוסיף
.Á:רביעית ּבברכה אֹומר האבל, ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּוכׁשּמברכין

ׁשֹופט אמת, ּדּין אמת, אל והּמטיב, הּטֹוב החי, הּמל'ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ
עּמֹו ׁשאנחנּו ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ׁשּליט ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָּבצדק,

ּומבּקׁשועבדיו, ּולברכֹו'; לֹו להֹודֹות חּיבין אנּו ּובּכל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹ
'הרחמן'. וגֹומר ּׁשּירצה, מה ּכפי לנחמֹו האבל על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָרחמים
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.Ëּברכֹות ארּבע אחר חתנים ּברּכת מברכין חתנים, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּבבית
מברכין ואין ׁשם; ׁשאֹוכלים ּוסעּודה סעּודה ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָאּלּו,
אֹותּה? מברכין ּכּמה ועד קטּנים. ולא עבדים, לא זֹו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹּברכה
ראׁשֹון ּביֹום אֹותּה מברכין אלמנה, ׁשּנׂשא אלמֹון היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָאם
ׁשּנׂשא אלמֹון אֹו אלמנה ׁשּנׂשא ּבחּור היה ואם ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָּבלבד;

הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה מברכין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבתּולה,
.Èאחרֹונה ּברכה היא חתנים, ּבבית ׁשּמֹוסיפין זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָּברכה

ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נּׂשּואין. ׁשל ּברכֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשבע
הּברכֹות; וׁשמעּו נּׂשּואין, ּבברּכת ׁשעמדּו הם ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהאֹוכלין
נּׂשּואין ּברּכת ׁשמעּו ׁשּלא אחרים האֹוכלין היּו אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹאבל
ׁשבע מזֹון ּברּכת אחר ּבׁשבילם מברכין נּׂשּואין, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָּבׁשעת
ׁשּיהיּו והּוא - נּׂשּואין ּבׁשעת ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָּברכֹות,

הּמנין. מן וחתנים ְֲֲִִִַַָָָָעׂשרה,
.‡È]מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּברכֹות: ׁשבע הן ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלּו

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'; ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'; יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'; יֹוצר ה', אּתה ּברּו עד; עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה; לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'; צּיֹון מׂשּמח ה', ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּתה
ה', אּתה ּברּו עדן; ּבגן מּקדם יציר ּכׂשּמח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאהּובים,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'; ּובֹונה עּמֹו ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׂשּמח
ורּנה ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ּברא אׁשר ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָהעֹולם,
מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ׁשלֹום ואחוה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹאהבה
קֹול ׂשמחה, קֹול ׂשׂשֹון קֹול ירּוׁשלים, ּומחּוצֹות ְְְִִִַָָָָיהּודה
ּונערים מּמׁשּתה חתנים חּפת מצהלֹות קֹול ּכּלה, וקֹול ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֻחתן

הּכּלה'.] עם חתן מׂשּמח ה', אּתה ּברּו ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָמּנגינתם;
.·È- הּיֹום קדּׁשת טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת הזּכיר ולא ְְְְְִִַַַַָָֹֻׁשכח

אֹומר: ּבׁשּבת - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ולברית לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה ׁשּבת נתן אׁשר ּברּו'ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
אֹומר: טֹוב ּביֹום הּׁשּבת'; מקּדׁש ה' אּתה ּברּו ְְֵֵֶַַַַָָָֹקדׁש,
לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ימים נתן אׁשר ּברּו'ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ּומתחיל והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה' אּתה ּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּולׂשמחה,
ּבברכה ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם וגֹומר. רביעית, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבברכה

'הּזן'. ּברּכת ׁשהּוא לראׁש, וחֹוזר ּפֹוסק - ְְְִִִֵֵֶַַָָֹרביעית
.‚Èאם - ויבֹוא' 'יעלה אמר ולא ׁשכח חדׁשים, ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָֹּבראׁשי

אׁשר ּברּו' אֹומר: - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנזּכר
ּבּה; חֹותם ואינֹו לזּכרֹון', יׂשראל לעּמֹו חדׁשים ראׁשי ְְְְֳִִִֵֵֵֵַַָָָָָָנתן
ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם וגֹומר. רביעית, ּבברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָּומתחיל
ׁשל ּבחּלֹו וכן חֹוזר. ואינֹו אֹותּה, ּגֹומר - רביעית ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻּברכה
ּבברּכת הענין הזּכיר ולא ׁשכח ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻמֹועד.

חֹוזר. אינֹו - ֵֵַָהּמזֹון
.„Èׁשּיתאּכל קדם נזּכר אם - ּבר ולא וׁשכח ׁשאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי

ולא מּמּנּו, נעלם אם וכן .ּומבר חֹוזר ׁשּבמעיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמאכל
ׁשּלא והּוא, ;ּומבר חֹוזר - ּבר לא אֹו ּבר אם ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹידע

ׁשּבמעיו. הּמזֹון ְְִֵֵֶַַָָנתאּכל

ג ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות
וה‡. והּׂשעֹורין, החּטין, - הן מינין [חיטיםּכּסמיןחמּׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֻ

ׁשּועלמדבריות] וׁשּבלת מדברית], והּׁשּפֹון.[שעורה , ְְִִֶַָֹ
מּמין והּׁשּפֹון, ׁשּועל וׁשּבלת החּטין; מּמין ְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹֻהּכּסמין,
נקראים ׁשּבלים, ּכׁשהן - האּלּו הּמינין וחמׁשת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשעֹורין.

אֹותן וזֹורין ׁשּדׁשין ואחר מקֹום; ּבכל [ברוח'ּתבּואה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקותן] ולׁשין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין 'ּדגן'; נקראין ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מהן, מאחד הּנעׂשת והּפת 'ּפת'. נקרא אֹותֹו, ואֹופין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמחֹו
לויה ּבלא מקֹום, ּבכל 'ּפת' הּנקראת נוסף]היא שם .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

אלהינּו·. ה' אּתה ּברּו' לפניה: לבר חּיב - ּפת ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהאֹוכל
ׁשלּוק ּדגן אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל

האדמה',[מבושל] ּפרי 'ּבֹורא לפניו מבר - ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָּכמֹות
לפניו מבר - קמח אכל רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָּולאחריו

נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'ׁשהּכל',
ּבמים‚. וערבֹו ׁשּקלהּו הּמינין, מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח

ראּוי ׁשּיהיה ּכדי עבה היה אם - מׁשקין ּבׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָאֹו
מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא ּבתחּלה עליו מבר - ּולעטֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָלאכילה,
עליו מבר - לׁשתּיה ראּוי ׁשּיהיה ּכדי ר היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואם

נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', ְְְִִֵֶַַָָֹּבתחּלה
ּבין„. ּבקדרה, ׁשּבּׁשלֹו הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקמח

לביבֹות ּכגֹון - אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו ּבין [עוגתלבּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ּובּׁשלֹוסולת] ּכתׁשֹו אֹו ׁשחּלקֹו הּדגן וכן ּבהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ּכרמל וגרׂש הריפֹות ּכגֹון - שונות]ּבקדרה בצורות [חיטים ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ּכל וכן קדרה', 'מעׂשה הּנקרא הּוא זה וכל ּבהן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּפת ּבין קמח ּבין הּמינין, מחמׁשת אחד ּבֹו ׁשערב ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּתבׁשיל

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ּבּתחּלה, -ְְְִִֵֵֵַָָָָ
חׁשּוב‰. הּמין אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶַַָָָָּבּמה

הּמינין מחמׁשת אחד היה אם אבל טפלה; היה ולא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאצלֹו,
את ּופֹוטר העּקר, על אּלא מבר אינֹו - טפלה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשערב
טפלה, ועּמֹו עּקר ׁשהּוא ּכל - ּבּברכֹות ּכלל וזה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּטפלה.
הּטפלה ׁשהיתה ּבין הּטפלה, את ּופֹוטר העּקר על ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמבר

מערבת. היתה ׁשּלא ּבין העּקר, עם ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹמערבת
.Âלפת המערבת? הּטפלה היא ירק]ּכיצד ּכרּוב[מין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּכדי הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל קמח ּבֹו וערב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשלֹו
סמיך]לדּבקֹו מיני[לעשותו 'ּבֹורא עליו מבר אינֹו - ְְְִֵֵֵֵַָָָ

ּדבר ׁשּכל טפלה; זה וקמח העּקר הּוא ׁשהּלפת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמזֹונֹות',
לצּבע ּכדי אֹו ריח, לּתן ּכדי אֹו לדּבק, ּכדי אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּמערבין
טעם לּתן ּכדי ערב אם אבל לֹו; טפלה זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּתבׁשיל
ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש מיני ,לפיכ עּקר. הּוא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבּתערבת,
מיני מהן ועֹוׂשין לדּבק, ּכדי חּטה חלב ּבהן ונֹותנין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹותן
מּפני מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו מבר אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָמתיקה

העּקר. הּוא ְִֶַַָָׁשהּדבׁש
.Êלאכל ׁשּצר הרי מערבת? ׁשאינּה הּטפלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכיצד

ּגרֹונֹו הּמליח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל מליח, ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּדג
ׁשהּפת מּפני הּפת, את ּופֹוטר הּמליח על מבר - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּולׁשֹונֹו

וכן לֹו; ּבזה.טפלה ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֵֶַָָֹ
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.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפתת לפירורים]הּפת ּובּׁשלּה[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ
ׁשּנּכר אֹו ּכּזית, ּבּפתיתין יׁש אם - ּבמרק לׁשּה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקדרה
ּבּתחּלה עליה מבר - צּורתּה נׁשּתּנת ולא ּפת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהן
הּפת צּורת ׁשעברה אֹו ּכּזית, ּבהן אין ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ'הּמֹוציא';

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליה מבר - ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּבּׁשּול
.Ëהּמדּברֹות ׁשֹוכני ׁשהערבּיים ּכמֹו ּבּקרקע ׁשּנאפת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעּסה

ּבּתחּלה עליה מבר ּפת, צּורת עליה ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹופין
מבר עליה, סעּודתֹו קבע ואם מזֹונֹות'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'ּבֹורא
אֹו ּבחלב, אֹו ּבׁשמן אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'הּמֹוציא'.
הּבאה 'ּפת הּנקראת והיא ואפאּה, ּתבלין מיני ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשערב

וכיו"ב]ּבכיסנין' דבש ובתוכם כיסים כיסים על[עשוי אף - ְִִַַָ
קבע ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא עליה מבר ּפת, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפי

'הּמֹוציא'. מבר עליה, ְְִֵֶַָָָָסעּודתֹו
.Èעליו מבר ּבּתחּלה - ּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז

ׁשּלא ּובלבד נפׁשֹות'; 'ּבֹורא ּולבּסֹוף מזֹונֹות', מיני ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ'ּבֹורא
ּדחן, ּפת אבל לבּדֹו. ארז אּלא אחר, ּדבר עם מערב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיהא
'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - קטנּיֹות מיני ׁשאר ׁשל ּפת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו

רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְֵַַָּולבּסֹוף
.‡Èמברכין 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה עליו ׁשּמברכין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּכל

ׁשּמברכין וכל ּברכֹות; ארּבע ּכסדרּה הּמזֹון ּברּכת ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָלאחריו
ּברכה לאחריו מברכין מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָעליו

הארז. מן חּוץ - ׁשלׁש מעין ִֵֵֶַַָָֹֹאחת
.·Èאבל ּולמעלה; מּכּזית ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה

אכלין, מּׁשאר ּבין הּפת מן ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹוכל
מׁשקין מּׁשאר ּבין הּיין מן ּבין מרביעית, ּפחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹותה
אינֹו ּולבּסֹוף הּמין, לאֹותֹו הראּויה ּברכה ּבּתחּלה מבר -ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

ּכלל. ְְֵָָמבר
.‚È'ה אּתה ּברּו' ׁשלׁש: ׁשּמעין אחת ּברכה היא ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹוזֹו

ארץ ועל הּכלּכלה ועל הּמחיה על העֹולם, מל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאלהינּו
רחם אבֹותינּו; את והנחלּת ׁשרצית ּורחבה טֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחמּדה
צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ יׂשראל על אלהינּו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה'
ּונברכ ּבבנינּה וׂשּמחנּו לתֹוכּה והעלנּו ,ּכבֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמׁשּכן
ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ּובטהרה; ּבקדּׁשה ְְְֳִֶֶַַַָָָָָָָָָֻעליה
ּבכללּה זֹו ּבברכה אֹומר טֹובים, וימים ּובׁשּבתֹות ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָהּמחיה'.

הּמזֹון. ּבברּכת ׁשּמזּכיר ּכדר הּיֹום, קדּׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻמעין
שני יום

ד ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות
ׁשלׁש,‡. מעין אחת ּברכה אֹו הּמזֹון ּברּכת המבר ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכל

- מהּל ּכׁשהּוא אכל ׁשאכל. ּבּמקֹום אֹותּה לבר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי
יׁשב - עֹומד ּכׁשהּוא אכל ;ויבר ׁשּפסק, ּבּמקֹום ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁשב
ׁשּיתאּכל קדם ונזּכר הּמזֹון, ּברּכת ׁשכח .ויבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמקֹומֹו,
חֹוזר מזיד, היה ואם ׁשּנזּכר; ּבּמקֹום מבר - ּבמעיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּמזֹון
חֹובתֹו. ידי יצא ׁשּנזּכר, ּבּמקֹום ּבר ואם ,ּומבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלמקֹומֹו
ידי יצא - מהּל ּכׁשהּוא אֹו עֹומד, ּכׁשהּוא ּבר אם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
ּברכה ולא הּמזֹון, ּברּכת יבר לא ּולכּתחּלה, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹחֹובתֹו;

ׁשאכל. ּובּמקֹום יֹוׁשב, ּכׁשהּוא אּלא ׁשלׁש, ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמעין

ּב·. אם לֹו ׁשּנסּתּפק אינֹומי - ּבר לא אֹו 'הּמֹוציא' ר ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
לבר ׁשכח הּתֹורה. מן ׁשאינּה מּפני ,ּומבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָחֹוזר
;ּומבר חֹוזר סעּודתֹו, ּגמר ׁשּלא עד נזּכר אם - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ'הּמֹוציא'

.ּומבר חֹוזר אינֹו ׁשּגמר, לאחר ְְְִֵֵֵֶַַַָָואם
אחר,‚. לבית והל סעּודתֹו ּופסק זה, ּבבית אֹוכל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

לפתח לֹו ויצא עּמֹו, לדּבר חברֹו לֹו וקרא אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו
על למפרע לבר צרי מקֹומֹו, וׁשּנה הֹואיל - וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּביתֹו
ּכ ואחר 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמה

סעּודתֹו. ְֵָּגֹומר
אֹו„. חתן לקראת ויצאּו לאכל, יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברים

חֹוזרין - חֹולה אֹו זקן ׁשם הּניחּו אם - ּכּלה ְְִִִִִֵֶַַָָָלקראת
ואם ׁשנּיה. לבר צריכין ואינן סעּודתן, וגֹומרין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָלמקֹומן
למפרע; ּברכה צריכין יֹוצאין, ּכׁשהן - אדם ׁשם הּניחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכּתחּלה. ּברכה צריכין חֹוזרין, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּוכׁשהן
ׁשּכל‰. ּפרֹות; לאכילת אֹו לׁשתּיה, מסּבין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻוכן

למפרע מבר ּולפיכ אכילתֹו, ּפסק הרי מקֹומֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּנה
ּׁשהּוא מה על לכּתחּלה ׁשנּיה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינֹו אחד, ּבבית לפּנה מּפּנה מקֹומֹו והמׁשּנה לאכל. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצרי

ׁשל ּבמזרחּה אכל .ּולבר לחזר ּובא[עץ]צרי ּתאנה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
.ּולבר לחזר צרי ּבמערבּה, ְְֱֲֲִֵֶַַָָָָֹֹלאכל

.Âהּפרּפרת את ּפטר הּפת, על לפתן]ּבר ׁשאֹוכלין[מיני ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא ּופרֹות, הּתבׁשיל מּמיני הּפת, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבהן
קדרה מעׂשה על ּבר הּפת. את ּפטר לא הּפרּפרת, על ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבר

בקדירה] שנתבשלו דגן הּתבׁשיל[מיני את ּפטר ממיני, [שלא ְִֶַַַָ
קדרה.דגן] מעׂשה את ּפטר לא הּתבׁשיל, על ּבר ;ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

.Êלאכל נמל ּכ ואחר מּלׁשּתֹות, אֹו מּלאכל ּבלּבֹו ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּגמר
;ּומבר חֹוזר מקֹומֹו, ׁשּנה ׁשּלא ּפי על אף - לׁשּתֹות ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאֹו
- לאכל אֹו לׁשּתֹות לחזר ּדעּתֹו אּלא ּבלּבֹו, ּגמר לא ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹואם

ׁשנית. לבר צרי אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ּפסק ְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻאפּלּו
.Áאֹו הּמזֹון', ּברּכת ּונבר 'ּבֹואּו ואמרּו: ׁשֹותין, ְְְְִִֵַַָָָָהיּו

עד לׁשּתֹות, להם נאסר - הּיֹום' קּדּוׁש ּונקּדׁש ְְֱִִֵֶֶַַַַָ'ּבֹואּו
ׁשּיברכּו קדם ולׁשּתֹות לחזר רצּו ואם יקּדׁשּו; אֹו ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיברכּו
לחזר צריכים - רּׁשאים ׁשאינם ּפי על אף יקּדׁשּו, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹאֹו
אמרּו: אם אבל יׁשּתּו. ּכ ואחר הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּולבר

.ּולבר לחזר צריכין אינן ונבּדיל', ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ'ּבֹואּו
.Ëּכגֹון אחר, יין מין להן ּובא יין, לׁשּתֹות מסּבין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻהיּו

- חדׁש והביאּו יׁשן אֹו ׁשחר, והביאּו אדם ׁשֹותין ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹׁשהיּו
מברכין: אבל ׁשנּיה; ּפעם הּיין ּברּכת לבר צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאינן
והּמטיב'. הּטֹוב העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Èמּכל מׁשקה על ולא האכלין, מּכל אכל על מברכין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאין
הביאּו ּכ ואחר ּבר ואם לפניו; ׁשּיבֹוא עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמׁשקין,
מּידֹו ונפל עליו, ּובר אכל נטל .ּולבר לחזר צרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפניו,
אף עליו, ּומבר וחֹוזר אחר נֹוטל - נהר ׁשטפֹו אֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָונׂשרף
ּכבֹוד ׁשם ּברּו' לֹומר וצרי הּמין; מאֹותֹו ׁשהּוא ּפי ְְִִִֵֵֶַַַָָעל

ראׁשֹו ּברכה על ועד' לעֹולם להֹוציאמלכּותֹו ׁשּלא ּכדי נה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
אּמת על אדם עֹומד לבּטלה. ׁשמים הּמים,[תעלת]ׁשם ְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

ּבׁשעת לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים ּפי על אף וׁשֹותה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּומבר
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מּתחּלה. נתּכּון ׁשּלכ מּפני - ׁשּׁשתה הּמים אינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּברכה,
.‡Èהּסעּודה מחמת והן הּסעּודה, ּבתֹו הּבאים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּדברים

ודגים] בשר ולא[כגון לפניהן לא ּברכה צריכין אינן -ְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹ
הּמזֹון ּוברּכת ׁשּבּתחּלה, 'הּמֹוציא' ּברּכת אּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחריהן;
ּודברים לּסעּודה. טפלה ׁשהּכל הּכל, ּפֹוטרין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּבּסֹוף,

הּסעּודה מחמת פירות]ׁשאינן הּסעּודה[כגון ּבתֹו ׁשּבאּו , ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
לאחריהן. ּברכה טעּונין ואין לפניהן, ּברכה טעּונין -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבין הּסעּודה מחמת ּבין הּסעּודה, לאחר הּבאים ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּודברים
ּולאחריהן. לפניהן ּברכה טעּונין - הּסעּודה מחמת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

.·Èּובעת הּדם, הּקזת ּובסעּודת טֹובים, וימים ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבׁשּבתֹות
על סעּודתֹו קֹובע ׁשאדם ּבהן, וכּיֹוצא הּמרחץ, מן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
הּיין את ּפטר הּמזֹון, ׁשּלפני הּיין על ּבר אם - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָהּיין
אבל הּמזֹון; ּברּכת ׁשּיבר קדם הּמזֹון לאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשֹותה
ׁשּלאחר הּיין על ּבּתחּלה ּולבר לחזר צרי הּימים, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹּבׁשאר
מבר ואחד אחד ּכל הּמזֹון, ּבתֹו יין להן ּבא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמזֹון.
אחד אחר הּכל ׁשּיענּו ּפנּוי, הּבליעה ּבית ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלעצמֹו,

הּמזֹון. ׁשּלאחר הּיין את ּפֹוטר ואינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אמן';
ה ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ּבּדבר‡. יׁש וספק הּמזֹון; ּבברּכת חּיבין ועבדים, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָנׁשים
אינן אֹו זמן, לּה קבּוע ׁשאין לפי הּתֹורה, מן חּיבין הן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאם
ידי הּגדֹולים את מֹוציאין אין ,לפיכ הּתֹורה. מן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָחּיבין
סֹופרים, מּדברי הּמזֹון ּבברּכת חּיבין הּקטּנים, אבל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָחֹובתן.

ּבמצוֹות. לחּנכן ְְְְְִֵַָּכדי
הּזּמּון·. ּברּכת לבר חּיבין ּכאחד, ּפת ׁשאכלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה

היּו אם הּזּמּון? ּברּכת היא זֹו ואי הּמזֹון. ּברּכת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹקדם
ואֹומר: מהן, האחד מבר עׂשרה, עד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאֹוכלין
מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' עֹונין: והּכל מּׁשּלֹו'; ׁשאכלנּו נבר'ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' :ּומבר חֹוזר והּוא חיינּו', ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּובטּובֹו

חיינּו'. ְִָּובטּובֹו
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ואֹומר: מתחיל ּכ ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר

'אמן' עֹונין והן הּברכֹות; ארּבע ׁשּגֹומר עד הּזן', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
ּוברכה. ּברכה ּכל ְְַַָָָָָאחר

ּכיצד?„. ּבּׁשם. מזּמנין ּולמעלה, מעׂשרה האֹוכלין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהיּו
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר' אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר
חֹוזר והּוא חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו'ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו' ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹואֹומר:

הּמזֹון. ּברּכת ְְִִַַַָּומתחיל
ּבצרכי‰. להתעּסק מּׁשּיתחילּו - חתנים ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסֹועד

- הּנּׂשּואין אחר יֹום ׁשלׁשים ועד ולהכינּה, נּׂשּואין ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹסעּודת
והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה נבר' :ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו' ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָעֹונין:
ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו' ואֹומר: חֹוזר והּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָָחיינּו',
:מבר - עׂשרה היּו ואם חיינּו'. ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָׁשאכלנּו
והם מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה לאלהינּו נבר'ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהּׂשמ אלהינּו ּברּו' מּׁשּלֹועֹונין: ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו חה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
אלהינּו ּברּו' ואֹומר: חֹוזר והּוא חיינּו', ְְְֱִֵֵֵָָֹּובטּובֹו

וכן חיינּו'. ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּׂשמחה
עד הּנּׂשּואין מחמת הּנּׂשּואין אחר אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָסעּודה

ּבמעֹונֹו'. 'ׁשהּׂשמחה מבר חדׁש, עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשנים
.Âהּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון, ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל

ּכהנים וכן ּבעזרה. קדׁשים קדׁשי ׁשאכלּו ּכהנים אפּלּו -ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
ויׂשראל ּתרּומה הּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים
ּבזּמּון חּיבין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ּבזּמּון. חּיבין - ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֻחּלין

הּמזֹון. ּבברּכת ְְְִִַַָָּכחּיּובן
.Êעליהן מזּמנין אין - ּוקטּנים ועבדים מצרפיםנׁשים [אין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

נׁשיםלזימון] ׁשל חבּורה ּתהא ולא לעצמן. מזּמנין אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אֹו לעצמן, נׁשים אּלא - הּפריצּות מּפני ּוקטּנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדים
יזּמנּו ׁשּלא ּובלבד לעצמן; קטּנים אֹו לעצמן, ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹעבדים

אנּדרֹוגינֹוס וזכרות]ּבּׁשם. נקבות סימני בו מזּמן[שיש ְְְִֵֵַַַ
ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא מזּמן ואינֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹלמינֹו,

והּטמטּום זכרות]ספק. ולא נקבות סימני לא בו אינֹו[שאין ְְֵֵַָֻ
הּיֹודע קטן ּכלל. עליו,[מבין]מזּמן מזּמנין - מברכין למי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבין ּומצטרף ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ּכבן ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואף
אין והּנכרי, עליו. לזּמן עׂשרה למנין ּבין ׁשלׁשה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹלמנין

עליו. ְְִַָָמזּמנין
.Á.ומעלה ּפת מּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאין

ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, ׁשאכלּו [מיץׁשבעה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ
מבושלים] ּבּׁשם;מאכלים לזּמן מצטרפין - ּבזה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא

ּפת, ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל הּפת. מאֹוכלי המבר ׁשּיהא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא,
רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהּוא עד מצטרפין, אין - ירק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוארּבעה
- ּבׁשלׁשה אבל ּבעׂשרה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹהּנּכר.
מזּמנין. ּכ ואחר ּפת, ּכּזית מהן אחד ּכל ׁשּיאכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹצרי

.Ëאם - ואכל ׁשליׁשי ּובא מּלאכל, וגמרּו ׁשאכלּו ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשנים
מצטרף אכלין, מּׁשאר אפּלּו ׁשהּוא ּכל עּמֹו לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכֹולין
על אף לכּלן, ׁשּמבר הּוא - ׁשּבּמסּבין ּגדֹול וחכם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻעּמהן.

ּבאחרֹונה. אּלא ּבא ׁשּלא ֲִֶֶַָָָָֹּפי
.Èלחלק רּׁשאין אינן ּכאחד, ׁשאכלּו כלׁשלׁשה [לברך ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

בנפרד] יׁשאחד ׁשּׁשה, חמּׁשה. וכן ארּבעה, וכן [מותר]; ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ
לחלק קבוצות]להן רּׁשאין[לשתי אינן עׂשרה עׂשרה; עד , ֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּברּכת ותהיה ׁשּיחלקּו זמן ׁשּכל עׂשרים; ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלחלק,
לחלק. להם יׁש הּכל, ּכזּמּון וחלק חלק לכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּזּמּון

.‡Èׁשלׁשה ׁשל חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
לחלק רּׁשאין אינן יחד]ׁשלׁשה, אכלו שלא אף ;[ומזמנים ְִֵֵֵַָָָָֹ

רּׁשאין ׁשּלֹו, ּבחבּורה מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו ׁשּכבר ּבזּמּון, חּיבין ואינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מּׁשּלֹו, אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף - לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁשבּו

לחלק. רּׁשאין ִֵֵֵַָָָאינן
.·Èּבזמןׁשּת - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות י ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ

ואם אחד; לזּמּון מצטרפין אּלּו, את אּלּו רֹואין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּמקצתן
יׁש ואם לעצמן. מזּמנין ואּלּו לעצמן מזּמנין אּלּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָלאו,
זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול ׁשהּוא ּביניהם, אחד ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמׁש
מקצת ׁשאין ּפי על אף אחד, לזּמּון מצטרפין - זֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָלחבּורה
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ּדברי ּכל ׁשּתיהן ׁשּיׁשמעּו והּוא, אּלּו; מקצת רֹואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָאּלּו
ּבבאּור [בבהירות]המבר. ְְֵֵַָ

.‚È,לֹו קֹוראין - לּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה
והּוא עליו ּומזּמנין אֹומרין, ּׁשהן מה לׁשמע ׁשּיכּון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכדי
ּברּכת יבר למקֹומֹו, ולכׁשּיחזר חֹובתֹו; ידי ויצא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבּׁשּוק,
אין - מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, עׂשרה אבל לעצמֹו. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּמזֹון

עּמהן. ּבמקֹומֹו ויׁשב ׁשּיחזר עד עליו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמזּמנין
.„Èלעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה

לא והּוא זּמּון; חֹובת ידי הּׁשנים ויצאּו עליו, מזּמנין -ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ
למפרע זּמּון ׁשאין זה, ּבזּמּון ברהמ"ז]יצא .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

.ÂËואם לעצמֹו; מבר ואחד אחד ּכל ׁשאכלּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשנים
ּבקֹול מבר ׁשּיֹודע זה יֹודע, אינֹו ואחד יֹודע אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ידי ויֹוצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונה והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָרם,
מברכת ואּׁשה לרּבֹו, מבר ועבד לאביו, מבר ּובן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָחֹובתֹו.
'ּתבֹוא חכמים: אמרּו אבל חֹובתן; ידי ויֹוצאין ְְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָלבעלּה,

לֹו'. מברכין ּובניו ׁשאׁשּתֹו למי ְְְְְִִִֵֶָָָָמארה
.ÊËּבזמן חֹובתן? ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

סֹופרים, מּדברי לבר חּיבין ׁשהן ׂשבעּו, ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאכלּו
חֹובתן. מידי אּׁשה אֹו עבד אֹו קטן אֹותן מֹוציאין ְִִִִִֵֶֶָָָָָָָּולפיכ
- הּתֹורה מן הּמזֹון ּבברּכת ׁשּנתחּיב וׂשבע, אכל אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
חֹובתֹו; מידי אֹותֹו מֹוציאין עבד אֹו קטן אֹו אּׁשה ִִִִֵֵֶֶָָָָאין
מידי אֹותֹו מֹוציאין אין - הּתֹורה מן ּבדבר החּיב ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּכל
ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן הּדבר ּבאֹותֹו החּיב אּלא ְְִֶַַַַָָָָָָחֹובתֹו,

.ÊÈאם - הּזּמּון ּברּכת מברכין ּומצאן אחרים, אצל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּנכנס
;'ּו'מבר 'ּברּו' עֹונה הּוא ,'נבר' אֹומר המבר ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹמצא
עֹונה הּוא ׁשאכלנּו', ּברּו' עֹונין האֹוכלים מצא ְְְִִִֶֶַָָָָָואם

'אמן'. ֲֵֵֶַָאחריהן
ו ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

.‡צרי - 'הּמֹוציא' עליה ׁשּמברכין הּפת האֹוכל ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל
ואף חּלין; ּפת ׁשהיא ּפי על ואף וסֹוף, ּתחּלה ידים ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֻנטילת
לא - טמאה להן יֹודע ואינֹו מלכלכֹות, ידיו ׁשאין ּפי ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻעל
ּבמׁשקין ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל וכן ידיו. ׁשּתי ׁשּיּטל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל,

ּתחּלה. ידים נטילת צרי -ְְִִִִַַָָָ
ּבין·. ׁשמע, לקרּית ּבין לאכילה, ּבין - ידיו הּנֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל

על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּבּתחּלה מבר - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלתפּלה
ּבּתֹורה ׁשּנצטּוינּו היא, חכמים מצות ׁשּזֹו ידים'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
ּומים ."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי "על ׁשּנאמר: מהן, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשמע
הּסּכנה; מּפני אּלא ׁשאינן עליהן, מברכין אין - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחרֹונים

ּביֹותר. ּבהן להּזהר אדם חּיב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָּולפיכ
נֹוטל,‚. רצה - רׁשּות לתבׁשיל, ּתבׁשיל ּבין ידים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָנטילת

נטילת צריכין אינן - חּלין ׁשל ּופרֹות נֹוטל. אינֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻרצה
ּבּסֹוף ולא ּבּתחּלה לא הריידים, לפרֹות, ידיו הּנֹוטל וכל ; ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ

הרּוח מּגּסי נטילת[גאוותנים]זה צרי הּמלח, את ּכל . ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מלח אֹו סדֹומית מלח ּבֹו יׁש ׁשּמא - ּבאחרֹונה ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָידים
ויּסמא; עיניו על ידיו ויעביר סדֹומית, מלח ּכטבע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּטבעֹו
הּמלח. מּפני סעּודה, ּכל ּבסֹוף ידים לּטל חּיבין זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּפני

טרּודין ׁשהן מּפני ּבּתחּלה, ידים מּנטילת ּפטּורין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּובּמחנה,
הּסּכנה. מּפני ּבאחרֹונה, וחּיבין ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָּבּמלחמה;

הּפרק„. עד ידים? נטילת היא היכן הידעד כף [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ
וכלוהזרוע] הּידים. ׁשּתי לכל רביעית הּמים? ׁשעּור וכּמה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

וכל ידים; ּבנטילת חֹוצץ ּבטבילה, מים]ׁשחֹוצץ [סוג ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּמקוה[המשלים]העֹולה סאה]למידת לׁשעּור[מ' עֹולה , ְְְִִִֶֶֶַַָ

ְִִרביעית.
מקוה,‰. ּבמי ידיו הטּביל אם - ידים נטילת הּצרי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

ׁשעּור ּבהן ׁשאין ּבמים הטּבילן ואם אחר; ּדבר צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
ׁשאין ּכלּום, עׂשה לא ׁשּבּקרקע, ׁשאּובין ּבמים אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמקוה,

ּבנטילה. אּלא הּידים את מטהרין הּׁשאּובין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמים
.Âּבּמים ּדברים: ּבארּבעה להּזהר צרי ידיו, הּנֹוטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּכל

ׁשּיהיה ּובּׁשעּור, ידים; לנטילת ּפסּולין יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמן,
ׁשּנֹוטלין הּמים ׁשּיהּו ּובּכלי, הּידים; ׁשּתי לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן

נֹותן. מּכח ּבאין הּמים ׁשּיהּו ּובּנֹוטל, ּבכלי; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבהן
.Ê,וגּלּוי מראה, ׁשּנּוי - הּמים את ּפֹוסלין ּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָארּבעה

מּלׁשּתֹות הּבהמה את ׁשּמֹונע והפסד ּבהן, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועׂשּית
ּבין ּבכלים ּבין - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו מים ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
מקֹומן מחמת ּבין לתֹוכן ׁשּנפל ּדבר מחמת ּבין ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבקרקעֹות,
מן אֹותן האֹוסר ּגּלּוי נתּגּלּו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ

ידים לנטילת נפסלּו ארסו]הּׁשתּיה, בהם נתן נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ
.Áּופסּולין ׁשֹופכין, נעׂשּו - מלאכה ּבהן ׁשּנעׂשה מים ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּכל

אֹו ּכלים, ּבהן ׁשהדיח ׁשאּובין מים ּכיצד? ידים. ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלנטילת
- ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין ּבזה, וכּיֹוצא ּפּתֹו, ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשרה
חדׁשים, אֹו מּודחין ּכלים ּבהן הדיח ידים. לנטילת ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפסּולין

הּכעכין את ּבהן מטּבל ׁשהּנחּתֹום מים ּפסלן. [עוגותלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹופןיבשות] וׁשהּוא ּפסּולין; בכפו], ּבׁשעת[נוטל מהן ְְְִִֵֵֶֶַ

מלאכה, ּבהן ׁשּנעׂשּו הן ׁשּבחפניו, ׁשהּמים - ּכׁשרין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָליׁשה,
ּבכׁשרּותן. הן הרי מהם, ׁשחֹופן הּמים ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל

.Ëמרים ׁשהיּו ּכגֹון - הּכלב מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל
אֹותן יׁשּתה ׁשּלא עד רע, ריחן אֹו עכּורין אֹו מלּוחין ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹאֹו
ּכׁשרין ּובקרקעֹות, ידים; לנטילת ּפסּולין ּבכלים, - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכלב
את ּבהן מטּבילין ּבמקֹומן, - טבריה חּמי ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהטּביל
אּמה מהן ׁשהפליג אֹו ּבכלי, מהן נטל אם אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּידים;

תעלה] מהן לא[משך מהן נֹוטלין אין - אחר ְְִֵֵֵֶַָֹלמקֹום
לׁשתּית ראּויין ׁשאינן מּפני אחרֹונים, ולא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹראׁשֹונים

ְֵַָהּבהמה.
.Èלּנֹוט עד[לכתחילה]ליׁש מעט, מעט ידיו על לּתן ְְִֵֵֵַַַַַָָ

אחת, ּבׁשטיפה ּכּלּה הרביעית נתן ואם ּכּׁשעּור; ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשּיּתן
ארּבעה נֹוטלין אדם]חמּׁשה[או]ּכׁשר. זה,[בני ּבצד זה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּירּפּו ּובלבד - אחת ּבׁשטיפה זה, יד ּגּבי על זה יד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָאֹו
לזו]ידיהן זו ידיהם ידחקו הּמים,[לא ּביניהן ׁשּיבֹוא ּכדי , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ואחד. אחד לכל רביעית ּכדי הּׁשטיפה ּבאֹותּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָויהיה
.‡Èהּכלים ּבדפנֹות לא לּידים נֹותנין ולא[שנשברו]אין , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ

גדול]הּמחץ[תחתית]ּבׁשּולי חרס ּבחרסים[כלי ולא , ְְֲִֵַַַַָֹ
חרס] ּבמגּופת[שברי ולא ּתּקן[מכסה], ואם החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ

החמת[הרחיב] וכן לּידים; מּמּנה נֹותנין לנטילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמגּופה
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על[נוד] אף - וקּפה ׂשק אבל לּידים. ּבּה נֹותנין ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּתּקנּה,
ּבחפניו, לחברֹו יּתן ולא לּידים. מהן נֹותנין אין ׁשּתּקנן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפי
אֹותן המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו וכלים ּכלי. חפניו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ׁשברי ׁשהן מּפני לּידים, ּבהם נֹותנין אין - טמאה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמידי

ִֵּכלים.
.·Èּוכלי ּגללים ּכלי אפּלּו לּידים, נֹוטלין הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּבכל

רביעית, מחזיק ׁשאינֹו ּכלי ׁשלמים. ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאדמה
לּידים. מּמּנּו נֹותנין אין - רביעית ּבֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַָאֹו

.‚Èאם וקטן. ׁשֹוטה חרׁש אפּלּו לּידים, לּתן ּכׁשרין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכל
אֹו ידיו, על וצק ּברּכיו, ּבין הּכלי מּניח - אחר ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין
על ּבזֹו וצק אחת ידֹו נֹוטל אֹו ויּטל; ידיו, על החבית ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹיּטה
לּידים. נֹוטל והּקֹוף, הּׁשנּיה. על ּבראׁשֹונה וצק וחֹוזר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָזֹו,

.„Èחלולה]הּׁשקת האדם[אבן אֹו[מים]ׁשּדֹולה ּבידֹו ְֶֶֶַָָָָֹ
והֹולכין ּבאּמה מּמּנה נמׁשכין והּמים לתֹוכּה, ונֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבגלּגל
ועברּו ּבּׁשקת, ידיו והּניח הּבהמה, אֹו הּירקֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּומׁשקין
אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה לא - ידיו על וׁשטפּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמים
הּדלי, לׁשפיכת קרֹובֹות ידיו היּו ואם ידיו; על נֹותן ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּכאן
- האדם נתינת מּכח ידיו על ׁשטפּו הּמים ׁשּנמצאּו ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹעד

נטילה. לֹו ְְִָָָעלתה
.ÂËלא אֹו מלאכה מהן נעׂשה אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמים

טהֹורין הן אם ּבהן, ׁשאין אֹו ּכּׁשעּור ּבהן יׁש אם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנעׂשה,
טהֹור; ספקֹו - ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ספק טמאין, ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹאֹו

טהֹור. ידים, ׁשּבטהרת ספק ְֳִֵֶֶַַָָָָָׁשּכל
.ÊËׁשּלא למעלה, ידיו ׁשּיגּביּה צרי - ראׁשֹונים ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמים

ואחרֹונים הּידים; את ויטּמאּו ויחזרּו לּפרק חּוץ מים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָיצאּו
ׁשעל הּמלח ּכח ּכל ׁשּיצא ּכדי למּטה, ידיו ׁשּיׁשּפיל צרי -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּגּבי על ּבין ּכלי ּגּבי על ּבין נּטלים ראׁשֹונים, מים ְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָידיו.
מים קרקע. ּגּבי על נּטלין אינן ואחרֹונים, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָקרקע;

האּור ּבחּמי ּבין באש]ראׁשֹונים, ּבצֹונן.[שהוחמו ּבין ְְִִֵֵֵֵַָ
ׁש והּוא, - ּבחּמין נּטלין אין ׁשהּידאחרֹונים, חּמים ּיהיּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

יכֹול ׁשאינֹו הּזהמא, את מעבירין ׁשאין מּפני ּבהן, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻסֹולדת
ּבאחרֹונה. מהן נֹוטלין ּפֹוׁשרין, היּו אם אבל ּבהן; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפׁשּפׁש

.ÊÈּומתנה ׁשחרית, ידיו אדם ּכל[מכוין]נֹוטל עליהן ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
והּוא, ואכילה; אכילה לכל ידיו לּטל צרי ואינֹו ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹהּיֹום,
צרי מהן, ּדעּתֹו הּסיח אם אבל מהן; ּדעּתֹו הּסיח ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

נטילה. ׁשּצרי עת ּבכל ידיו ְְִִִֵֶָָָָָֹלּטל
.ÁÈּדבר אֹו ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה, ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט

הּמאכיל ידיו. נטל ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשקה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּטּבּולֹו
נטילת צרי והאֹוכל, ידים; נטילת צרי אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרים,
הּוא אחר אּלא ּבּמאכל, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידים,

ּבמגרפה לאֹוכל הּדין והּוא מזלג]הּמאכילֹו. ׁשּצרי[כעין , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידים. ְִִַַָנטילת

.ËÈׁשהּוא ּפי על אף ידיו, נטל ׁשּלא מי להאכיל ְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור
הרּבה וצּוּויים ידים; ּבנטילת לזלזל ואסּור ּפיו. לתֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָנֹותן
אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו ידים, נטילת על חכמים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָצּוּו
ּכ ואחר ּבמקצתן, ידיו נֹוטל לׁשּתֹות, ּכדי אּלא מים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

מקצתן. וׁשֹותה ְְִֵֶָָאֹוכל,
.Îהאֹוכל וכל יאכל; ּכ ואחר ידיו, את לנּגב אדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי

ידיו הּנֹוטל וכל טמא. לחם ּכאֹוכל ידים, נּגּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבלא
ידים, לנטילת ותכף .מבר ּכ ואחר מנּגב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבאחרֹונה,
אפּלּו אחר; ּבדבר ּביניהם יפסיק לא - הּמזֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּברּכת
ׁשּיבר עד אסּור ּבאחרֹונה, ידיו ׁשּנטל אחר מים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלׁשּתֹות

הּמזֹון. ְִַַָּברּכת
שלישי יום

ז ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות
.‡ּדר וכּלן ּבסעּודה, יׂשראל חכמי נהגּו רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמנהגֹות

ידיו נֹוטל ׁשּבכּלן ּגדֹול לסעּודה, ּכׁשּנכנסין הן: ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻארץ;
מסב וגדֹול מסּבין. ויֹוׁשבין נכנסין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻּתחּלה,
מסב ּגדֹול מּטֹות, ׁשלׁש היּו מּמּנּו; למּטה לֹו וׁשני ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּבראׁש,
מּמּנּו. למּטה לֹו ּוׁשליׁשי מּמּנּו, למעלה לֹו וׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבראׁש,

ּומׁשלים·. 'הּמֹוציא', מבר הּבית הּברכה[מסיים]ּבעל ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ
ׁשּיבר ּכדי הּמזֹון, ּברּכת מבר והאֹורח ּבֹוצע; ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ׁשּבכּלן ּגדֹול - הּבית ּבעלי ּכּלן היּו ואם הּבית. ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻֻלבעל

הּמזֹון. ּברּכת מבר והּוא ְְְִֵֵַַַָָּבֹוצע,
ולפּתן‚. מלח ׁשּיביאּו עד לבצע, רּׁשאי הּבֹוצע [כלאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הפת] עם הנאכל ּכןדבר אם אּלא ואחד, אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶָָָָלפני
חרבה ּפת לאכל שהיא]נתּכּונּו לא[כמות ּבֹוצע ואינֹו . ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָֹֹ

יֹותר ּפרּוסה ולא עין, ּכצר נראה ׁשהּוא מּפני קטּנה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפרּוסה
לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבתן; ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּכּביצה,

ׁשּבׁשל מּמקֹום אּלא ּבֹוצע, ואינֹו ּגדֹולה. [נאפה]ּפרּוסה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
יפה. ֶֶָָיפה

ׁשם„. היתה אם ׁשלמה; מּכּכר לבצע הּמבחר, מן ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻמצוה
ּבתֹו ּפרּוסה מּניח חּטים, ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשלמה

מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מּׁשּתיהן, ּובֹוצע ּומּׁשלמה.ׁשלמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
נֹוטל ּכּכרֹות; ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים, ּובימים ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבׁשּבת

מהן. אחת ּובֹוצע ּבידֹו, ְְֵֵֵֶֶַַַָׁשּתיהן
נֹוטל‰. והאחד ואחד, אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבֹוצע

אבל. היה ּכן אם אּלא האֹוכל, ּביד נֹותן ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּבידֹו;
הּמסּבין ואין ואֹוכל; ּתחּלה ידיו ּפֹוׁשט הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻוהּבֹוצע,
רּׁשאי הּבֹוצע ואין ;המבר ׁשּיטעם עד לטעם, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹרּׁשאין
רצה ואם הּמסּבין. רב מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻלטעם,
מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו לרּבֹו, ּכבֹוד לחלק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּבֹוצע
ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו קדם ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹּבחכמה,

.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין לצורךׁשנים, הפסיק אחד [אם ְְְִִִֶֶַַַָָָ
וכיו"ב] ּגמרּושתיה ממּתינין. אין ׁשלׁשה, מהן[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ

אין הּׁשנים מהן, אחד ּגמר עּמהן; מפסיק הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים,
אין ׁשּגֹומרין. עד והֹולכין, אֹוכלין אּלא לֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָמפסיקין
זה, ּומּפני סּכנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבסעּודה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמׂשיחין
מבר ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו יין להן ּבא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאם
ּבׁשעת 'אמן' העֹונה ויענה אחד ּבר ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלעצמֹו,
האֹוכל, ּבפני מסּתּכלין ואין סּכנה. לידי יבֹוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּבליעה,

לבּיׁשֹו. ׁשּלא ּבמנתֹו, ְְְְִֶַָֹֹולא
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.Êודר עּמהן; אֹוכל אינֹו הּמסּבין, לפני העֹומד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּמׁש
ּכדי ותבׁשיל, ּתבׁשיל מּכל ּפיו לתֹו לּתן היא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָרחמנּות
וכֹוס ּכֹוס ּכל על מבר יין, לֹו נתנּו ואם ּדעּתֹו. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָליּׁשב
אּלא ּברצֹונֹו, ּתלּויה ׁשתּיתֹו ׁשאין מּפני לֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּנֹותנין

ְִָּברצֹונם.
.Áאחת ידֹו נֹוטל מים, להׁשּתין הּמסּבין מן אחד ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻיצא

שנגעה] והפליג[זו חברֹו עם ּדּבר ׁשּתי[שהה]ונכנס; נֹוטל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָ
ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב נכנס לׁשתּיה, מסּבין היּו ואם ונכנס. ְְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻידיו
נֹוטל ולּמה לאֹורחין; ּפניו מחזיר ּכ ואחר ידיו, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָונֹוטל
ׁשם ׁשאין מּפני ידיו, נטל ׁשּלא ידּמּו ׁשּמא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמקֹומֹו?

ֲִָאכילה.
.Ëחי ּבׂשר מּניחין מבושל]אין ואין[שאינו הּפת, על ְִִֵֵַַַַַָָ

מלא ּכֹוס את[משקין]מעבירין סֹומכין ואין הּפת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
החתיכֹות; את ולא הּפת, את זֹורקין ואין ּבּפת. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּקערה
ּותאנים ּתּותים ּכגֹון קלּפין, להן ׁשאין האכלין את ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹולא

להמׁשי ּומּתר נמאסין. ׁשהן מּפני יין[להזרים]וענבים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
ואגֹוזים קליֹות לפניהם וזֹורקין חתנים; ּבבּתי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶָָָּבצּנֹורֹות
ׁשּנמאסין. מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא אבל החּמה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבימֹות
מפסידין אין וכן מזּוג. ּבין חי ּבין ּביין, ידים נֹוטלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָואין

ּובעיטה ּבּזּוי ּדר ּומׁשקין, אכלין .[זלזול]ׁשאר ְְְֳִִִִֶֶַָָָ
.Èּביד ולּתן ּׁשּלפניהם, מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאסּור

הּסעּודה, ּבעל יתּבּיׁש ׁשּמא - הּבית ּבעל ׁשל ּבּתֹו אֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּבנֹו
הּקטּנים ונמצאּו לפניהם, ּׁשהביא מה אּלא לֹו אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהרי
יין, חבית לחברֹו אדם יׁשלח לא והֹולכין. אֹותֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹנֹוטלין
ׁשּכּלּה חבית אדם לֹו יׁשלח ׁשּמא - ּפניה על צף ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻוׁשמן
ויזּמן ּבלבד, ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן יין, ׁשהיא וידּמה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן,

ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ויתּבּיׁש. הּמביאיןאֹורחים, אּלּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָֹ
אסּורין. - הּסעּודה לבעל ּבּוׁשה ְְֲִִֵַַַָָלידי

.‡Èּומכּבדין הּׁשלחן את מסּלקין - מּלאכל ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֻּגמרּו
את[מטאטאים] נֹוטלין ּכ ואחר ּבֹו, ׁשאכלּו הּמקֹום ְְְִֶֶֶַַַָָָאת

ׁשאסּור ּכּזית, ּבהן ׁשּיׁש ּפרּורין ׁשם יּׁשאר ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָידיהן;
ּכּזית, ּבהן ׁשאין ּפרּורין אבל עליהן; ולרחץ עליהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלהּל

ּבּיד. לאּבדן ְְַַָָָֻמּתר
.·È,הּמזֹון ּברּכת ׁשּמבר ּכל - לנטילה מים להם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביאּו

וידיו הּגדֹול יׁשב ׁשּלא ּכדי ּתחּלה, ידיו נֹוטל ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהּוא
ּבּסֹוף ידן נֹוטלין הּסֹועדין, ּוׁשאר אחר. ׁשּיּטל עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמזהמֹות,

זה ּבדבר מכּבדין ואין זה; אחר לפני"]זה ׁשאין["טול , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבגׁשרים ולא ּבדרכים, ולא מזהמֹות, ּבידים [לומרמכּבדין ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹֹֹ

לפני"] "לך ּובׁשעתלגדול למזּוזה, הראּוי ּבפתח אּלא -ְְְִִֶֶַַָָָָ
ְִָּכניסה.

.‚Èּברּכת ּוברכּו ידיהן, ונּגבּו ידיהן, את לּטל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּגמרּו
הּמגמר את והביאּו ּברּכת[בשמים]הּמזֹון, ׁשּבר הּגדֹול - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

'אמן'. עֹונין וכּלן הּמגמר, על מבר הּוא ְְְִֵֵַַַָָָָָֻֻהּמזֹון,
.„Èאֹו רביעית, מחזיק ּכֹוס מביאין - יין ׁשם היה ְְְִִִִִִִַַָָָאם

הּיין את אֹוחז ּבׂשמים; מין ּומביאין רביעית, על ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָיתר
הּמזֹון; ּברּכת ּומבר ּבׂשמאלֹו, הּבׂשמים ואת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּבימינֹו,
הּבׂשמים. על מבר ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָואחר

הּׁשּמׁש ּבראׁש טחֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ערב ׁשמן הּבׂשמים היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאם
שמשו] ראש על הבשמים ריח הּׁשּמׁש[מנגב היה ואם ;ְִַַָָָ

טחֹו חכמים, מבּׂשם[מנגבו]ּתלמיד יצא ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֻ
ַלּׁשּוק.

.ÂËעל ּבר אם יין, טעּונה הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָאף
מּבפנים, ּברכה ׁשל ּכֹוס ׁשּידיח צרי ׁשאמרנּו, ּכּמנהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
לברּכת ׁשהּגיע וכיון חי, יין וימּלאּנּו מּבחּוץ; אֹותֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹויׁשטף
לׁשתּיה. ערב ׁשּיהא ּכדי מים, מעט לתֹוכֹו נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'הארץ',
ׁשֹותקין, הּכל אּלא הּמזֹון, ּברּכת ׁשל ּכֹוס על מׂשיחין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואין

ויׁשּתּו. והּיין, הּמזֹון ּברּכת ׁשּתכלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָעד
ח ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ּפרי‡. 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - האילן ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
הּמינין מחמׁשת חּוץ רּבֹות'; נפׁשֹות 'ּבֹורא ּובּסֹוף ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהעץ',
וזיתים ּותאנים ורּמֹונים ענבים והן ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהּכתּובין
מעין אחת ּברכה ּבּסֹוף עליהן מבר ׁשהּוא - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּותמרים
ּבּתחּלה עליהן מברכין - והירקֹות הארץ ּפרֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש.
ּודברים רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה', ּפרי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ'ּבֹורא
ּוביצים ודגים ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון הארץ, מן ּגּדּולן ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָׁשאין
'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - ּבהן וכּיֹוצא ּודבׁש וחלב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומים
לרּוֹות ׁשּלא מים והּׁשֹותה רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּולבּסֹוף

לאחריו. ולא לפניו לא ּברכה, טעּון אינֹו - ְְְְְֲֵַָָָָָָָֹֹצמאֹו
עליהן·. מבר - מׁשקין מהן והֹוציא ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּסֹוחט

הענבים מן חּוץ נפׁשֹות'; 'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבּתחּלה
הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה מבר הּוא הּיין ׁשעל - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהּזיתים
מבר הּוא הּׁשמן ועל ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּולבּסֹוף

ׁשהיהּב אמּורים? ּדברים ּבּמה העץ'. ּפרי 'ּבֹורא ּתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּׁשלקֹות מי עם הּׁשמן מן וׁשתה ּבגרֹונֹו [ירקותחֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אםמבושלים] אבל ּבׁשתּיתֹו; נהנה ׁשהרי ּבהן, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכּיֹוצא
מבר - ּבגרֹונֹו חֹוׁשׁש היה ׁשּלא אֹו לבּדֹו, הּׁשמן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשתה

הּׁשמן. ּבטעם נהנה לא ׁשהרי 'ׁשהּכל', ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו
אֹו‚. ּבּׁשלן אם - חּיים להאכל ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרֹות

ונימוחו]ׁשלקן הרבה ּבּתחּלה[בישלם עליהן מבר , ְְְֲִֵֵֶַָָָָ
להאכל ׁשּדרּכן וירקֹות נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולבּסֹוף ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ'ׁשהּכל',

ולפת ּכרּוב ּכגֹון ירק]ׁשלּוקין, מבר[מין חּיין, אכלן אם - ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
חּיין להאכל ׁשּדרּכן ּודברים 'ׁשהּכל'. ּבּתחּלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן
עליהן מבר - מבּׁשלין ּבין חּיין ּבין אכלן - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻּומבּׁשלין
מבר עץ, ּפרֹות היּו אם להן: הראּויה ּברכה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּבּתחּלה
מבר ירקֹות, אֹו אדמה ּפרֹות היּו ואם העץ'; ּפרי ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָ'ּבֹורא

האדמה'. ּפרי ְֲִֵָָָ'ּבֹורא
ׁשלק„. מי על מבר - ׁשּׁשלקן להּׁשלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָירקֹות

מימיהן, לׁשּתֹות ׁשּׁשלקן והּוא, האדמה'; ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּלהן
ּדבׁש לׁשּתֹותן. ׁשּדרּכן ּבמקֹום ּכׁשלקֹות, ׁשלקֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמימי
ׁשּמעכן ּתמרים אבל 'ׁשהּכל'. ּתחּלה עליו מברכין ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּתמרים,
מבר - עּסה ּכמֹו ועׂשין ׁשּלהן, ּגרעינין והֹוציא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבידֹו,
מעין אחת ּברכה ּולבּסֹוף העץ', ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָעליהן

ָֹׁשלׁש.
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מימיהן‰. ּומבּׁשלין אֹותן, ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּקנים
ׁשּיקּפא גושי]עד הּגאֹונים[ייעשה ּכל - למלח וידמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אמרּו, ּומּקצתם האדמה', ּפרי 'ּבֹורא עליו ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָאמרּו,
מבר קנים, אֹותן ׁשהּמֹוצץ אמרּו, וכן העץ'; ּפרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ'ּבֹורא
מברכין ואין ּפרי, זה ׁשאין אֹומר ואני האדמה'. ּפרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ'ּבֹורא
ׁשּנׁשּתּנה הּקנים אּלּו ּדבׁש יהיה ׁשּלא 'ׁשהּכל'; אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעליו

האּור ידי באש]על בישול ׁשּלא[ע"י ּתמרים מּדבׁש ּגדֹול , ְְְִִֵֶַַָָָֹ
'ׁשהּכל'. עליו ּומברכין ְְְִִֶַַָָָָֹנׁשּתּנה,

.Âמבר - לבן עץ ּכמֹו ׁשהּוא הּדקל ראׁש והּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹהּקֹור,
קפרס 'ׁשהּכל'. ּבּתחּלה צלף[עלים]עליו אילן]ׁשל -[מין ְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּפרי; ׁשאינֹו מּפני האדמה', ּפרי 'ּבֹורא עליו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָמבר
ּכצּורת[גרגירים]והאבּיֹונֹות ׁשהן הּפרי הן צלף, ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

העץ'. ּפרי 'ּבֹורא עליהן ּומבר - קטּנים ּדּקים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּתמרים
.Êוהּזנּגביל קינמון]הּפלּפלין רטּבין,[מין ׁשהן ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻ

אינן יבׁשין, אבל האדמה'; ּפרי 'ּבֹורא ּתחּלה עליהן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמבר
ׁשהן מּפני - לאחריהן ולא לפניהן לא ּברכה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹטעּונין
לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין וכן אכל. ואינן ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּתבלין,
לא ּברכה, טעּונין אינן - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּומׁשקין

לאחריהן. ולא ְְְֲִֵֵֶֶַֹלפניהן
.Áׁשהקריס והּיין ׁשעּפׁשה, ותבׁשיל[החמיץ]הּפת , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

והּנֹובלֹות צּורתֹו, מהעץ]ׁשעברה שנשרו ּפּגין[פירות ׁשהן ְְְִֵֶֶַַָָָ
שהתבש והּגֹובאילו][קודם והחמץ, והּׁשכר, חגב], ,[מין ְְְֵֶַַַַָֹ

והּכמהין פטריות]והּמלח, הּוא[מין ּכּלן על - והּפטרּיֹות , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֻ
'ׁשהּכל', לפניו ׁשּמברכין וכל 'ׁשהּכל'. ּתחּלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמבר
חי ּׁשּברא, מה ּכל על רּבֹות נפׁשֹות 'ּבֹורא לאחריו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָמברכין
לפניו. ּברכה טעּון לאחריו, ּברכה הּטעּון וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמים'.

.Ëיין]ׁשמרים ׁשלׁשה[של עליהם מים,[מדות]ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יין ׁשּזה הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא עליהן מבר - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהֹוציא
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - מארּבעה ּפחֹות הֹוציא הּוא; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמזּוג

'ׁשהּכל'. ּתחּלה עליהן מבר יין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטעם
.Èועל יצא; - האדמה' ּפרי 'ּבֹורא האילן ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבר

אם הּכל, ועל יצא. לא - העץ' ּפרי 'ּבֹורא הארץ ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּפרֹות
הּיין. ועל הּפת על ואפּלּו יצא, - 'ׁשהּכל' ְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָֹּבר

.‡Èמנת על הּברכה והתחיל ּבידֹו, ׁשכר ׁשל ּכֹוס ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלקח
מחזירין אין - הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה 'ׁשהּכל', ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלֹומר
על הּברכה והתחיל הארץ, ּפרֹות לפניו היּו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹותֹו.
ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה האדמה', ּפרי 'ּבֹורא לֹומר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָמנת
ׁשל ּתבׁשיל לפניו היה אם וכן אֹותֹו. מחזירין אין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעץ'
וטעה מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא לֹומר מנת על ּובר ּופתח ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָּדגן,
הּׁשם ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה מּפני יצא; - לחם' 'הּמֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמר
לּברכה אּלא נתּכּון לא הּברכה, עּקר ׁשהן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּמלכּות,
הּברכה ּבעּקר היה ולא והֹואיל הּמין, לאֹותֹו ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹהראּויה
מחזירין ואין יצא, - ּבסֹופּה ׁשּטעה ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָטעּות,

אֹותֹו.
.·Èלא אם ּבר אם ּבהן לֹו ׁשּנסּתּפק האּלּו הּברכֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשהן מּפני ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה לא ,ּומבר חֹוזר אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּבר
ּברכה ּבלא ּפיו לתֹו אכלין והכניס ׁשכח סֹופרים. ְְְְְְְֳִִִִִִִֵַָָָָֹמּדברי

ּפרֹות היּו ואם ּבּסֹוף; ּומבר ּבֹולען, - מׁשקין היּו אם -ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אחד לצד מסּלקן - וענבים ּתּותים ּכגֹון יּמאסּו, זרקן ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשאם
ּפֹולים ּכגֹון נמאסין, אינן ואם ּבֹולען; ּכ ואחר ,ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּומבר
ּכ ואחר ּפנּוי, ּופיו ׁשּיבר עד מּפיו ּפֹולטן - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָואפּונים

ֵאֹוכל.
.‚È- ׁשוֹות ּברכֹותיהן היּו אם - הרּבה מינין לפניו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיּו

אין ואם הּׁשאר; את ּופֹוטר ׁשּירצה, מהן איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר
הראּויה ּברכה מהן אחד ּכל על מבר - ׁשוֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּברכֹותיהן
רֹוצה אינֹו ואם מקּדים. להקּדים ׁשּירצה מין זה ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַלֹו,
עליו הּמינין, מּׁשבעת אחד ּביניהן יׁש אם - מּזה יֹותר ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבזה
לּברכה. קֹודם ּבּפסּוק, הּקֹודם וכל ּתחּלה; מבר ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָהּוא
ּוׂשערה, חּטה "ארץ זה: ּבפסּוק האמּורין הן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהּׁשבעה,
הן זה, ּודבׁש ּודבׁש". ׁשמן, זית ארץ ורּמֹון; ּותאנה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָוגפן
ׁשני ׁשהּתמרים - לענבים קֹודמין והּתמרים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתמרים;

שבפסוק]ל'ארץ' ל'ארץ'[השני ׁשליׁשי והענבים , ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָ
.[הראשון]

.„Èוׁשל הּפרֹות מיני חמׁשת ׁשל ׁשלׁש ׁשּמעין אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּברכה
'על אֹומר: הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הּדגן; מיני ׁשל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיין,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
הּגפן'. ּפרי ועל הּגפן 'על אֹומר: הּוא הּיין ועל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַוכּו'';

ּב ּבארץוחֹותם היה ואם הּפרֹות'; ועל הארץ 'על ׁשּתיהן: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מי ויׁש ּפרֹותיה'. ועל הארץ 'על ּבהן: חֹותם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
טֹוב אל 'ּכי חתימה: קדם ׁשלׁש, ׁשּמעין ּבּברכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
ׁשאֹומר מי ויׁש רביעית; ּברכה מעין ׁשהּוא אּתה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומטיב
ּבלבד. הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

.ÂËמיני חמׁשת ׁשל ּתבׁשיל ואכל ּתמרים ואכל יין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשתה
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּככה: ּבאחרֹונה מבר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּדגן,
ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה, ועל הּמחיה על ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהעֹולם,
ועל הּׂשדה, ּתנּובת ועל העץ, ּפרי ועל העץ ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּגפן,
ועל הארץ, על ה', אּתה ּברּו' וחֹותם: וכּו''; חמּדה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָארץ

הּפרֹות'. ועל ְְִֵַַַָהּמחיה,
.ÊËזה על ּבּסֹוף מבר - יין וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל

ענבים, אֹו ּתאנים אכל עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבפני
אחת ּברכה ּבּסֹוף מבר - ּבהן וכּיֹוצא ואּגסים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָותּפּוחים
הן. העץ ּפרֹות ׁשּכּלן מּפני הּכל, ּכֹוללת והיא ׁשלׁש, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמעין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ט ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ּבמׁשקה‡. אֹו ּבמאכל להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשם
ּברכה. קדם טֹוב ריח להריח לֹו אסּור ּכ - ּברכה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹקדם
הריח לֹו ׁשּיׁש זה היה אם טֹוב? ריח על מברכין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכיצד
היה ואם בׂשמים'; עצי 'ּבֹורא עליו מבר עץ, מין אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָָעץ
ואם בׂשמים'; עּׂשבי 'ּבֹורא מבר העׂשב, מין אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָעׂשב

מן ׁשהּוא הּמֹור ּכגֹון מאדמה, ולא מעץ לא של]היה [הדם ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
הראּוי ּפרי היה ואם בׂשמים'; מיני 'ּבֹורא מבר - ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהחּיה
טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר - ותּפּוח אתרֹוג ּכגֹון ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאכילה,
יצא. בׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר אם - הּכל ועל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּבּפרֹות'.
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הּמגמר·. על מברכין גחליםאין על המונחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
ריחם] להדיף ּתימֹורתֹובוערות ׁשּתעלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

מברכין עץ, ריח ׁשּנתן הּנׂשרף זה היה אם עליו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמברכין
בׂשמים'; 'עּׂשבי מברכין עׂשב, היה ואם בׂשמים'; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'עצי
מיני 'ּבֹורא מברכין ּבּה, וכּיֹוצא חּיה מּמין היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם

ְִָבׂשמים'.
ׁשמן‚. 'ּבֹורא עליו מבר ּבֹו, וכּיֹוצא אפרסמֹון ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמן

ריחֹו ׁשחזר עד ׁשּטחנֹו אֹו ׁשּכבׁשֹו זית ׁשמן אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';
ׁשּבּׂשמֹו ׁשמן בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא עליו מבר [ערבונֹודף, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

בשמים] מיניעם 'ּבֹורא עליו מבר הּמׁשחה, ׁשמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכעין
ּופֹוטר ההדס על מבר והדס, ׁשמן לפניו הביאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבׂשמים'.
'עצי והיא לׁשניהן, אחת ׁשּברכה מּפני הּׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת

ְִָבׂשמים'.
אין„. עׂשב, ׁשהּוא ּובׂשם עץ ׁשהּוא ּבׂשם לפניו ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹהיּו

זה על מבר אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּברּכת
יין אֹוחז - וׁשמן יין לפניו הביאּו לעצמֹו. זה ועל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלעצמֹו,
וחֹוזר וׁשֹותהּו, הּיין על ּומבר ּבׂשמאלֹו; וׁשמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבימינֹו,

הּׁשּמׁש ּבראׁש וטחֹו ּבֹו, ּומריח הּׁשמן על יצאּומבר [שלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מבושמות] בידים חכמים,לשוק ּתלמיד הּׁשּמׁש היה ואם ;ְְֲִִִַַַָָָָ

ּבּכתל. ֶַָֹטחֹו
.‰מבר האדמה, מן אם העץ מן אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדבר
מּמיניןעלי הרֹוכל ׁשערבֹו ּבׂשם בׂשמים'; מיני 'ּבֹורא ו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשל לחנּותֹו נכנס בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרּבה,
בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא מבר הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבֹוׂשם
נכנס אחת; אּלא מבר אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם יׁשב ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאם

ּופעם. ּפעם ּכל על מבר ויצא, נכנס ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָויצא
.Âהּים וחלפי הים]הּׁשֹוׁשּנה שבשפת מברכין[צמחים , ְְְְִִֵַַַָָָ

נרּגס בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא צמח]עליהן 'ּבֹורא[מין ּגּנה, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ּומי הּורד, בׂשמים'. עּׂשבי 'ּבֹורא ׂשדה, וׁשל בׂשמים'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעצי

והּמצטּכי והּלבֹונה, שרף]הּורד, הנקרא מעץ היוצא ,[שרף ְְְְִֶֶַַַַַָ
בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא - ּבהן ְְֲִֵֵֵֶַָָוכּיֹוצא

.Ê:הן ואּלּו עליהן; מברכין אין טֹוב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹׁשלׁשה
ריח להעביר העׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור טֹוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָריח
זה. ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב וריח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹרע,

.Áערוה ׁשעל ּובׂשמים זרה, עבֹודה ׁשל ּבׂשמים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ּבהן. להריח ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין אין - העריֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן
העׂשּוי וׁשמן הּכּסא, ּבית ׁשל ּובׂשמים מתים, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׂשמים
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, מברכין אין - הּזהמה את ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהעביר
ואת הּכלים את ּבֹו ׁשּמגּמרין מגמר רע. ריח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻלהעביר
להריח נעׂשה ׁשּלא לפי עליו, מברכין אין - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּבגדים
אינֹו הּמגמרין, ּבבגדים הּמריח וכן מגמר. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻּבעצמֹו
עּקר. ּבלא ריח אּלא ּבׂשם, עּקר ׁשם ׁשאין לפי ,ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר

.Ëמסּבה ׁשל מברכין[סעודה]ּבׂשמים אין - ּגֹוים ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
חּוץ מהּל היה זרה. לעבֹודה ּגֹוים, מסּבת ׁשּסתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליהן;
;מבר אינֹו ּגֹוים, העיר רב אם - טֹוב ריח והריח ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלּכר
ּבריח עליו, ׁשּמברכין ריח נתערב .מבר יׂשראל, רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹואם

הרב. אחר הֹולכין - עליו מברכין ְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשאין
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ּבהן‡. ׁשאין הרּבה אחרים ּודברים אחרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּברכֹות
חתימה[בברוך]ּפתיחה ּדר[בברוך]ולא חכמים ּתּקנּו , ְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹ

הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש והֹודיה ְְְְְִִֶַַַָָָָָׁשבח
ּכלים והּקֹונה חדׁש, ּבית הּבֹונה אּלּו: והם ּכתבנּום; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכבר
ּברּו' :מבר - לֹו אין ּבין ּבהן ּכּיֹוצא לֹו יׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָחדׁשים
לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה

ֶַהּזה'.
.·מבר יֹום, ׁשלׁשים לאחר חברֹו את הרֹואה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכן

:מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ראהּו ואם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'ׁשהחינּו';
הרֹואה הּמתים'. מחּיה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מבר ראּיתֹו ּבתחּלת לׁשנה, מּׁשנה הּמתחּדׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּפרי

ֱֶֶָ'ׁשהחינּו'.
אלהינּו‚. ה' אּתה ּברּו' :מבר טֹובה, ׁשמּועה ְְֱֵֵַַָָָָָָֹׁשמע

:מבר רעה, ׁשמּועה ׁשמע והּמטיב'; הּטֹוב העֹולם, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמל
נפׁש, ּבטֹובת הרעה על לבר אדם וחּיב האמת'. ּדּין ּברּו'ְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
את "ואהבּת ׁשּנאמר: - ּבׂשמחה הּטֹובה על ׁשּמבר ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכדר
ּובכלל ,"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,אלהי ְְְְְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹֹה'

לֹו,אה ׁשּיצר ּבעת ׁשאפּלּו ּבּה, ׁשּנצטּוינּו היתרה זֹו בה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבׂשמחה. ויׁשּבח ְְִִֵֶַַָיֹודה

על„. אף - טֹובה ׁשמּועה ׁשּׁשמע אֹו טֹובה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָהּגיעה
מבר - רעה לֹו ּתגרם זֹו ׁשּטֹובה מראין, ׁשהּדברים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ׁשּׁשמע אֹו רעה, אליו נגעה אם וכן והּמטיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'הּטֹוב
זֹו ׁשרעה מראין, ׁשהּדברים ּפי על אף - רעה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשמּועה
על מברכין ׁשאין האמת'; 'ּדּין מבר - טֹובה לֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּגֹורמת

עּתה. ּׁשארע מה על אּלא להיֹות, ְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעתיד
'ׁשהחינּו';‰. מבר ׂשדה, לֹו יׁש אם - רּבים ּגׁשמים ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָירדּו

ואם והּמטיב'. 'הּטֹוב מבר אחרים, וׁשל ׁשּלֹו היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
ּכל על אלהינּו, ה' ל אנחנּו 'מֹודים :מבר ׂשדה, לֹו ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו לנּו; ׁשהֹורדּת וטּפה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָטּפה
ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון רּנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּולׁשֹוננּו
פרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרקיע,
מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ורגלינּו ׁשמים, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכנׁשרי
על אפּלּו מלּכנּו, ׁשמ את ּולבר אלהינּו, ה' ל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָֹלהֹודֹות
הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות רבבי ורב אלפים אלפי מאלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
ה' ּגאלּתנּו מּמצרים - מּלפנים אבֹותינּו. ועם עּמנּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשעׂשית
ּובּׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, עבדים מּבית ְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹאלהינּו,
ּומחלאים מּלטּתנּו, ּומּדבר הּצלּתנּו, ּומחרב ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלּכלּתנּו,
ה' רחמי עזרּונּו הּנה ועד מלּכנּו; ּדּליתנּו רּבים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָרעים
ּבנּו, ׁשּפּלגּת אברים ּכן, על .חסדי עזבּונּו ולא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינּו,
ּפינּו ּבתֹו ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפנּו, ׁשּנפחּת ּונׁשמה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָורּוח
ּברּו מלּכנּו. ,ׁשמ את ויברכּו ,ל יֹודּו ּברּנה הם הן -ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

הּתׁשּבחֹות'. אל ההֹודיֹות רב ה', ְִֵַַַָָָֹאּתה
.Âעל הּמים מּׁשּירּבּו הּגׁשמים? על מברכין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאימתי

וילכּו הּמים, ּפני על הּמטר מן אבעּבּועֹות ויעלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהארץ,
זה. לקראת זה ְְֲִֶֶַַָהאבעּבּועֹות
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.Ê- אחין עּמֹו יׁש אם - וירׁשּתּו' אביו 'מת לֹו: ְִִִִִֵֵַַָָָאמרּו
והּמטיב'; 'הּטֹוב ּכ ואחר האמת', 'ּדּין ּבּתחּלה ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמבר
- ּדבר ׁשל קצבֹו 'ׁשהחינּו'. מבר אחים, עּמֹו אין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואם
והּמטיב'; 'הּטֹוב מבר ולאחרים, לֹו ׁשהיא טֹובה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכל

'ׁשהחינּו'. מבר לבּדֹו, לֹו ׁשהיא ְְְֱִֵֶֶֶַָָָוטֹובה
.Áוחבּוׁש ׁשּנתרּפא, חֹולה - להֹודֹות צריכין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָארּבעה

ּדרכים והֹולכי ּכׁשּיעלּו, הּים ויֹורדי האסּורים, מּבית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיצא
מהם ּוׁשנים עׂשרה, ּבפני להֹודֹות ּוצריכין ליּׁשּוב; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכׁשּיּגיעּו
זקנים ּובמֹוׁשב עם, ּבקהל "וירֹוממּוהּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָחכמים,
אּתה ּברּו' :ּומבר ּביניהן עֹומד מֹודה? וכיצד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיהללּוהּו".
ׁשּגמלני טֹובֹות, לחּיבים הּגֹומל העֹולם, מל אלהינּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה'
הּוא טֹוב, ׁשּגמל' אֹומרים: הּׁשֹומעין וכל טֹוב'; ְְְְְִִֶַָָָּכל

סלה'. ,ְְִֶָָיגמל
.Ëסּוף ים ּכגֹון ליׂשראל, נּסים ּבֹו ׁשּנעׂשּו מקֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהרֹואה

הּירּדן יהושע]ּומעּברֹות בימי ישראל בו מבר:[שעברו - ְְְְֵֵַַַָ
לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אבל לרּבים. נס ּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ּכל וכן הּזה'; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמקֹום
ּבנֹו ּובן ּובנֹו הּיחיד אֹותֹו - לּיחיד נס ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּמקֹום: אֹותֹו ּכׁשּיראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר
לאבי נס 'ׁשעׂשה אֹו: הּזה', ּבּמקֹום נס לי ׁשעׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

אריֹות ּגב הרֹואה הּזה'. דניאל]ּבּמקֹום בו וכבׁשן[שהושלך , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
בוהאׁש אלהינּודניאל][שהושלך ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱֵֵֵַָָָָֹ

הרֹואה הּזה'. ּבּמקֹום לּצּדיקים נס ׁשעׂשה העֹולם, ִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמל
ה' אּתה ּברּו' :מבר - זרה עבֹודה ּבֹו ׁשעֹובדין ְְֲִֵֶַָָָָָָָמקֹום
רצֹונֹו'. לעֹוברי אּפים אר ׁשּנתן העֹולם, מל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאלהינּו
הּוא יׂשראל ּבארץ אם - זרה עבֹודה מּמּנּו ׁשּנעקרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָמקֹום
ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר -ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
:מבר - הּוא לארץ ּבחּוצה ואם מארצנּו'; זרה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה
מן זרה עבֹודה ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּמקֹום מן ׁשעקרּת 'ּכׁשם ּבׁשּתיהן: ואֹומר הּזה'; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקֹום
עֹובדיהן לב ותׁשיב הּמקֹומֹות, מּכל ּתעקר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזה,

.'ְְֶָלעבד
.È'ה אּתה ּברּו' :מבר - ּביּׁשּובן יׂשראל ּבּתי ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהרֹואה

- ּבחרּבנן אלמנה'; ּגבּול מּציב העֹולם, מל ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָֹֻאלהינּו
האמת'. ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמבר
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יׂשראל קברי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהרֹואה
וכלּכל ּבּדין, אתכם וזן ּבּדין, אתכם יצר אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעֹולם,
והּוא ּבּדין, אתכם והמית ּבּדין, אתכם והחיה ּבּדין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאתכם
אּתה ּברּו ּבּדין; הּבא העֹולם לחּיי אתכם להקים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעתיד

הּמתים'. מחּיה ְִֵֵַַה',
.‡Èּגֹוים אם - ּכאחד אדם ּבני אלף מאֹות ׁשׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהרֹואה

הּנה יֹולדּתכם; חפרה מאד, אּמכם "ּבֹוׁשה אֹומר: - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹהן
ּובארץ הן, יׂשראל ואם וערבה"; צּיה מדּבר ּגֹוים, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחרית
חכם העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל
אּתה ּברּו' אֹומר: - העֹולם אּמֹות מחכמי הרֹואה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהרזים'.
חכמי ודם'; לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן העֹולם, מל אלהינּו ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹה'
אּמֹות מלכי ליראיו'; מחכמתֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל,

יׂשראל, מלכי ודם'; לבׂשר מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,
ליראיו'. מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :ְְִִֵֵֶַָָָמבר

.·Èאֹו ּפניהן ּבצּורת המׁשּנין ואת הּכּוׁשי, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהרֹואה
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאבריהן

קּטע אֹו סּומה, הרֹואה הּברּיֹות'. ברגליו]מׁשּנה או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ
ּובהקנין ׁשחין, בהרות]ּומּכי מבר:[מלאים - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֻ

ואם האמת'; ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפיל הרֹואה הּברּיֹות'. 'מׁשּנה :מבר אּמן, מּמעי ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנֹולדּו

וקּפֹוף עוף]וקֹוף הּברּיֹות'.[מין מׁשּנה ּברּו' :מבר , ְְְְְִֵֵֶַַָָ
.‚Èואילנֹות ּביֹותר, ּומתּקנֹות טֹובֹות ּברּיֹות ְְְְִִֵֶָָָֻהרֹואה

ולּגּנֹות לּׂשדֹות הּיֹוצא ּבעֹולמֹו'. לֹו 'ׁשּככה :מבר - ְְְִֵֵֶַַַָָָָָטֹובֹות
ונּצנים ּפֹורחֹות אילנֹות וראה ניסן, רכים]ּבימי [עלים ְְְִִִִִֵָָָָָ

ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעֹולים
ּכדי נאֹות, טֹובֹות ּברּיֹות ּבֹו ּוברא ּכלּום, ּבעֹולמֹו ְְְְִִֵַָָָָחּסר

אדם'. ּבני ּבהן ְְְִֵֶָָָָלהתנאֹות
.„Èּבזעף ׁשּנׁשבּו הרּוחֹות הּברקים,[בסערה]על ועל , ְְְְִֶַַַַַָָָ

ההברה קֹול ועל הרעמים, ּכמֹו[רעש]ועל ּבארץ ׁשּתּׁשמע ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים הן ּכאּלּו ׁשּיראּו ׁשּבאויר האּור ועל ּגדֹולים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָרחים
להן ׁשּיׁש ּכֹוכבים ּכמֹו אֹו למקֹום, מּמקֹום ורצים ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָנֹופלים
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - מאּלּו אחד ּכל על - ְֱֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹזנב
ּברּו' :מבר - רצה ואם עֹולם'; מלא ׁשּכחֹו העֹולם, ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹמל

העֹולם, מל אלהינּו ה' ּבראׁשית'.אּתה עֹוׂשה ְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹ
.ÂË,הּיּמים ועל הּמדּברֹות, על הּגבעֹות, ועל ההרים, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָעל

- יֹום ׁשלׁשים אחר מהן אחד ראה אם - הּנהרֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
עֹוׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר

הּגדֹול הּים את הרֹואה יֹום[אוקינוס]ּבראׁשית'. מּׁשלׁשים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יֹותר אֹו יֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלׁשלׁשים

הּגדֹול'. הּים את העֹוׂשה ֶֶַַָָָָָהעֹולם,
.ÊËאלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבענן קׁשת ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה

ּבמאמרֹו'. וקּים ּבבריתֹו, נאמן הּברית, זֹוכר העֹולם, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבחּדּוׁשּה לבנה ְְְֱִֵֵֶַָָָָָָָֹהרֹואה
ּכל ּפיו ּוברּוח ׁשחקים, ּברא ּבמאמרֹו אׁשר העֹולם, ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמל
ׂשׂשים ּתפקידתם, את יׁשּנּו ׁשּלא להם נתן ּוזמן חק ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹצבאם,
ׁשּפעּלתם אמת ּפֹועלי קֹוניהם, רצֹון לעׂשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָֻּוׂשמחים
ּתפארת עטרת להיֹות ׁשּתתחּדׁש אמר, ולּלבנה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמת;
ּולפאר ּכמֹותּה, להתחּדׁש עתידין ׁשהם בטן, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלעמּוסי
חדׁשים'. מחּדׁש ה', אּתה ּברּו מלכּותֹו; ּכבֹוד על ְְְְְֳִֵַַַַָָָָליֹוצרם

.ÊÈהחדׁש על המבר ׁשּכל מעּמד; זֹו ּברכה לבר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻוצרי
ּבּלילה עליו ּבר לא ואם ׁשכינה. ּפני הקּביל ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבזמּנֹו,
ּבחדׁש, יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד עליו לבר לֹו יׁש - ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּפגימתֹו ׁשּתּמלא עיגולה]עד .[יתמלא ְִִֵֶַָָ
.ÁÈּתחּלת ׁשל ניסן ּתקּופת ּביֹום החּמה את ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהרֹואה

ליל ּבתחּלת ׁשהּתקּופה ועׂשרים, ׁשמֹונה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהּמחזֹור
'עֹוׂשה מבר ּבּבקר, רביעי ּביֹום אֹותּה ּכׁשרֹואה - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹרביעי
ּבתחּלת טלה מּזל לתחּלת הּלבנה ּכׁשּתחזר וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבראׁשית'.
וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ּתהיה ולא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהחדׁש,
הּנׁשארים הּכֹוכבים מחמׁשת וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכׁשּיחזרּו
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לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה יהיה ולא טלה, מּזל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלתחּלת
על - הּמזרח מקצה עֹולה טלה מּזל ׁשּיראה עת ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה מבר מאּלּו, אחד ְְִֵֵֵֵֶֶָָָּכל
.ËÈּבית" אֹומר: ּביּׁשּובן, העֹולם אּמֹות ּבּתי ְִֵֵֵֶָָָָָֻהרֹואה

אל ה', נקמֹות, "אל אֹומר: ּבחרּבנן, ה'"; יּסח ְְְִִֵֵֵֵַָָָֻּגאים,
אֹומר: העֹולם, אּמֹות קברי ראה אם וכן הֹופיע". ְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻנקמֹות,

יֹולדּתכם". חפרה מאד, אּמכם ְְְְְִֶֶַָָָֹ"ּבֹוׁשה
.Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּמרחץ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכנס

מּזה ותּצילני לׁשלֹום; ותֹוציאני לׁשלֹום, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּתכניסני
אֹומר: הּמרחץ, מן ּוכׁשּיצא לבֹוא'. לעתיד ּבזה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומּכּיֹוצא

האּור'. מן ׁשהּצלּתני אלהי, ה' לפני אני ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ'מֹודה
.‡Î'ה מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ּדם להּקיז ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהּנכנס

אּתה'; חּנם ׁשל רֹופא ּכי לרפּואה, לי זה עסק ׁשּיהא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאלהי,
חֹולים'. רֹופא ּברּו' אֹומר: ְִֵֵֶָָָּוכׁשּיצא,

.·Îּגרנֹו את למד פירותיו]ההֹול כמות אֹומר:[למדוד - ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; ּבמעׂשה ּברכה ׁשּתׁשלח אלהי, ה' מּלפני רצֹון ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
הּזה' ּבּכרי ּברכה הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

ׁשוא;[ערימה] ּתפּלת זֹו הרי רחמים, ּבּקׁש ּכ ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשוא. ּתפּלת זֹו הרי לׁשעבר, הּצֹועק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס
טמא על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאלהי,
מּתר; אסּור ועל אסּור, מּתר על טמא, טהֹור ועל ְְֵַַַָָָָָָָֻֻטהֹור,

חברי ּבי ויׂשמחּו הלכה, ּבדבר אּכׁשל כשלוני]ואל ;[על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבהם'. ואׂשמח חברי, יּכׁשלּו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָואל

.„Îלפני אני 'מֹודה אֹומר: הּמדרׁש, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו
ׂשמּת ולא הּמדרׁש, ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת אלהי, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה'
אני - מׁשּכימין והם מׁשּכים, ׁשאני קרנֹות; מּיֹוׁשבי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָחלקי
אני ּבטלים; לדברים מׁשּכימין והם תֹורה, לדברי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָמׁשּכים
עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל עמל אני - עמלין והם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָעמל,
לחּיי רץ אני - רצים והם רץ, אני ׂשכר; מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָואינן

ׁשחת'. לבאר רצין והם הּבא, ְְִִֵֵַַַָָָָהעֹולם
.‰Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּכר ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹהּנכנס

אֹומר: - ּבׁשלֹום נכנס ואם לׁשלֹום'; זה לכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
ּוכׁשּיבּקׁש לׁשלֹום'. ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מֹודה
ׁשּתֹוציאני אלהי, ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
לפני אני 'מֹודה אֹומר: - ּבׁשלֹום יצא לׁשלֹום'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמּכר
ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום; זה מּכר ׁשהֹוצאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני לׁשלֹום, ותסמכני לׁשלֹום, ּתֹוליכני ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבׁשלֹום,

.'ּבּדר ואֹורב אֹויב ּכל מּכף ותּצילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלׁשלֹום,
.ÂÎ,לבֹוא העתיד על אדם יצעק לעֹולם ּדבר: ׁשל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָּכללֹו

ּכפי ויׁשּבח ויֹודה ׁשעבר, על הֹודיה ויּתן רחמים; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָויבּקׁש
זה הרי ּתמיד, ּולׁשּבחֹו ה' את להֹודֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹּכחֹו.

ְָֻמׁשּבח.
יא ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ּבהם‡. וחֹותם ,'ּב'ברּו ּבהם ּפֹותח - ּכּלן הּברכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכל
ּוברכה ׁשמע, קרּית ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ;'ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּב'ברּו

ּוברּכת לּה, והּדֹומה הּפרֹות ּוברּכת לחברּתּה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּסמּוכה
ׁשבח ּדר ׁשהן ׁשאמרנּו הּברכֹות ואּלּו הּמצוֹות. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעׂשּית
ויׁש חֹותם, ואינֹו ,'ּב'ברּו ּפֹותח ׁשהּוא מהן יׁש - ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָוהֹודיה
מעט אּלא ּפֹותח, ואינֹו ,'ּב'ברּו חֹותם ׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהן
קברי רֹואה ּוכגֹון ּתֹורה, ספר ּברּכת ּכגֹון הּמצוֹות, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָמּברכֹות
ּברכֹות ׁשאר אבל והֹודיה. ׁשבח ּדר ׁשהן מאּלּו - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיׂשראל

חֹותם. ואינֹו ,'ּב'ברּו ּבהן ּפֹותח - ּכּלן ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻהּמצוֹות
עד·. ולרּדף להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה מצות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיׁש

הן ואּלּו וׁשֹופר; ולּולב וסּכה ּתפּלין ּכגֹון אֹותּה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיעׂשה
לעׂשֹותן. ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי 'חֹובה', ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָהּנקראין
מזּוזה ּכגֹון לרׁשּות, ּדֹומין אּלא חֹובה ׁשאינן מצוֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָויׁש

ּבמזּוזה,[לגגו]ּומעקה החּיב ּבבית לׁשּכן חּיב אדם ׁשאין - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבאהל ימיו ּכל לׁשּכן רצה אם אּלא מזּוזה, ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכדי
לעׂשֹות ּכדי ּבית, לבנֹות חּיב אינֹו וכן יׁשב; ּבספינה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאֹו
הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין עׂשה מצות וכל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמעקה.
מבר - חֹובה ׁשאינּה מצוה ּבין חֹובה, ׁשהיא מצוה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּבין

לעׂשּיתּה. קדם ֲִֶֶַָָָָֹעליה
ׁשהן‚. מצוֹות ּבין - סֹופרים מּדברי ׁשהן הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכן

מּדבריהם נר[מדרבנן]חֹובה והדלקת מגּלה מקרא ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכגֹון חֹובה, ׁשאינן מצוֹות ּבין חנּכה, נר והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּבת

קדםּונטילת[חצירות]ערּוב הּכל על מבר - ידים ְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
והיכן לעׂשֹות'. וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשּיתן,
ּתעׂשה". - ל יאמרּו "אׁשר ּבּה: ׁשּכתּוב ּבּתֹורה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹצּונּו?
קּדׁשנּו אׁשר - הּוא ּכ והּצען, הּדברים ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנמצא
ׁשל נר להדליק ׁשּצּונּו מאּלּו, לׁשמע ּבהן ׁשּצּוה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבמצוֹותיו,
הּמצוֹות ּכל ׁשאר וכן הּמגּלה; את לקרֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחנּכה,

סֹופרים. ְְִִִֵֶׁשּמּדברי
ּבאחרֹונה„. ידים נטילת על מברכין אין [מיםולּמה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

הּסּכנה,אחרונים] מּפני אּלא זה ּבדבר חּיבּו ׁשּלא מּפני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הא עׂשּיתן. על מברכין אין סּכנה, מּׁשּום ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּודברים
ׁשתה ּכ ואחר הּמים את ׁשּסּנן למי ּדֹומה? זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלמה

עלּוקה סּכנת מּפני מסוכנת]ּבּלילה, מים ׁשאינֹו[תולעת , ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמים'; את לסּנן 'וצּונּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמבר

עׂשּיתּה‰. ׁשעדין מצוה אם - ּבר ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה
אינֹו הּוא, ׁשעבר ּדבר ואם עׂשּיה; אחר מבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָקּימת,
אֹו ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצית, ׁשּנתעּטף הרי ּכיצד? .ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמבר
אחר ּומבר חֹוזר - ּתחּלה ּבר ולא ּבסּכה, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּיׁשב
להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּנתעּטף,
ּתפּלין', 'להניח ּתפּלין, ׁשּלבׁש אחר מבר וכן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבציצית';
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻואחר

.Âׁשחיטה אחר חֹוזר אינֹו ּברכה, ּבלא ׁשחט אם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל
וכן הּׁשחיטה'; על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּומבר
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה הפריׁש אֹו ּברכה, ּבלא הּדם ּכּסה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹאם
וכן עׂשּיה. אחר ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר ולא ׁשּטבל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Êאּלא לעֹולם, עׂשּיתּה אחר ׁשּמברכין מצוה ל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאין

קּדׁשנּו 'אׁשר לֹומר יכֹול ׁשאינֹו - ּבלבד הּגר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָטבילת
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עד נצטּוה, ולא נתקּדׁש לא ועדין וצּונּו', ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹּבמצוֹותיו
מּפני הּטבילה, על מבר ׁשּיטּבל, אחר ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיטּבל;

מעּקרֹו ּדחּוי הטבילה]ׁשהיה ראּוי[מלפני היה ולא , ְִֵֶָָָָָָָֹ
ְִָָלברכה.

.Áּבׁשעת מבר חּיּובּה, ּגמר היא ׁשעׂשּיתּה מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל
אינֹו אחר, צּוּוי עׂשּיתּה אחר ׁשּיׁש מצוה וכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעׂשּיתּה;
העֹוׂשה ּכיצד? האחרֹון. הּצּוּוי ׁשעֹוׂשה ּבׁשעה אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר
מזּוזה אֹו ּתפּלין, אֹו ציצית, אֹו ׁשֹופר, אֹו לּולב, אֹו ְְִִִִָָָָֻסּכה,
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה ּבׁשעת מבר אינֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיׁש מּפני ּתפּלין'; 'לכּתב אֹו 'לּולב', אֹו סּכה', ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֻלעׂשֹות
ׁשּיׁשב ּבׁשעה ?מבר ואימתי אחר. צּוּוי עׂשּיתן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר
אֹו הּׁשֹופר, קֹול ּכׁשּיׁשמע אֹו הּלּולב, ּכׁשּינענע אֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻּבּסּכה,
קביעת ּובׁשעת ּתפּלין, לביׁשת ּובׁשעת ּבּציצית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַּכׁשּיתעּטף
'אׁשר עׂשּיה: ּבׁשעת מבר - מעקה עׂשה אם אבל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמזּוזה.
ּכּיֹוצא ּכל וכן מעקה'; לעׂשֹות וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹקּדׁשנּו

ֶָּבזה.
.Ëולּולב וסּכה ׁשֹופר ּכגֹון לזמן, מּזמן ׁשהיא מצוה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻּכל

ּכגֹון לֹו, קנין ׁשהיא מצוה ּכל וכן חנּכה, ונר מגּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻּומקרא
ּתדירה ׁשאינּה מצוה וכן ּומעקה, ּומזּוזה ּותפּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית
ׁשהיא למצוה ּדֹומה היא ׁשהרי עת, ּבכל מצּויה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָואינּה
עליה מבר - הּבן ּופדיֹון ּבנֹו מילת ּכגֹון לזמן, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּזמן
ולּולב סּכה על ּבר לא ואם 'ׁשהחינּו'. עׂשּיה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבׁשעת

עׂשּי ּבׁשעת 'ׁשהחינּו' ּבהן עליהןוכּיֹוצא מבר ה, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן; חֹובתֹו ידי ׁשּיצא ּבׁשעה ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ'ׁשהחינּו'

ֶָּבהן.
.Èאֹותּה העֹוׂשה ואחד לעצמֹו, מצוה העֹוׂשה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָאחד

ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיתּה, קדם מבר - ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלאחרים
מצוה על אּלא 'ׁשהחינּו', מבר אינֹו אבל לעׂשֹות'; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוצּונּו
'אׁשר מבר אינֹו הרּבה, מצוֹות לפניו היּו לעצמֹו. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה
ּכל על מבר אּלא - הּמצוֹות' על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָקּדׁשנּו

עצמּה. ּבפני ואחת ְְְִֵַַַַַָאחת
.‡Èׁשאינּה ּבין עליו חֹובה ׁשהיתה ּבין מצוה, העֹוׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּכל

אֹותּה עׂשה 'לעׂשֹות'; מבר לעצמֹו, אֹותּה עׂשה אם -ְְְֲִֵַַָָָָָָָ
העׂשּיה'. 'על מבר ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרים,

.·Èנתעּטף ּתפּלין'; 'להניח מבר ּתפּלין, לבׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּכיצד?
מבר ּבּסּכה, יׁשב ּבּציצית'; 'להתעּטף מבר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּבּציצית,
ׁשּבת', ׁשל נר 'להדליק מבר הּוא וכן ּבּסּכה'. ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ'ליׁשב
'לקּבע מבר לביתֹו, מזּוזה קבע אם וכן הּלל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לגּגֹו, מעקה עׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמזּוזה'.
לעצמֹו, ּומעׂשרֹות ּתרּומה הפריׁש מעקה'; לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצּונּו
הּבן'; את 'למּול מבר ּבנֹו, את מל 'להפריׁש'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמבר

'לׁשחט'. מבר וחגיגתֹו, ּפסחֹו ְְְֲִִִֵַַָָָֹׁשחט
.‚Èקביעת 'על מבר לאחרים, מזּוזה קבע אם ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל

מעקה'; עׂשּית 'על מבר מעקה, להן עׂשה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָמזּוזה';
הפרׁשת 'על מבר ּומעׂשרֹות, ּתרּומה להם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהפריׁש
ּכל וכן הּמילה'. 'על מבר חברֹו, ּבן את מל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּתרּומה';

ּבאּלּו. ֵֵַָּכּיֹוצא

.„Èמצוה היתה אם - ּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשה
'על מבר הּוא לפיכ העׂשּיה'; 'על מבר חֹובה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינּה
מידי עצמֹו להֹוציא ונתּכּון חֹובה היתה ערּוב'. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמצות
הּוא לפיכ 'לעׂשֹות'; מבר - אחרים ּולהֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָחֹובה,

ׁשֹופר'. קֹול 'לׁשמע ְְִֵַָָֹמבר
.ÂËׁשּכיון לּולב'; נטילת 'על מבר - הּלּולב את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטל

- ׁשּיּטל קדם ּבר אם אבל חֹובתֹו. ידי יצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהגּביהֹו,
למד, אּתה ּומּכאן ּבּסּכה'. 'ליׁשב ּכמֹו לּולב', 'לּטל ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻמבר
נטילת אבל העׂשּיה'. 'על מבר ׁשעׂשה, אחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהמבר
ׁשחט אפּלּו - הן הרׁשּות ּוכדברי הֹואיל ּוׁשחיטה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָידים
ו'על הּדם', ּכּסּוי ו'על הּׁשחיטה' 'על מבר - ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָלעצמֹו
ׁשּבדק ּבין חמץ', ּבעּור 'על מבר הּוא וכ ידים'. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנטילת
לבּטל, ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּמעת - לאחרים ׁשּבדק ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלעצמֹו
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּיבּדק, קדם הּבעּור מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹנעׂשת

.ÊËנביאים ׁשּמנהג ּפי על אף - מנהג ׁשהּוא ּדבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל
לֹומר צרי ואין חג, ׁשל ּבּׁשביעי ערבה נטילת ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּוא,
ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי ההּלל קריאת ּכגֹון חכמים, ְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמנהג
ּדבר ּכל וכן עליו. מברכין אין - ּפסח ׁשל מֹועד ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשל
ּבלא אֹותֹו עֹוׂשין לאו, אם ּברכה טעּון אם ל ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹׁשּיסּתּפק
וירּבה צריכה, ׁשאינּה מּברכה אדם יּזהר ּולעֹולם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָּברכה.
אברכּך". יֹום "ּבכל אֹומר: ּדוד וכן הּצריכֹות; ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבּברכֹות

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dlin zFkld¦§¦¨
הּׁשמיני. ּבּיֹום הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור
א ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. ּכרת, עליה ׁשחּיבין עׂשה מצות - ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמילה
ונכרתה - ערלתֹו ּבׂשר את יּמֹול לא אׁשר זכר, ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ"וערל
ועל ּבנֹו, את למּול האב על ּומצוה מעּמיה". ההיא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנפׁש

עבדיו[האדון]הרב ּכל את ּבית,[הכנענים]למּול "יליד ְֲִִֶַַָָָָָ
ּבּטל אֹותן, מל ולא האדֹון אֹו האב עבר ּכסף". ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּומקנת
ּבערל אּלא ּתלּוי הּכרת ׁשאין ּכרת, חּיב ואינֹו עׂשה; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמצות
ּבזמּנֹו; העבד, אֹו הּבן אֹותֹו למּול מצּוין ּדין ּובית ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻעצמֹו.

ּבעבדיהן. ולא ּביׂשראל, לא ערל, יּניחּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹולא
עבר·. ּכן אם אּלא מּדעּתֹו, ׁשּלא אדם ׁשל ּבנֹו מלין ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאין

נתעּלם ּכרחֹו. על אֹותֹו מלין ּדין ׁשּבית למּולֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָונמנע
את למּול חּיב הּוא ּכׁשּיגּדל, - אֹותֹו מלּו ולא ּדין, ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמּבית
את ימּול ולא מּׁשּיגּדל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום וכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעצמֹו;
ּכרת, חּיב אינֹו אבל עׂשה; מצות מבּטל הּוא הרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָעצמֹו,

ּבמזיד. ערל, והּוא ׁשּימּות ְְִֵֵֶַָָעד
הּנלקח‚. עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

נּמֹול ּבית, ׁשּיליד אּלא למּולן; הרב חּיב הּכל, - הּגֹוים ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמן
לקחֹו אפּלּו - ׁשּנלקח ּבּיֹום נּמֹול ּכסף, ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָלׁשמֹונה;

ּביֹומֹו. נּמֹול ׁשּנֹולד, ְִֶַַּבּיֹום
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ּכסף„. מקנת שנקנה]יׁש יליד[עבד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
לשפחתו]ּבית לקח[שנולד ּכיצד? ׁשּנֹולד. ּבּיֹום ׁשּנּמֹול ִִֵֶֶַַַַַָ

לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי וילדה, עּמּה עּברּה ולקח ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֻׁשפחה
עצמֹו העּבר והרי עצמֹו, ּבפני העּבר ׁשּלקח ּפי על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻואף
לׁשמֹונה. נּמֹול ׁשּתלד, קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ּכסף ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקנת

לעּבריה‰. ׁשפחה שתוליד]לקח העוברים רק אֹו[קנה , ְְִֶַָָָָֻ
עבדּות לׁשם להטּבילּה ׁשּלא מנת על ׁשפחה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלקח

כאשה] מצוות עצמה על ׁשּנֹולד[שתקבל ּפי על אף -ִֶַַַ
הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד; ּבּיֹום נּמֹול ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּברׁשּותֹו,
ּבכלל אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום ּוכאּלּו לבּדֹו, ּכסף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמקנת

ואם[של]ׁשפחּות ּבית. יליד הּבן ׁשּיהיה ּכדי יׂשראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
אּמֹו עבדות]טבלה נּמֹול[לשם זה הרי ׁשּילדה, אחר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ְִָלׁשמֹונה.
.Â- לּמֹול העבד רצה ולא הּגֹוים, מן ּגדֹול עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח

עּמֹו אותו]מגלּגלין יתר[משכנעים חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
לּגֹוים. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ּכׁשהּוא לקּימֹו אסּור ּכן, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָעל
ימּול ׁשּלא הּגֹוי, רּבֹו אצל והּוא מּתחּלה, עליו התנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואם
ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל; והּוא לקּימֹו מּתר - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותֹו

ּתֹוׁשב ּכגר ויהיה נח, ּבני ׁשּנצטּוּו ז'מצוֹות שקיבל [כגוי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
מּיד.מצוות] יהרג מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל לא אם אבל ;ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
.Êמל ואם ּתחּלה; מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּגֹוי

וכן ּכׁשּיתּגּיר. ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי ּגֹוי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיה
ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָקטן
זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, הּׁשמיני. ְְְְְִִִֵֶַַַַַָּבּיֹום
יֹוצא וכן ּבּׁשמיני; אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ונקבּות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָּכזכר

קיסרי]ּדפן בניתוח מלין[נולד ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי . ְְִִֵֵֶֶָָֹ
ּבּׁשמיני. ׁשּתיהן ְְִִֵֶֶַאת

.Áּבין - הּׁשמׁש עלֹות אחר ּבּיֹום, אּלא לעֹולם מלין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
ׁשהּוא ּבזמּנּה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
ולא "ּבּיֹום", - הּׁשמיני" "ּובּיֹום ׁשּנאמר: והלאה, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹמּתׁשיעי
הּיֹום וכל ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה מל ואם ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּבּלילה.
הּיֹום ּבתחּלת להקּדים מצוה כן, ּפי על ואף לּמילה; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּכׁשר

למצוֹות. מקּדימין זריזין, -ְְְְִִִִִַ
.Ëאינּה - ּבזמּנּה וׁשּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמילה

ּובין ּבזמּנּה ּובין טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה
ּבהרת היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלא

צרעת] ּפי[נגע על אף הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָּבעֹור
את וידחה עׂשה, יבֹוא - תעׂשה ּבלא הּצרעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּקציצת

תעׂשה. ֲֶַֹלא
.Èמילת ּכ - הּׁשּבת את ּדֹוחה הּבנים ׁשּמילת ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

חל אם הּׁשּבת, את ּדֹוחה לׁשמֹונה נּמֹולין ׁשהן ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהעבדים
עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית מיליד חּוץ ּבׁשּבת; ׁשּלהן ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשמיני
את ּדֹוחה אינֹו לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ּפי על ׁשאף - ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּילדה

ַַָהּׁשּבת.
.‡Èהּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ּומי מהּול, ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹקטן

חי, ׁשאינֹו מּפני ּכנפל ׁשהּוא ּברּיתֹו ׁשּתּגמר קדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלעּבּורֹו

אינן - ערלֹות ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ואנּדרֹוגינֹוס, ּדפן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹויֹוצא
יֹום ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּבאחד נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

להן. ְִִֶָּתׁשיעי
.·È- ּבּלילה ספק ּבּיֹום ספק הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי

ואם ׁשמיני. ספק ׁשהּוא ּבּתׁשיעי ונּמֹול הּלילה, מן ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמֹונין
הּׁשּבת, את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנֹולד
מּספק. הּׁשּבת את ּדֹוחין ׁשאין ּבׁשּבת; ּבאחד נּמֹול ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

.‚Èּבׂשערֹו ׁשלם היה אם - הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי
אּלא הּוא, ׁשבעה ּובן ׁשלם ולד זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּובצּפרניו
אֹותֹו ּומלין ּכאבן, ואינֹו ּבׁשּבת לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתהה;
ׁשלמין צּפרניו ואין לקּוי, ּוׂשערֹו נֹולד אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּבׁשּבת.
להּולד ראּוי היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבברּיתן
חׁשּוב הּוא ,לפיכ ׁשּיּגמר; קדם ויצא ּבתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא
ׁשהה אם כן, ּפי על ואף ּבׁשּבת. לטלטלֹו ואסּור ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאבן,
ּכׁשאר הּוא והרי קימא, ׁשל ולד הּוא הרי - יֹום ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁשים
אינֹו ּבאדם, יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשהה ׁשּכל ּדבר; לכל ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהּנֹולדין

ֵֶנפל.
.„È- ׁשלם נֹולד אם - לעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי

ׁשבעה, ּבן ספק ּבׁשּבת. אֹותֹו ּומלין קימא, ׁשל ולד זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי
ׁשבעה ּבן אם ּפנים: מּכל ּבׁשּבת נּמֹול - ׁשמֹונה ּבן ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
הּוא, ׁשמֹונה ּבן ואם ׁשּבת; ׁשּידחה ּבדין הּוא, וׁשלם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהּוא
הּוא אם נפל, ׁשּזה לפי הּוא, ּבׂשר ּכמחּת ׁשּמל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרי

ׁשמֹונה. ְֶָּבן
.ÂË- הּׁשמׁשֹות ּבין אּמֹו למעי חּוץ ראׁשֹו העּבר ְְִִִֵֵַָָָֹֻהֹוציא

אֹותֹו מלין אין ׁשּבת, ּבלילי אּלא ּכּלֹו יצא ׁשּלא ּפי על ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאף
את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשּבת את ּדֹוחה ׁשאינֹו מי וכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת.
ימים ּובׁשני ׁשני. טֹוב יֹום את ודֹוחה ראׁשֹון; טֹוב ְְִִִִֵֵֶֶָיֹום
ולא הראׁשֹון את לא ּדֹוחה אינֹו הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹטֹובים

מילה וכן הּׁשני; ׁשלאת ׁשני ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה, ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּׁשנה. ַָָֹראׁש

.ÊËמעת לֹו ּומֹונין ׁשּיבריא; עד אֹותֹו מלין אין ְִִִֵֵֵֶֶַַָחֹולה,
מלין ּכ ואחר לעת, מעת ימים ׁשבעת מחליֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיחיה

חּמה ּבׁשחלצּתּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ממנואֹותֹו. [יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זההקדחת] ּבחלי וכּיֹוצא הגוף], כל ּכאבּו[של אם אבל ; ְֲֲֳִִֵֶַָָָ

מּיד. אֹותֹו מלין וירפאּו, עיניו ׁשּיתּפּתחּו ּבעת - עיניו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלֹו
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל מסויים]וכן באבר הוא .[שהחולי ְֵֵֶַָֹ

.ÊÈמלין אין - ּביֹותר ירק ׁשּלֹו ּבּׁשמיני ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקטן
ׁשּיּפל עד ּכמראה[יתווסף]אֹותֹו, מראיו ויחזרּו ּדם ּבֹו ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ

ׁשּצבעּו ּכמי ּביֹותר אדם היה אם וכן הּבריאים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּקטּנים
מראיו[אותו] ויחזרּו ּדמֹו ּבֹו ׁשּיּבלע עד אֹותֹו, מלין אין -ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

להּזהר וצרי הּוא. חלי ׁשּזה מּפני הּקטּנים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכׁשאר
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ולד אּלא מלין ואין הרּבה, אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבדברים

למּול[שום] ואפׁשר הּכל, את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּסּכנת ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹחלי;
לעֹולם. מּיׂשראל אחת נפׁש להחזיר אפׁשר ואי זמן; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחר

.ÁÈׁשּמלה את]אּׁשה למול מחמת[נתנה ּומת ראׁשֹון ּבנּה ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכן ּומת הּׁשני את מלה וכן ּכחֹו, את ׁשהכׁשילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמילה
לא זֹו הרי - אחר מּבעל ּבין זה, מּבעל ּבין הּמילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
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ׁשּיגּדיל עד לֹו ממּתינין אּלא ּבזמּנֹו, הּׁשליׁשי את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּתמּול
ּכחֹו. ויתחּזק ְְְִֵַַֹמעט
חמישי יום

ב ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות
ואּׁשה‡. וקטן ועבד הערל ואפּלּו למּול; ּכׁשרין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּכל

ואם ּכלל; ימּול לא ּגֹוי, אבל איׁש. ׁשם ׁשאין ּבמקֹום ְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹמלין,
ּבצר אפּלּו מלין, ּובּכל ׁשנּיה. ּולמּולֹו לחזר צרי אינֹו ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹמל,

חדה] ימּול[אבן ולא ׁשּכֹורת; ּדבר ּובכל ְְְִִֵֶָָָָֹּובזכּוכית,
הּמבחר[חוד]ּבקרּומית מן מצוה הּסּכנה. מּפני קנה, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּכל ונהגּו ּבמסּפרים; ּבין ּבסּכין ּבין ּבברזל, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלמּול
ְִַּבסּכין.

את·. החֹופה העֹור ּכל את חֹותכין מֹוהלין? ְֲִִֵֶֶֶַַָָּכיצד
את ּפֹורעין ּכ ואחר העטרה; ּכל ׁשּתתּגּלה עד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעטרה,
לכאן ּומחזירֹו ּבצּפרן, העֹור מן ׁשּלמּטה הר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּקרּום
את מֹוצץ ּכ ואחר העטרה. ּבׂשר ׁשּיראה עד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּולכאן,
יבֹוא ׁשּלא ּכדי רחֹוקים, מּמקֹומֹות הּדם ׁשּיצא עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמילה,

אֹותֹו מעבירין מֹוצץ, ׁשאינֹו מל וכל סּכנה; [מפטריםלידי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מוהל] מהיות אֹואותו אסּפלנית עליה נֹותן ׁשּמֹוצץ, ואחר .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
תחבושות]רטּיה ּבהן.[מיני וכּיֹוצא ְְִֵֶַָָ

ציצין‚. העטרה]יׁש עור הּמילה,[שאריות את מעּכבין ְְִִִִֵֶַַָ
הערלה, מעֹור נׁשאר אם ּכיצד? מעּכבין. ׁשאין ציצין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָויׁש
ּכמֹות ערל זה הרי - עטרה ׁשל ּגבהּה רב את החֹופה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעֹור
ואם המעּכב. ציץ הּוא הּנֹותר, החֹופה העֹור ואֹותֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה;
ׁשל ּגבהּה רב חֹופה ׁשאינֹו מעט, אּלא מּמּנּו נׁשאר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

הּו זה - מעּכב.עטרה ׁשאינֹו ציץ א ְֲִֵֵֶֶַָָ
ציצין„. על ּבין חֹוזר - ּבּמילה ׁשעֹוסק זמן ּכל - ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמל

ּפרׁש מעּכבין. ׁשאינן ציצין על ּבין ידיו]המעּכבין, [סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
מעּכבין, ׁשאינן ציצין על חֹוזר; המעּכבין, ציצין על -ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

מל. לא ּכאּלּו הּמילה, את ּפרע ולא מל חֹוזר. ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינֹו
ּומדלּדל‰. ר ׁשּבׂשרֹו ּבׂשר[רפוי]קטן ּבעל ׁשהיה אֹו , ְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּיתקּׁשה: ּבעת אֹותֹו רֹואין - מהּול אינֹו ּכאּלּו ׁשּיראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
לתּקן וצרי ּכלּום; צרי אינֹו נּמֹול, ׁשהּוא נראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָאם

ּבעת[לדחוק] ואם העין. מראית מּפני ּומּכאן, מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָהּבׂשר
מן וקֹוצצין חֹוזרין - נּמֹול ׁשהּוא יראה לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָֹׁשּיתקּׁשה
ּגלּויה העטרה ׁשּתראה עד ּומּכאן, מּכאן המדלּדל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהּבׂשר
הּתֹורה, מן אבל סֹופרים; מּדברי זה, ודבר קּׁשּוי. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָּבׁשעת
למּול צרי אינֹו ּומל, הֹואיל ּכערל, נראה ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאף

ׁשנּיה. ְִַַָּפעם
.Â,ּומֹוצצין ּופֹורעין מלין ּבׁשּבת, מילה צרכי ּכל ְְְְִִִִִֵַָָָָָעֹוׂשין

ציצין ועל ׁשּפרׁש; ּפי על אף המעּכבין, ציצין על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוחֹוזר
אסּפלנית. עליה ונֹותן ּפרׁש; ׁשּלא זמן ּכל מעּכבין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינן
הרי ּכיצד? הּׁשּבת. את ּדֹוחין אינן מילה, מכׁשירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאין ולא ּבׁשּבת, סּכין עֹוׂשין אין - סּכין מצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

ּבמבֹוי ואפּלּו למקֹום; מּמקֹום משלושהאֹותֹו סתום [רחוב ְְֲִִַָָָ
מערבצדדים] עירוב]ׁשאינֹו בו עשו מביאין[שלא אין , ְְִִֵֵֶָֹ

הבאת מּפני נדחה ּדדבריהם ערּוב ואין לחצר, מחצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאֹותֹו

ׁשּבת. מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהּסּכין,
.Êלּה ׁשֹוחקין אין רפואה]סממנין[למילה]וכן ,[מיני ְְֲִִֵֵַָָ

ואין אסּפלֹונית, לּה עֹוׂשין ואין חּמין, לּה מחּמין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָואין
ּכּמֹון[מערבים]טֹורפין ׁשחק לא וׁשמן. זרע]יין מערב[מין ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

זה נֹותן וׁשמן, יין טרף לא ואם ונֹותן; ּבׁשּניו לֹועס ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבת,
מערב לעׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּכל הּכלל: זה לעצמֹו. וזה ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלעצמֹו
הכינּו ולא ׁשכחּו אם אבל הּׁשּבת; את ּדֹוחה אינֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבת,

לּתׁשיעי. הּמילה ּתּדחה ְְִִִִִִֶַַַַָָהּמכׁשירין,
.Áאֹו החּמין נׁשּפכּו ּכ ואחר ּבׁשּבת, הּקטן את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמלּו

ׁשּסּכנה מּפני ּבׁשּבת, הּכל לֹו עֹוׂשין - הּסממנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתּפּזרּו
אֹותֹו מרחיצין הּקטן, את להרחיץ ׁשּדרּכן מקֹום לֹו. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהיא
הּמילה, לאחר ּבין הּמילה לפני ּבין הּמילה ּביֹום ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבׁשּבת:
ּכל רחיצת ּבין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל מילה ׁשל ּבׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָאֹו
ׁשּבת מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ּבין מילה, רחיצת ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּגּופֹו
לֹו. היא ׁשּסּכנה מּפני - ּבׁשּבת לֹו ׁשּמחמין ּבחּמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבין

.Ëלגֹוי אֹומרין ׁשּבת, מערב סּכין הביאּו ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשכחּו
רׁשּות ּדר אֹותֹו יביא ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, סּכין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלהביא
אסּורה ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָהרּבים.

ׁשבּות מּׁשּום בשבת]עלינּו השביתה להרבות מדרבנן ,[איסור ְִֵָ
מצוה לעׂשֹות ּכדי אֹותן לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲֲִֵַַַָָָָֻמּתר
אסּור מלאכה, מּׁשּום עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ודבר ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָּבזמּנּה;

לֹומר ּבׁשּבת.לנּו לעׂשֹותֹו לגֹוי ְְֲַַַָָ
.Èמילה למילה]מכׁשירי המסייעים ּבזמּנּה[דברים אפּלּו , ְְֲִִִִֵַַָָ

מערב לעׂשֹותן ואפׁשר הֹואיל טֹוב, יֹום את ּדֹוחין אינן -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מילה מכׁשירי ּדחּו לא אם הּדברים: וחמר וקל טֹוב; ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹיֹום
ּתֹורה? ׁשל תעׂשה לא ידחּו היא מּדבריהם, ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשבּות
לקדרה ּוראּויין הֹואיל טֹוב, ּביֹום סממנין לּה ׁשֹוחקין ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאבל

תבשיל] בהם וׁשמן.[לתבל יין לּה וטֹורפין ,ְְְִִֶֶַָ
ג ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות

ּבמצוֹותיו‡. קּדׁשנּו 'אׁשר ׁשּימּול קדם מבר - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּמל
ּבנֹו, מל ואם חברֹו; ּבן מל היה אם הּמילה', על ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוצּונּו
אחרת: ּברכה מבר הּבן ואבי הּבן'. את 'למּול ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמבר
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
על ׁשּמצוה אבינּו'; אברהם ׁשל ּבבריתֹו להכניסֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָוצּונּו
יׂשראל ּכל ׁשּמצּוין הּמצוה על יתר ּבנֹו, את למּול ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהאב
אין אביו, ׁשם אין אם ,לפיכ ׁשּביניהן; ערל ּכל ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּימּולּו
אֹותּה ׁשּיברכּו ׁשהֹורה מי ויׁש זֹו. ּברכה אחרים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָמברכין

ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין העם; מן אחד אֹו ּדין ְֲִִֵֵֵֶַָָָָּבית
ׁשהכנסּתֹו·. 'ּכׁשם אֹומרין: - עֹומדין ׁשם היּו ְְְְְְִִִִֵֶַָָואם

טֹובים'. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסהּו ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֻלּברית,
העם‚. מן אחד אֹו הּמל, אֹו הּבן, אבי מבר ּכ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר

אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ׁשם: ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹומדין
ּבאֹות חתם וצאצאיו ׂשם, ּבׁשארֹו וחק מּבטן, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹקּדׁש
צּורנּו, לעד חלקנּו חי אל זאת ּבׂשכר ּכן על קדׁש; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּברית
ּברּו מּׁשחת; ׁשארנּו ידידּות להּציל קדֹוׁשים ּבצּואת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָצּוה

'ׁשהחינּו'. מבר הּבן ואבי הּברית'. ּכֹורת ה', ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּתה
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.„מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - הּגרים את ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמל
הּגרים את למּול וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם,
נתקּימּו לא ּברית, ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּולהּטיף
חּקֹות - ולילה יֹומם בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשמים

ׂשמּתי"'. לא וארץ ְִִֶַָָָָֹׁשמים
וצּונּו‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר - עבּדֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמל

ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהן ּולהּטיף העבדים את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּול
בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּברית,
מל ואם ׂשמּתי"'. לא וארץ ׁשמים חּקֹות - ולילה ְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹֻיֹומם
אדם והּמל העבדים'. מילת 'על מבר אחרים, ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעבד
מגּלהּו ּכ ואחר ,ׁשּיבר עד ערותֹו לכּסֹות צרי - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגדֹול

אֹותֹו. ָּומל
.Â- מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי

וכן ּברכה. צריכין אינן ּברית, ּדם מהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמּטיפין
ונקבות]אנּדרֹוגינֹוס זכרות סימני לו על[שיש מברכין אין - ְְְְִִֵַַָ

וּדאי. ׁשאינֹו מּפני ְִִֵֵֶַַָמילתֹו,
.Êׁשּנֹולד ׁשחין אֹו מּכה מּפני ערלתֹו לחּת ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגֹוי

מעלין לא - ׁשהּגֹוים אֹותּה; לֹו לחּת ליׂשראל אסּור - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּה
ואף[מצילין] אליה, אֹותן מֹורידין ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאֹותן

למצוה. נתּכּון לא ׁשהרי זֹו, ּברפּואה מצוה ׁשּנעׂשית ּפי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
ל הּגֹוי נתּכּון אם ,אֹותֹו.לפיכ למּול ליׂשראל מּתר מילה, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻ

.Á:ׁשּנאמר הרׁשעים, ּבּה ׁשּנתּגּנּו הערלה היא ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָמאּוסה
נקרא ׁשּלא הּמילה, היא ּוגדֹולה ערלים". הּגֹוים כל ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ"ּכי
לפני, התהּל" ׁשּנאמר: ׁשּמל, עד ׁשלם, אבינּו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאברהם
ּבריתֹו הּמפר וכל ."ּובינ ּביני בריתי ואּתנה תמים, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָוהיה

ערלתֹו והּניח אבינּו, אברהם נימול]ׁשל מׁשכּה[שלא אֹו , ְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
מהול] נראה יהא שלא העטרה ּבֹו[כיסה ׁשּיׁש ּפי על אף -ִֵֶַַ

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין הרּבה, טֹובים ּומעׂשים ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּתֹורה
.Ëנתלה ׁשּלא מילה: חמּורה ּכּמה ּוראה, [המתיןּבֹוא ְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ּפיהמלאך] על אף אחת, ׁשעה אפּלּו עליה רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמׁשה
ּבּדר מל]ׁשהיה שלא על להורגו המלאך וכל[וביקש . ְֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבריתֹות ׁשלׁש עליהן נכרתּו הּתֹורה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצוֹות
ּבני את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ"אּלה
אּתם ּכרת אׁשר הּברית מּלבד מֹואב, ּבארץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
לעבר הּיֹום... נּצבים "אּתם אֹומר: הּוא וׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּבחרב";
נכרתּו הּמילה, ועל ּבריתֹות. ׁשלׁש הרי ."אלהי ה' ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹֹּבברית
בריתי "ואּתנה אבינּו: אברהם עם ּבריתֹות עׂשרה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
ּבריתי את "והקמתי ,"אּת בריתי הּנה "אני, ,"ּובינ ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּביני
תׁשמר", ּבריתי את "ואּתה עֹולם", "לברית ,"ּובינ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּביני
"והיתה ּברית", לאֹות "והיה ּתׁשמרּו", אׁשר ּבריתי ְְְְְְְְֲִִִִֶָָָָֹ"זאת
הפר", ּבריתי "את עֹולם", "לברית ּבבׂשרכם", ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָבריתי
ּבריתי "ואת עֹולם", "לברית אּתֹו", ּבריתי את ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָֹ"והקמתי

יצחק". את ְִִֶָָאקים
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשמע, קרּית הלכֹות וארּבעים: ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפרקים
עׂשר חמּׁשה ּכהנים, ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹארּבעה
ּפרקים; עׂשרה ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָּפרקים;

עׂשר אחד ּברכֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכֹות
ּפרקים. ׁשלׁשה מילה, הלכֹות ְְְְִִִִָָָָֹּפרקים;
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ׁשאין ּדברים אּלּו זֹו: מׁשנה קֹוראין ּכהנים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּוברּכת
חסדים; ּוגמילּות והראיֹון, והּבּכּורים, הּפאה, - ׁשעּור ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהם
והּקרן הּזה, ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשאדם ּדברים ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו
חסדים, ּוגמילּות ואם, אב ּכּבּוד - הּבא לעֹולם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָקּימת
ּכּלם. ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד לחברֹו, אדם ּבין ׁשלֹום ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהבאת
עצמן, על החמירּו הם יׂשראל ּבנֹות זירא, רּבי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאמר
ימים ׁשבעת עליה יֹוׁשבֹות ּכחרּדל, טּפה ּדם רֹואֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשאפּלּו
לֹו מבטח הלכֹות, הּׁשֹונה ּכל אלּיהּו, ּדבי ּתּנא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻנקּיים.
אל - לֹו" עֹולם "הליכֹות ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם ּבן ֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
רּבי אמר אלעזר רּבי אמר 'הלכֹות'. אּלא 'הליכֹות', ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּתקרא
ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום מרּבים חכמים ּתלמידי ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחנינא,
אדם יהא לעֹולם ."ּבני ׁשלֹום ורב ה', לּמּודי ּבני ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ"וכל
ּבלבבֹו; אמת ודֹובר האמת, על ּומֹודה ּבּסתר, ׁשמים ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָירא
אנחנּו צדקֹותינּו על לא העֹולמים! ּכל רּבֹון ויאמר: ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹיׁשּכים
אנּו, מה הרּבים. רחמי על ּכי ,לפני ּתחנּונינּו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּפילים
ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ּצדקנּו, מה חסּדנּו, מה חּיינּו, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹמה
ואנׁשי ,לפני ּכאין - הּגּבֹורים הלא אלהינּו. ה' ,ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלפני
ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ּכבלי - וחכמים היּו, ּכלא - ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹהּׁשם
ּכמֹו ,לפני הבל חּיינּו וימי ּתהּו, מעׂשינּו ּכל ּכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהׂשּכל.
אין, - הּבהמה מן האדם "ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
אברהם ּבני ,ברית ּבני ,עּמ אנחנּו אבל הבל". הּכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכי
,עקיד יצחק זרע הּמֹורּיה; ּבהר לֹו ׁשּנׁשּבעּת ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאהב
ׁשּמאהבת ,ּבכֹור ּבנ יעקב עדת ;מזּבח ּגּבי על ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנעקד
יׂשראל אֹותֹו קראת ּבֹו, ׁשּׂשמחּת וׂשמחת אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאהבּת
,ּולפאר ,ּולׁשּבח ,ל להֹודֹות חּיבין אנּו ,לפיכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻויׁשרּון.
לֹומר אנּו חּיבין .לׁשמ ּוׁשבח הֹודיה ולּתן ,ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּולרֹוממ
אלהינּו, ה' יׂשראל; "ׁשמע, ובקר: ערב יֹום, ּבכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפני
מה ּגֹורלנּו, ּנעים מה חלקנּו, ּטֹוב מה אׁשרנּו, אחד". ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה'
ּומעריבין מׁשּכימין ׁשאנּו אׁשרינּו, ירּׁשתנּו. מאד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּיפה
הּוא אּתה אחד". ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; "ׁשמע, ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹואֹומרין:
אּתה העֹולם; ׁשּנברא אחר הּוא ואּתה העֹולם, ׁשּנברא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקדם
הּוא אּתה הּבא; לעֹולם הּוא ואּתה הּזה, ּבעֹולם ְֶַַַַָָָָָָָהּוא
והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ את קּדׁש אחרֹון. הּוא ואּתה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָראׁשֹון,
את מקּדׁש ּברּו קרננּו. ותגּביּה ּתרים ,ּוביׁשּועת ;ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולמ
הּׁשמים את עׂשית אּתה .לבּד ה', הּוא אּתה ּברּבים. ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָׁשמֹו
הּיּמים עליה, אׁשר וכל הארץ צבאם, וכל הּׁשמים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּוׁשמי
ל הּׁשמים ּוצבא ּכּלם, את מחּיה ואּתה ּבהם, אׁשר ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻוכל
,מל ה' ,מל ה' יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא, אּתה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹמׁשּתחוים.
ּברכה ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו ועד. לעֹולם ימל ְְְְְִֵֵֶָָָָָָָָֹה'
נסחּה: הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻראׁשֹונה
ועׂשה, אֹומר ּברּו הּוא. ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ְְֵֶֶַָָָָָָָָֹּברּו
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על מרחם ּברּו הארץ, על מרחם ּברּו ּומקּים; ּגֹוזר ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּברּו
מׁשּלם ּברּו אֹורה, ּומביא אפלה מעביר ּברּו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּברּיֹות;
ׁשכחה, ולא עולה לא לפניו, ׁשאין ּברּו ליראיו. טֹוב ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹׂשכר
ּברּו ׁשחד. מּקח ולא ּפנים מּׂשֹוא לא מרמה, ולא ּכזב ְְְִִִַַַָָָָָֹֹֹֹֹלא
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד, חי ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאל
ּכל ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו, ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולם,
נהּלל ,מׁשיח עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּובׁשירי ועבדיו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחסידיו
נרֹוממ נפאר נׁשּבח נֹוד ּובזמרֹו, ּבׁשבחֹו אלהינּו ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָֹה'
חי יחיד, יחד. אלהינּו מלּכנּו ׁשמ נזּכיר ,ְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַָֹנמליכ
ה', אּתה ּברּו ׁשמֹו. עד עדי ּומפאר, מׁשּבח ְְְֲִֵַַָָָָָָֹֻהעֹולמים,
ה' כבֹוד יהי אּלּו: ּפסּוקים וקֹורא ּבּתׁשּבחֹות. מהּלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻמל
ועד מעּתה ,מבר ה' ׁשם יהי ּבמעׂשיו. ה' יׂשמח ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹלעֹולם,
ּכל על רם ה'. ׁשם מהּלל מבֹואֹו, עד ׁשמׁש, מּמזרח ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻעֹולם.

ּכבֹודֹו. הּׁשמים על ה'; זכרּגֹוים, ה', לעֹולם; ׁשמ ה', ְְְְְִִִִַַַָָ
מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו, ּכסאֹו; הכין ּבּׁשמים ה', ודר. ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹלדר
ה' .מל ה' בּגֹוים, ויאמרּו הארץ; ותגל הּׁשמים, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹיׂשמחּו
מארצֹו. גֹוים אבדּו ועד; עֹולם מל ה' ועד. לעֹולם ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹימל
עצה, עצּו עּמים. מחׁשבֹות הניא ּגֹוים, עצת הפיר ְְֲִִִִֵֵֵַַַָֻה'
מחׁשבֹות רּבֹות אל. עּמנּו ּכי יקּום, ולא ּדבר ּדּברּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹֻותפר;
ּתעמֹוד; לעֹולם ה', עצת תקּום. היא - ה' ועצת איׁש, ְְֲֲֲִִֵַַַַָָּבלב
צּוה, הּוא וּיהי; אמר, הּוא ּכי ודר. לדר לּבֹו, ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹמחׁשבֹות
ּבחר יעקב, ּכי לֹו. למֹוׁשב אּוּה ּבצּיֹון, ה' בחר ּכי ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹוּיעמד.
לא ונחלתֹו עּמֹו, ה' יּטׁש לא ּכי לסגּלתֹו. יׂשראל, יּה; ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹֻלֹו
להׁשיב והרּבה יׁשחית; ולא עֹון, יכּפר רחּום והּוא ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹיעזֹוב.
ביֹום יעננּו הּמל הֹוׁשיעה; ה', חמתֹו. ּכל יעיר ולא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאּפֹו,
העם אׁשרי סלה. יהללּו עֹוד ,בית יֹוׁשבי אׁשרי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקראנּו.
לדוד, מ"ּתהּלה וקֹורא אלהיו. ׁשה' העם אׁשרי לֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּככה
,ּכ ואחר ּתּלים. ספר סֹוף עד וכּו'", הּמל אלהי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹארֹוממ
ה' ימל ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו אּלּו: ּפסּוקים ְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹקֹורא
הּקהל, ּכל לעיני ה' את ּדויד ויבר ואמן. אמן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָלעֹולם,
מעֹולם אבינּו, יׂשראל אלהי ה' אּתה ּברּו ּדויד: ְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹוּיאמר
והּנצח והּתפארת והּגבּורה הּגדּלה ה' ל עֹולם. ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻועד
והּמתנּׂשא הּממלכה, ה' ל ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוההֹוד,
ּבּכל, מֹוׁשל ואּתה ,מּלפני והּכבֹוד והעׁשר לראׁש. ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹלכל
אלהינּו, ועּתה לּכל. ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה; ּכח ְְְְְְְְֱֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹּוביד
ׁשם ויברכּו .ּתפארּת לׁשם ּומהללים ,ל אנחנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמֹודים
אחרֹונה ּברכה ּותהּלה. ּברכה ּכל על ּומרֹומם ,ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָֹּכבד
לעד ׁשמ יׁשּתּבח נסחּה: הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּלאחר
נאה ל ּכי ּובארץ; ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמלּכנּו,
ּגדּלה והֹודיֹות, ּברכֹות וזמרה, הּלל ּוׁשבח, ׁשיר אלהינּו, ְְְְְְֱִִֵֵַָָָָָֹֻה'
מעּתה ּוגבּורה, נצח ּוממׁשלה, מלכּות עז ותפארת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּתהּלה
ּגדֹול מל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו עֹולם. ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָֹועד
הּבֹוחר הּמעׂשים, ּכל אדֹון ההֹודיֹות, אל ְֲֲִֵֵַַַַַָָָֻהּתׁשּבחֹות,
סֹופּה, עד הּׁשירה וקֹורא העֹולמים. חי זמרה, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשירי
ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ּבׁשּבת, הּמקֹום. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָּכמנהג
אלהינּו; ה' ,ׁשמ את ּתבר חי ּכל נׁשמת זה: נסח ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹֹזֹו,
ּתמיד. מלּכנּו זכר את ּותרֹומם תפאר, ל ּבׂשר, ּכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָורּוח

אין ּומּבלעדי האל, הּוא אּתה עֹולם, ועד מעֹולם ודר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלדר
וצּוקה, צרה עת ּבכל ּומֹוׁשיע ּגֹואל מל לנּו ואין ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאלהים;
ּכל על אלֹוּה ּומרחם, ּומפרנס ּומּציל ּפֹודה אּתה. ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא
הּמנהיג ּבּתׁשּבחֹות, המהּלל הּתֹולדֹות, אדֹון ְְְְֲִִַַַַַַָָָֻֻהּברּיֹות;
אמת, אלהים וה' רּבים. ּברחמים ּוברּיֹותיו ּבחסד ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹעֹולמֹו
סֹומ רדּומים, הּמקיץ יׁשנים, המעֹורר ייׁשן; ולא ינּום ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָֹֹלא
מֹודים. אנחנּו ּול - אסּורים ּומּתיר חֹולים ורֹופא ְְְְֲֲִִִִִֵַַנֹופלים
ּגּליו, ּכהמֹון רּנה ּולׁשֹוננּו ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָואּלּו
ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוׂשפתֹותינּו
ּכאּילֹות קּלֹות ורגלינּו ׁשמים, ּכנׁשרי ּפרּוׂשֹות וידינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָוכּירח,
ׁשמ את ּולבר אלהינּו, ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין -ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹ
רבבֹות רבבי ורב אלפים אלפי מאלף אחת על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמלּכנּו,
ועד מּלפנים אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּפעמים
ּפדיתנּו, עבדים מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹהּנה;
מּדבר הּצלּתנּו, ּומחרב ּכלּכלּתנּו, ּובׂשבע זנּתנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברעב
עזרּונּו הּנה ועד ּדּליתּנּו; רּבים רעים ּומחליים ְְֲֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמּלטּתנּו,
ּבנּו, ׁשּפּלגּת אברים ּכן, על .חסדי עזבּונּו ולא ,ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרחמי
- ּבפינּו ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפינּו, ׁשּנפחּת ּונׁשמה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָורּוח
.פלאי נּסי רב על אלהינּו, ה' ׁשמ את ויברכּו יֹודּו הן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹהן
ל עין וכל תׁשּבח, ל לׁשֹון וכל יֹודה, ל ּפה כל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּכי
תׁשּתחוה, לפני קֹומה וכל תכרע, ל ּבר וכל ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָתצּפה,

הּלב לׁשמ,וכל יזּמרּו והּכליֹות והּקרבים ,ייראּו בֹות ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
מּציל ,כמֹו מי ה' ּתאמרנה, עצמֹותי ּכל ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכּדבר
צּדיקים רּננּו ונאמר: מּגֹוזלֹו; ואביֹון עני מּמּנּו, מחזק ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעני
ּובדברי ּתתרֹומם, יׁשרים ּבפי תהּלה. נאוה ליׁשרים ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָּבה',
ּובקרב ּתתקּדׁש, חסידים ּכל ּובלׁשֹון ,ּתתּבר ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָצּדיקים
יׂשראל, ּבית ּכל עּמ רבבֹות ּובמקהלֹות ּתתהּלל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָקדֹוׁשים
לפני היצּורים ּכל חֹובת ׁשּכן - אלהינּו ה' ׁשמ ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיתּפאר
לגּדל, לרֹומם לפאר, לׁשּבח להּלל, להֹודֹות אלהינּו, ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֵַַַַָֹה'
יׁשי ּבן ּדוד ּתׁשּבחֹות ׁשירֹות זמירֹות ּדברי ּכל על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּולהּדר
הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ יׁשּתּבח .מׁשיח ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעבּד
וכן וכּו'. אלהינּו ה' נאה, ל ּכי ּובארץ; ּבּׁשמים ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהּקדֹוׁש
קדם הּמזמֹור, ּכל הּׁשּבת, ליֹום ׁשיר מזמֹור לקרֹות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹנהגּו
הּכּפּורים. ּוביֹום הּׁשּבת ּביֹום הּזמירֹות ּפסּוקי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָׁשּיתחילּו
קדם ּבׁשּבתֹות ּגדֹול הּלל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹויׁש
הּמעלֹות ׁשירי לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּזמירֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָּפסּוקי
ׁשמע קריאת ׁשּלפני ראׁשֹונה ּברכה ּכמנהגם. הּכל -ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו נסחּה: הּוא זה ְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּׁשחר,
הּמאיר הּכל; את ּובֹורא ׁשלֹום עׂשה חׁש ּובֹורא אֹור ִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹיֹוצר
מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל המחּדׁש עליה, ולּדרין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלארץ
מלאה עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ה', מעׂשי רּבּו מה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֻבראׁשית.
המׁשּבח מאז, לבּדֹו ׁשמֹו הּמרֹומם הּמל .קנינ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהארץ
מלּכנּו, עֹולם אלהי עֹולם. מימֹות וטֹוב הּמתנּׂשא ְְְְֱִִֵֵֵַַַַָָָֹֹהמפאר
מגן מׂשּגּבנּו, צּור עּזנּו אדֹון עלינּו, רחם הרּבים ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻּברחמי
ּופעל התקין ּדעה, ּגדֹול ּברּו אל ּבעדנּו. מׂשּגב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָיׁשענּו
סביבֹות נתן מאֹורֹות לׁשמֹו, ּכבֹוד יצר טֹוב חּמה, ְְְֳִִֵַַַָָָָָזהרי
לאל יסּפרּו ּתמיד ׁשּדי רֹוממי קדֹוׁשים צבאֹות ּפּנֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻעּזֹו,
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הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים אלהינּו, ה' ּתתּבר ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻקדּׁשתֹו.
- יצרּת אׁשר ּומאֹורֹות ,ידי מעׂשה ׁשבח ּכל ועל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחת;
ּבֹורא ּגאלנּו, מלּכנּו, צּורנּו, לעד ּתתּבר סלה. ,יפארּו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהם
אׁשר מׁשרתים, יֹוצר מלּכנּו, לעד ׁשמ יׁשּתּבח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָקדֹוׁשים.
יחד קֹולם את מׁשמיעים עֹולם, ּברּום עֹומדים ְְְְְִִִֶַַַָָָָמׁשרתיו
ּכּלם אהּובים, ּכּלם עֹולם. ּומל חּיים אלהים ְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻֻּבדברי
קֹוניהם רצֹון ּבאימה עֹוׂשים ּגּבֹורים, ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶָָֻּברּורים,
מּזה, זה ׁשמים מלכּות על עליהם מקּבלים וכּלם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאהבה.
ּבׂשפה רּוח, ּבנחת לצּורם להקּדיׁש לזה זה רׁשּות ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָונֹותנים
ּביראה, עֹונים ּכאחד ּכּלם טהֹורה. ּובנעימה ְְְְְְִִִִֶָָָָָָֻּברּורה,
הארץ כל מלא צבאֹות; ה' קדֹוׁש, קדֹוׁש קדֹוׁש ְְְְִֶָָָָָָָֹואֹומרים:
לעּמתם, מתנּׂשאים יחד הּקדׁש, וחּיֹות והאֹופּנים ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֻּכבֹודֹו.
ּברּו לאל מּמקֹומֹו. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים: ְְְְְְְִִִֵַָָמׁשּבחים
ותׁשּבחֹות יאמרּו זמירֹות וקּים חי אל למל יּתנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻנעימֹות
זֹורע חדׁשֹות, עׂשה ּגבּורֹות, ּפֹועל לבּדֹו הּוא ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹיׁשמיעּו,
יֹום ּבכל מחּדׁש נפלאֹות, אדֹון יׁשּועֹות, מצמיח ְְְְְְֲִִֵַַַָָָצדקֹות,
ּגדֹולים, אֹורים "לעׂשה ּכאמּור: - בראׁשית מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּתמיד
ּברּו עֹולם. לׂשּמח מאֹורֹות התקנּת חסּדֹו", לעֹולם ְְְְְְִִֵַַַַָָָָּכי
עֹולם אהבת ׁשנּיה: ּברכה הּמאֹורֹות. יֹוצר ה', ְְְֲִֵַַַַָָָָָאּתה
עלינּו. חמלּת יתרה, ּגדֹולה חמלה אלהינּו; ה' ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאהבּתנּו,
ּבטחּו אׁשר אבֹותינּו ּובעבּור ,ׁשמ ּבעבּור מלּכנּו, ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָאבינּו
הרחמן, אב אבינּו, ּתחּננּו. ּכן חּיים, חּקי וּתלּמדנּו ,ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻב
לׁשמע להׂשּכיל להבין ּבלּבנּו ותן עלינּו, נא רחם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹהמרחם,
תלמּוד ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹללמד
ּבלּבנּו ודּבק ,ּבמצוֹותי עינינּו והאר ּבאהבה; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּתֹורת
מהרה עלינּו ּומל .ׁשמ את לאהבה לבבנּו ויחד ,ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיראת
ּובעבּור עלינּו; נקרא ּבאמת קדׁש ׁשם ּכי ,לבּד ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּתה
ּתרים ּבאהבה מהרה והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשמ
ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ּבטחנּו ּב .ׁשמ למען ותֹוׁשיענּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹקרננּו
מלּכנּו אבינּו ּכי עד; עֹולמי עד נּכׁשל ולא נּכלם לא ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹחסינּו

ונׂשמח נגילה אלהינּואּתה, ה' רחמי .ּביׁשּועת ה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּברכה עלינּו והבא ועד. סלה נצח יעזבּונּו אל ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוחסדי
קֹוממּיּות מהרה והֹוליכנּו הארץ, ּכנפֹות מארּבע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָוׁשלֹום
לׁשמ וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם מּכל בחרּת בנּו ּכי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָלארצנּו.
.ׁשמ את ּולאהבה ,ּולרֹוממ ּוליחד ל להֹודֹות ְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָהּגדֹול,
ּברכה ּבאהבה. יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָּברּו
אמת נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֻאחרֹונה
ונעים, נחמד וחּביב, אהּוב ונאמן, יׁשר וקּים, נכֹון ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָויּציב,
עלינּו הּזה הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן ואּדיר, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻנֹורא
מגן יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי אמת, ועד. ְְֱֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלעֹולם
ּומלכּותֹו נכֹון, וכּסאֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים הּוא ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹיׁשענּו;
ּולעֹולמי לעד ונאמנים חּיים ּודבריו קּימת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמּונתֹו
ּדֹורֹותינּו, ּכל ועל ּבנינּו על אבֹותינּו ועל עלינּו ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָעֹולמים,
ועל הראׁשֹונים על ;עבדי יׂשראל זרע ּדֹורֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק ּבאמת, וקּים טֹוב ּדבר - ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאחרֹונים
ּומל מלּכנּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' הּוא ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה
יׁשּועתנּו, וצּור יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאבֹותינּו,

עֹוד אלהים לנּו ואין ,ׁשמ הּוא מעֹולם ּומּצילנּו, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹּפֹודנּו
ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו עזרת .ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָזּולת
,מֹוׁשב עֹולם ּברּום ודֹור. ּדֹור ּבכל אחריהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניהם
אׁשר איׁש אׁשרי אמת, ארץ. אפסי עד וצדקת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּפטי
אּתה אמת, לּבֹו; על יׂשים ּודבר ותֹורת ,מצוֹותי ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָיׁשמע
ּובנים; לאבֹות ריבם לריב ּגּבֹור ּומל ,לעּמ אדֹון ְְִִִִֶֶַָָָָָָהּוא
אין ּומּבלעדי אחרֹון, הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו, מּמצרים אמת, מֹוׁשיע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנּו
ּובכֹור הרגּת, ּבּדבר מצרים ּבכֹורי וכל ּפדיתנּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדים
מּים, עברּו וידידים טּבעּת, וזדים ּבקעּת, סּוף וים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָּגאלּת,
ׁשּבחּו זאת ועל נֹותר. לא מהם אחד עד צריהם, מים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכּסּו
זמירֹות ׁשירֹות ידידים ונתנּו לאל, ורֹוממּו ְְְְְְְִִִִִֵָָּגאּולים,
ונֹורא, ּגּבֹור ּגדֹול ונּׂשא, רם וקּים. חי אל למל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻּתׁשּבחֹות
מֹוציא מרֹום, עדי ׁשפלים מגּביּה ארץ, עדי ּגאים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמׁשּפיל
יׂשראל לעּמֹו ועֹונה ּדּלים, ועֹוזר ענוים, ּופֹודה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאסירים,
וכל מׁשה הּוא. ּברּו עליֹון, לאל ּתהּלה אליו; ׁשועם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבעת
כּלם: אמרּו רּבה, ּבׂשמחה - ׁשירה אמרּו ל יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֻּבני
תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש, נאּדר ּכמֹו מי ה', ּבאלם כמֹו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמי
ה' "ּגאלנּו, ונאמר: ועד. לעֹולם ימל ה' פלא. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹעׂשה
יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ּברּו יׂשראל". קדֹוׁש ׁשמֹו, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָצבאֹות
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברכה
ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻנסחּה:
מׁשּנה ּבתבּונה ׁשערים, ּפֹותח ּבחכמה ערבים, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
הּכֹוכבים את מסּדר הּזמּנים, את מחליף ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָעּתים,
אֹור ּגֹולל ולילה, יֹומם ּבֹורא ּכרצֹונֹו. ּברקיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבמׁשמרֹותיהם
לילה, ּומביא יֹום מעביר אֹור, מּפני וחׁש חׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמּפני
יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' לּלילה, יֹום ּבין ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמבּדיל
עֹולם, אהבת ׁשנּיה: ּברכה ערבים. הּמעריב ה', אּתה ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָָּברּו
ּומׁשּפטים, וחּקים ּומצוֹות ּתֹורה אהבּת; עּמ ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻיׂשראל
נׂשיח ּובקּומנּו ּבׁשכבנּו אלהינּו, ה' ּכן על לּמדּת. ְְְְֱִִֵֵֵֵַַַָָָָֹאֹותם
ּכי - ועד לעֹולם תֹורת ּבדברי ונעלז ונׂשמח ,רצֹונ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּבחּקי
ואהבת ולילה. יֹומם נהּגה ּובהם ימינּו, ואר חּיינּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהם
ּברּו ראׁשנּו. עטרת היא ּכי ועד, לעֹולם מּמּנּו תסּור ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹלא
ראׁשֹונה ּברכה לעד. יׂשראל עּמֹו את אֹוהב ה', ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאּתה
אמת נסחּה: הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּלאחר
ואנחנּו אלהינּו ה' הּוא ּכי עלינּו, קּים זאת ּכל ְֱֱֲִֵֵַַַָָָָֹֹאמּונה
מּיד הּפֹודנּו - זּולתֹו ואפס מלּכנּו, אמת עּמֹו; ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׂשראל
מּצרינּו, לנּו הּנפרע האל עריצים, מּכף הּגֹואלנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמלכים,
ולא ּבחּיים, נפׁשנּו הּׂשם נפׁשנּו, אֹויבי לכל ּגמּול ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהמׁשּלם

הּמדרי רגלנּו, לּמֹוט קרננּונתן וּירם אֹויבינּו, ּבמֹות על כנּו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ּומֹופתים אֹותֹות ּבפרעה, נקמה ּלנּו העׂשה ׂשֹונאינּו. ּכל ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹעל
וּיֹוצא מצרים, ּבכֹורי ּכל ּבעברתֹו הּמּכה חם, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבאדמת
ּגזרי ּבין ּבניו הּמעביר עֹולם; לחרּות מּתֹוכם יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאת
ראּו טּבע. ּבתהֹומֹות ׂשֹונאיהם ואת רֹודפיהם ואת סּוף, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָים
ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו; וׁשּבחּו והֹודּו ּגבּורתֹו, את ְְְְְְְִִִֶַָָָבנים
כמֹו מי ואמרּו: רּבה ּבׂשמחה ּכּלם וענּו עליהם, ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻקּבלּו
פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש; נאּדר כמֹו מי ה', ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבאלם
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- ׁשמֹו צבאֹות ה' ּגֹואלנּו, ונאמר ועד. לעֹולם ימל ְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָֹה'
אחרֹונה ּברכה יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ּברּו יׂשראל. ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָקדֹוׁש
הׁשּכיבנּו נסחּה: הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻׁשּלאחר
עלינּו ּופרס ּולׁשלֹום, לחּיים והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָָֹֹה'
ּבעדנּו והגן .מּלפני טֹובה ּבעצה ותּקננּו ,ׁשלֹומ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻסּכת
הּׂשטן ּוׁשבר לילה, ּומּפחד רע ּדבר מּכל והּצילנּו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹוׁשמרנּו,
ׁשֹומרנּו ּכי - ּובֹואנּו צאתנּו ּוׁשמר ּומאחרינּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָֹמּלפנינּו
הּנה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתסּתירנּו, ּכנפי ּובצל אּתה. ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּומּצילנּו
עּמֹו ׁשֹומר ...ּברּו יׂשראל. ׁשֹומר ייׁשן, ולא ינּום ְְִִֵֵֵַָָָָֹֹלא
לעֹולם, ה' ימל ואמן; אמן לעֹולם, ה' ּברּו לעד. ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֹיׂשראל
ה' וּיאמרּו: ּפניהם על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא ואמן. ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאמן
לעֹולם, ּכבֹודֹו ׁשם ּברּו האלהים. הּוא ה' האלהים, ְְֱֱִִֵָָָָֹֹהּוא
ה' ּברּו ּבּיֹום, ה' ּברּו הארץ. ּכל את ה' כבֹוד ְְִֵֶֶַָָָָָָויּמלא
ּבׁשכבנּו, ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבּלילה;
והּמתים, החּיים נפׁשֹות ּבידֹו אׁשר האל ּבקּומנּו. ה' ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּברּו
אפקיד ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
לּבנּו ויׂשמח עינינּו יראּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַָָרּוחי;
ה' .אלהי מל לצּיֹון, ּבאמֹור ,ּביׁשּועת נפׁשנּו ְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָֹותגל
הּמֹול ה', אּתה ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמל
מקצת ונהגּו ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּבכבֹודֹו
ּכּנסח וקֹוראין זֹו, ּברכה ּבאמצע ּפסּוקין להֹוסיף ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהעם
הּוא ה' וּיאמרּו: ּפניהם על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּזה:
וקּבצנּו אלהינּו, ה' הֹוׁשיענּו האלהים. הּוא ה' ְְֱֱֱִִִֵֵֵַָָֹֹֹהאלהים,
לא ּכי .ּבתהּלת להׁשּתּבח ,קדׁש לׁשם להֹודֹות הּגֹוים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמן
לעׂשֹות ה' הֹואיל ּכי הּגדֹול, ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו, את ה' ְֲֲִִִֶַַַַָֹיּטׁש
הר את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשיעים ועלּו לעם. לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹאתכם
הארץ, ּכל על למל ה' והיה הּמלּוכה. לה' והיתה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעׂשו;
ׁשּבּׁשמים, אלהינּו אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּיֹום
ונפׁש החּיים נפׁש ּביד ּתמיד. עלינּו ּומלכּות ׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקּים
ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמתים,
וצאן ,עּמ ואנחנּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹאפקיד
ה', .ּתהּלת נסּפר ודֹור לדֹור לעֹולם, ל נֹודה ;ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמרעית
ּבה' נֹוׁשע יׂשראל רמּיה. מּלׁשֹון ׁשקר, מּׂשפת נפׁשי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּצילה
יהי עד. עֹולמי עד תּכלמּו ולא תבׁשּו לא עֹולמים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹּתׁשּועת
ואל יעזבנּו אל אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר עּמנּו, אלהינּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹה'
ולׁשמר ּדרכיו, ּבכל ללכת אליו, לבבנּו להּטֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיּטׁשנּו;
ּכל אבֹותינּו. את צּוה אׁשר ּומׁשּפטיו, וחּקיו ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻמצֹותיו
ה' ּברּו ּבּיֹום, ה' ּברּו יּה. הללּו יּה, ּתהּלל ְְְֵַַַַָָָָָָהּנׁשמה
ּבׁשכבנּו, ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּלילה;
.ּבאמּונת ונׂשיח סלה, ,נהּלל ּתמיד ּבקּומנּו. ה' ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּברּו
לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ּבכבֹודֹו הּמֹול ה', אּתה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹּברּו

ֶָועד.
שישי יום

וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ¨¦§¨¦§©§¦©Ÿנסח
אברהם(‡) אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה', אּתה ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹּברּו

והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ואלהי יצחק ְְֱֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאלהי

חסּדי וזֹוכר הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל עליֹון, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאל
ּומגן. מֹוׁשיע רחמן מל בניהם, לבני ּגֹואל ּומביא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאבֹות,
ה', לעֹולם ּגּבֹור אּתה (ב) אברהם. מגן ה', אּתה ְְִֵַַַָָָָָָָּברּו
הּגׁשם. ּומֹוריד הרּוח מּׁשיב להֹוׁשיע, רב אּתה מתים ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמחּיה
רֹופא רּבים, ּברחמים מתים מחּיה ּבחסד. חּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמכלּכל
אמּונתֹו ּומקּים אסּורים, ּומּתיר נֹופלים וסֹומ ְְְֱֲִִִִֵֵַַָחֹולים,
ממית ,ּל ּדֹומה ּומי ּגבּורֹות, ּבעל כמֹו מי עפר. ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָליׁשני
מחּיה ה', אּתה ּברּו מתים. להחיֹות אּתה ונאמן ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָּומחּיה;
יֹום ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש, אּתה (ג) ְְְְִִִֵַַָָָָהּמתים.
חֹונן אּתה (ד) הּקדֹוׁש. האל ה', אּתה ּברּו ּסלה. ,ְְֵֵֶַַַַָָָָָָיהללּו
ּובינה ּדעה מאּת חּננּו ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת, ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלאדם
אבינּו הׁשיבנּו (ה) הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָוהׂשּכל.
ּבתׁשּובה והחזירנּו ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבנּו ,ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלתֹורת
סלח (ו) ּבתׁשּובה. הרֹוצה ה', אּתה ּברּו .לפני ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשלמה
אל ּכי פׁשענּו, ּכי מלּכנּו לנּו ּומחֹול חטאנּו, ּכי אבינּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלנּו
(ז) לסלח. ּומרּבה חּנּון ה', אּתה ּברּו אּתה. וסּלח ְְְִֶַַַַַָָָָָֹטֹוב
ּגֹואל מל אל ּכי לגאלנּו, ּומהר ריבנּו, וריבה בענינּו, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָראה
ה' רפאנּו (ח) יׂשראל. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו אּתה. ְְִֵֵֵַָָָָָָָָחזק
ׁשלמה רפּואה והעלה ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָֹאלהינּו
ה', אּתה ּברּו אּתה. רחמן רֹופא אל ּכי ּתחלּואינּו, ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָלכל
מעׂשה ּבכל אלהינּו ה' ּברכנּו (ט) יׂשראל. עּמֹו חֹולי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹרֹופא
האדמה, ּפני על ּומטר טל ותן ׁשנתנּו, את ּובר ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָידינּו,
מּתנֹות מעׂשר תבל ּפני ורּוה ,מּטּוב ּכּלֹו העֹולם את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוׂשּבע
ּכל ואת הּזאת הּׁשנה את אלהינּו ה' והּצילה וׁשמרה ,ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹידי
ותן ּפרענּות, מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ּתבּואתּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻמיני
הּטֹובֹות. ּכּׁשנים ּוברכה וׁשלֹום ׂשבע ותקוה אחרית ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹלּה
ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע (י) הּׁשנים. מבר ה', אּתה ְְְִֵַַַָָָָָָּברּו
ּכנפֹות מארּבע ּגלּיֹותינּו ּכל את לקּבץ נס וׂשא ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻלחרּותנּו,
יׂשראל. עּמֹו נדחי מקּבץ ה', אּתה ּברּו לארצנּו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהארץ
ּכבּתחּלה, ויֹועצינּו ּכבראׁשֹונה, ׁשֹופטינּו הׁשיבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ(יא)
ּברחמים לבּד אּתה עלינּו ּומל ואנחה, יגֹון מּמּנּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהסר
ּומׁשּפט. צדקה אֹוהב מל ה', אּתה ּברּו ּובמׁשּפט. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבצדק
יאבדּו, ּכרגע הּמינים ּכל ּתקוה, ּתהי אל לּמׁשּמדים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ(יב)
ה', אּתה ּברּו ּבימינּו. מהרה ּותׁשּבר ּתעּקר זדֹון ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָּומלכּות
ועל הּצּדיקים על (יג) זדים. ּומכניע אֹויבים ְְְִִִִִֵֵַַַַַַׁשֹובר
יׂשראל, ּבית עּמ ׁשארית ועל הּצדק, ּגרי ועל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהחסידים
הּבֹוטחים לכל טֹוב ׂשכר ותן אלהינּו, ה' רחמי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹיהמּו
ּכי נבֹוׁש, לא לעֹולם, עּמהם חלקנּו וׂשים ּבאמת; ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבׁשמ
מׁשען ה', אּתה ּברּו נׁשעּנּו. וליׁשּועת ּבטחנּו, ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָּבׁשמ
ּכאׁשר עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן (יד) לּצּדיקים. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹּומבטח
אּתה ּברּו ּבימינּו. ּבמהרה עֹולם ּבנין אֹותּה ּובנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּדּברּת,
תצמיח, מהרה ּדוד צמח את (טו) ירּוׁשלים. ּבֹונה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה',
יׁשּועה. קרן מצמיח ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת ּתרּום ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָוקרנֹו
וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ׁשמע ְְְְֱֵֵֵֵֵַַַָֹ(טז)
אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ורצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברחמים
ה', אּתה ּברּו ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּתׁשיבנּו;
ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה (יז) ּתפּלה. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹׁשֹומע
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ּותפּלתם יׂשראל, ואּׁשי ּבית לדביר העבֹודה והׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָׁשעה,
עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, תקּבל ּבאהבה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָמהרה
לצּיֹון לנו ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ותרצנּו, .עּמ ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל
לצּיֹון. ׁשכינתֹו הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ּכמאז. ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּברחמים
חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ל אנחנּו מֹודים ְֱֲִֵֵֶַַַָָֹ(יח)
ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. לדֹור הּוא אּתה יׁשענּו, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמגן
על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו על ,ּביד הּמסּורין חּיינּו ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעל
הּטֹוב וצהרים. ובקר ערב ועת, עת ׁשּבכל ונפלאֹותי ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנּסי
החּיים ּכל ,חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי כלּו לא ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכי

הּג ׁשמ את ה',יהללּו אּתה ּברּו הּטֹוב. האל טֹוב ּכי דֹול, ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
טֹובה ׁשלֹום ׂשים (יט) להֹודֹות. נאה ּול ׁשמ ְְְִִֶַָָָהּטֹוב
ּוברכנּו ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ורחמים וחסד חן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוברכה,
ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ּכי ,ּפני מּמאֹור ּכאחד ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֻּכּלנּו
וטֹוב וׁשלֹום; צדקה וחסד אהבה וחּיים ּתֹורה ְְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹאלהינּו,
אּתה ּברּו ּבּׁשלֹום. עת ּבכל יׂשראל עּמ את לבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעיני
אֹומר החּמה, ּבימֹות ּבּׁשלֹום. יׂשראל עּמֹו את המבר ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה',
חּיים מכלּכל הּטל, מֹוריד להֹוׁשיע, רב ׁשנּיה: ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָּבברכה
ה' ּברכנּו זה: ּבנסח ּתׁשיעית ּברכה ּומבר וכּו'; ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבחסד
רצֹון ּבטללי ׁשנתנּו את ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל ְְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאלהינּו,
מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ּכּׁשנים ּונדבה, ְְְִֵַַַָָָָָָָָּברכה
ּומֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּומֹוצאי ׁשּבת מֹוצאי ּבלילי ְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשנים.
חֹונן אּתה זה: ּבנסח רביעית ּברכה מבר טֹובים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹימים
קדׁש ּבין הבּדלּת ואּתה ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלאדם
יֹום ּובין לּגֹוים, יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ּובין ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹֹלחל,
קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ּכׁשם הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּׁשביעי
מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל והּצילנּו ּפדנּו ּכ ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹלחל,
וחּננּו הּכל, מן וׁשמרנּו ּבעֹולם; לבֹוא הּמתרּגׁשֹות ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹֻּפרענּות
הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו והׂשּכל. ּובינה ּדעה ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמאּת
ׁשבע ּבברּכת מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים, ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
זה: ּבנסח אֹותּה ּומבר ּומנחה, וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעׂשרה
והׁשב ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
מהרה ּותפּלתם יׂשראל, ואּׁשי ּבית לדביר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעבֹודה
יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, תקּבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאהבה
ירצה יראה יּגיע ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו .ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעּמ
זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע
עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָירּוׁשלים
- ּולרחמים לחסד לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. ּבֹו לרחם הּזה, החדׁש ראׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּביֹום
לחּיים, ּבֹו הֹוׁשיענּו לברכה, ּבֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינּו
ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו, חּוס ורחמים; יׁשּועה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדבר
ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה ּבֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, צרה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָמּכל
אּתה ּברּו ּכמאז. ּברחמים לצּיֹון ּבׁשּוב עינינּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָותחזינה
ּביֹום אֹומר: מֹועד ׁשל ּובחּלֹו לצּיֹון. ׁשכינתֹו הּמחזיר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֻה',
ּביֹום אֹו: - הּזה הּמּצֹות חג מֹועד ּביֹום הּזה, קדׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמקרא
וכּו'. ּולהֹוׁשיענּו עלינּו ּבֹו לרחם - הּזה הּסּכֹות חג ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֻמֹועד
הּזה: ּבּנסח הּיחיד עׂשרה ׁשׁש ּברּכת מבר הּתענית, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּביֹום
ּברחמים וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹׁשמע

עננּו ּתׁשיבנּו. אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצֹון
ּגדֹולה בצרה ּכי הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מּׁשמע אזנ ּתעלם ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנּו.
ּתענה; ואּתה נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתפּלתנּו,
ואני יקראּו, טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע. ואּתה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנדּבר,
ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאענה;
צּבּור ּוׁשליח ּתפּלה. ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ּכל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּתפּלת
ׁשביעית, ּברכה אחר עצמּה; ּבפני ּברכה זה, נסח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאֹומר
ּכי הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ה' עננּו ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַֹאֹומר:
ּתעלם ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל אנחנּו. ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָבצרה
נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ּתפּלתנּו, מּׁשמע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאזנ
והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע. ואּתה נדּבר, ּתענה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואּתה
ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד אענה; ואני יקראּו, ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָטרם
אּתה ּברּו ּומּציל. ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל עֹונה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָאּתה
ארּבע ּברּכת מבר ּבאב, ּבתׁשעה צרה. ּבעת העֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָה',
,עּמ יׂשראל ועל עלינּו, אלהינּו, ה' רחם זה: ּבנסח ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשרה
הּׁשֹוממה, החרבה האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָועל

הּיֹו זרים, ּביד עקרההּנתּונה ּכאּׁשה חפּוי, לּה וראׁש ׁשבת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
פסילים, עֹובדי וּיירׁשּוה לגיֹונים, ויבּלעּוה ילדה. ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
הארץ. ּולבהמת הּׁשמים לעֹוף מאכל עבדי נבלת ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָוּיּתנּו
לּבי לּבי קֹולּה; ּתּתן וירּוׁשלים ּתבּכה, ּבמרר צּיֹון ּכן ְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָעל
והּביטה, ה' ראה הרּוגיהם. על מעי מעי חלליהם, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
ּובאׁש יסדּתּה, ּבאׁש ה' אּתה ּכי - ונחמה ׁשֹוממֹותיה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָורחם
חֹומת ה', נאם ּלּה אהיה ואני ּכּכתּוב: לבנֹותּה, עתיד ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻאּתה
ּבֹונה ה', אּתה ּברּו ּבתֹוכּה. אהיה ּולכבֹוד סביב, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאׁש
זה: ּבנסח עׂשרה ׁשמֹונה ּברּכת מבר ּבפּורים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹירּוׁשלים.
מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ל אנחנּו ְֱֲִֵֵֵֶַַַָָָֹמֹודים
על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. לדֹור הּוא אּתה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָיׁשענּו,
נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ועל ,ּביד הּמסּורין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָחּיינּו
הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ויֹום, יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבכל
אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּתׁשּועֹות, ועל הּגבּורֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָועל
המן ּכׁשעמד ואסּתר, מרּדכי ּבימי הּזה; ּבּזמן ההם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבּימים
ּולאּבד להרג להׁשמיד ּובּקׁש יׂשראל, ּבית עּמ על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהרע
אחד, ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד מּנער הּיהּודים, ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה לבֹוז; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּוׁשללם
נקמתם; את ונקמּת ריבם, את ורבּת ּדינם, את ודנּת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָצרתם,
לֹו והׁשבֹות מחׁשבּתֹו, את וקלקלּת עצתֹו, את ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהפרּת
ל ועׂשית העץ; על ּבניו ואת אֹותֹו ותלּו ּבראׁשֹו, ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹּגמּולֹו
ּכׁשם ונּסים. פלא עׂשית יׂשראל ּולעּמ ,ּבעֹולמ ּגדֹול ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם
ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ונּסים, ּפלא עּמהן ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשעׂשית
.ל מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ועל הּזאת. ּובעֹונה ְֱִֵֵַַָָָָָָֹֹֻּבעת
וכּו'. חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי כלּו לא ּכי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּטֹוב
וכּו' ל אנחנּו מֹודים הּזה: ּבנסח זֹו ּברכה מבר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻּבחנּכה,
הּגבּורֹות ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
הּפרקן, ועל הּפדּות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּמלחמֹות ְְְְְְְְִַַַַַַַַָָֻועל
ּבימי הּזה; ּבּזמן ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשית
ּכׁשעמדה ּובניו, חׁשמּונאי ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמּתתיה
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,מּתֹורת לבּטלם יׂשראל, ּבית עּמ על הרׁשעה יון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכּות
עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה ;רצֹונ מחּקי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּולהעבירם
ונקמּת ריבם, את ורבּת ּדינם, את ודנּת צרתם, ּבעת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלהם
ּביד ורּבים חּלׁשים, ּביד ּגּבֹורים ּומסרּת נקמתם; ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאת
צּדיקים, ּביד ּורׁשעים טהֹורים, ּביד ּוטמאים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמעּטים,
,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית ;תֹורת עֹוׂשי ּביד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּופֹוׁשעים
עּמהם ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא עׂשית יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּולעּמ
ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ּוגבּורֹות, ְְֲִִִִִֵֵָָָָָנּסים
לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ועל ְֱִִֵַַַָָָֹֹֹֻהּזאת.
ׁשליׁשית ּברכה לעֹולם מבר צּבּור ׁשליח וכּו'. רחמי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָכלּו
מׁשּלׁשת, קדּׁשה ל ּונׁשּלׁש ,ונעריצ נקּדיׁש זה: ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּבנסח
קדֹוׁש ואמר, זה אל זה "וקרא :נביא יד על האמּור ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכּדבר
ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו". הארץ כל מלא צבאֹות, ה' קדֹוׁש ְְְְֶָָָָָָֹקדֹוׁש
ּכבֹודֹו; מקֹום אּיה ׁשֹואלים: ּומׁשרתיו עֹולם, מלא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָוגדלֹו
מּמקֹומ מּמקֹומֹו". ה' ּכבֹוד ּברּו" ואֹומרים: ְְְְְְְְִִִִַָמׁשּבחים
,ל אנּו מחּכים ּכי עלינּו, מלּכנּו ותמל תֹופיע, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמלּכנּו
ותתקּדׁש ּתתּגּדל ּתׁשּכן ּובימינּו. ּבחּיינּו ּבצּיֹון, ּתמל ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹמתי
ועינינּו נצחים. ּולנצח ודֹור לדֹור ,עיר ירּוׁשלים ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבתֹו
ידי על קדׁש ּבׁשירי האמּור ּכּדבר ,עּז ּבמלכּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻתראינה
לדֹור צּיֹון אלהי לעֹולם, ה' ימל" :צדק מׁשיח ְְְְְֱִִִִִִַַָָָֹֹּדוד
נצחים ּולנצח ,ּגדל נּגיד ודֹור לדֹור יּה". הללּו ְְְְְִִֵַַַָָָָָָודֹור;
אל ּכי ימּוׁש, לא מּפינּו אלהינּו ּוׁשבח נקּדיׁש; ְְְֱִִִִֵֵַָָָָָֹֹֻקדּׁשת
ּבעת הּקדֹוׁש. האל ה', אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ּגדֹול ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָמל
ואמר", זה אל זה "וקרא זֹו: ּבברכה אֹומר צּבּור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשליח
כל מלא צבאֹות, ה' קדֹוׁש קדֹוׁש "קדֹוׁש עֹונין: העם ְְִָָָָָָָָֹּכל

ּכבֹודֹו". ּכלהארץ ּכבֹודֹו', מקֹום 'אּיה אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶַָָָ
מּמקֹומֹו'. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים, 'מׁשּבחים עֹונין: ְְְְְְִִִִַָָָהעם
'אמן'. עֹונין: העם ּכל ּובימינּו', 'ּבחּיינּו אֹומר: ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא
עֹונין: העם ּכל ,'צדק מׁשיח ּדוד ידי 'על אֹומר: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּוכׁשהּוא
וכל יּה". הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי לעֹולם, ה' ימל"ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹ
יגּביּה ולא עּמהן; קֹורא הּוא הּצּבּור, ׁשעֹונין הּדברים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
הּצּבּור, ואחד הּיחיד ואחד עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקֹולֹו
אֹומר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש ימים ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעׂשרת
והאל ּבּמׁשּפט, צבאֹות ה' וּיגּבּה ּכאמּור, זֹו: ּברכה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּבסֹוף
הּקדֹוׁש. הּמל ה', אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
ּכל ואחר ּתפּלה, ּכל קדם לעֹולם קּדיׁש אֹומר צּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
סדר ׁשּיאמר עת ּבכל הּיֹום, סדר ׁשאֹומר ואחר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתפּלה;
לקרֹות ּוכׁשּיׁשלים קּדיׁש; ויאמר מעט, יתחּנן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹהּיֹום,
ּכׁשּיגמר - ּתחנּונים ּבדברי ׁשּיתחּנן עת ּובכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבּתֹורה,

קּדיׁש. יאמר ֲִַַַָֹּתחנּוניו,
הּקּדיׁש: ¦©©©Ÿנסח

Ïcb˙È,כרעּותּה ברא ּדי ּבעלמא רּבה. ׁשמּה ויתקּדׁש ƒ¿««ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
מׁשיחּה, ויקרב ּפרקנּה, ויצמח מלכּותּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻוימל
יׂשראל, ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר רּבה ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב; ּובזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבעגלא
יתרֹומם, יתּפאר, יׁשּתּבח, ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
הּוא. ּברי ּדקּודׁשא ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָיתעּלה,

ונחמתא, ותּוׁשּבחתא ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא ְְְְְְְֱִִִֵֵֶָָָָָָָָָָָלעּלא
'יתּגּדל ׁשליח: ׁשאֹומר ּבעת אמן. ואמרּו ּבעלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּדאמירן
ׁשהּוא ּובעת 'אמן'. עֹונין: העם ּכל רּבה', ׁשמּה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָויתקּדׁש
יהא 'אמן, עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּתחּלה: ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָאֹומר
חכמים ּומצות עלמּיא'. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָׁשמּה
ּכחֹו ּבכל ,'מבר רּבה ׁשמּה יהא 'אמן לענֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹהראׁשֹונים
'אמן'. עֹונין: העם ּכל ,'יתּבר' אֹומר ּוכׁשהּוא אדם. ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשל
'אמן'. עֹונין: העם ּכל הּוא', ּברי' אֹומר: ְְִִֵֵֶָָָָּוכׁשהּוא
'אמן'. עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּבּסֹוף: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא
ּכל ּבתרא. קּדיׁש וקּדיׁש. קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכּסדר
ׁשאינֹו הּתפּלה, ׁשּגֹומר אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָקּדיׁש
ויֹוצאין אֹותֹו ׁשֹומעין העם ּכל אּלא ּכלּום, אחריו ְְְְֲִִֵֶַָָָָָאֹומר
ּתתקּבל זה: נסח ּבסֹופֹו להֹוסיף ּכּלם, העם נהגּו - ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֻונפטרין
ּבית ּדכל ּובעּותהֹון ּוצלֹותהֹון ּבעּותכֹון ותתעבד ְְְְְְְְְֲִֵֵָָָצלֹותכֹון
מּׁשמּיא רּבא ׁשלמא יהא ּבׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון קדם ְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַָָָָָָָיׂשראל,
ּדיׂשראל; קהלהֹון ּכל ועל ועלנא, עליכֹון ּופרקנא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻוסּיעּתא
יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה אמן. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָואמרּו
אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל ּדרּבנן. קּדיׁש יׂשראל. ּכל על ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָׁשלֹום
ואפּלּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ּבתלמּוד עֹוסקין ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָיתר
מעּמד אחד אֹומר מסּימין, ּכׁשהן - ּבהּגדֹות אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבמדרׁשֹות
ּדעתיד רּבה, ׁשמּה ויתקּדׁש יתּגּדל זה: ּבנסח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָֹקּדיׁש
ּולמבני חּיּיא, ּולמפרק מתּיא ּולאחאה עלמא, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָלחּדתא
ּולמעקר קּדיׁשא, היכלא ּולׁשכללא ּדירּוׁשלם, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָקרּתא
לאתרּה ׁשמּה ּדי ּפלחנא ולאתבא ארעא, מן נכראה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻֻֻּפלחנא
ויקרב ּפרקנּה, ויצמח מלכּותּה, וימל ּוביקרּה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻּבזיוּה
ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ויפרק ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹמׁשיחּה,
ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב; ּובזמן ּבעגלא יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבית
יׁשּתּבח ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי לעלמא מבר ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָרּבה
ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל, יתהּדר יתעּלה, יתרֹומם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָיתּפאר,
ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא לעּלא הּוא. ּברי ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָּדקּודׁשא
על אמן. ואמרּו ּבעלמא; ּדאמירן ונחמתא, ְְְְְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָָָותּוׁשּבחתא
ּדעסקינן תלמידיהֹון ּתלמידי ועל ּתלמידיהֹון ועל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָרּבנן
להֹון יהי ואתר, אתר ּבכל ודי הדן ּבאתרא ּדי ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָּבאֹוריתא

ּדיּו אבּוהֹון מּקדם ּורוחא וסּיעּתא ורחמי וחסּדא חּנא ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַָָָָָָלכֹון
וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ׁשלמא יהא אמן. ואמרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבׁשמּיא;
ואמרּו ּדיׂשראל; קהלהֹון ּכל ועל ועלנא, עליכֹון ְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּופרקנא
על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָאמן.
להתחּנן נהגנּו ּדרּבנן. קּדיׁש הּנקרא הּוא וזה יׂשראל. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
ּבכּלן, ּפעמים - אּלּו ּובפסּוקים ּבדברים ּפנים ְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָֻּבנפילת
- ּומתחּנן ּומׁשּתחוה ּכֹורע אני לפני ּבמקצתן: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּופעמים
על לא ּכי האדֹונים; ואדֹוני האלהים אלהי העֹולם, ֱֱֲֲֲִִִֵֵַַָָָָֹֹֹאדֹון
רחמי על ּכי ,לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָצדקֹותינּו
חטאנּו ּנצטּדק. ּומה ּנדּבר מה לה', ּנאמר מה ְְִִֵַַַַַַַַָָָָֹהרּבים.
ל .ּומּמׁשּפטי מּמצֹותי וסֹור ּומרדנּו, והרׁשענּו ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָועוינּו,
מּפני פנינּו הׁשחרּו הּפנים. ּבׁשת ולנּו, הּצדקה; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹה',
ּפה לנּו אין עֹונֹותינּו; מּפני קֹומתנּו ונכּפפה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאׁשמתנּו,
ונכלמּתי ּבׁשּתי - אלהי ראׁש. להרים מצח ולא ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַָָֹֹֹֹלהׁשיב,
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ראׁש, למעלה רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ,אלי ּפני אלהי ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלהרים
עּמנּו עׂשה מעׂשים. ּבנּו אין לּׁשמים; עד ּגדלה ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָואׁשמתנּו
למען :נביאי ידי על ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ,ׁשמ למען ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָצדקה
לא .הכרית לבלּתי - ל אחטם ּותהּלתי אּפי, אארי ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹׁשמי
לא קדׁשי. לׁשם אם ּכי - יׂשראל ּבית עֹוׂשה, אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹלמענכם
.אמּת על חסּד על ּכבֹוד, ּתן לׁשמ ּכי לנּו; לא ה', ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹלנּו
אל ּתפן אל ה', אּנא אלהיהם. נא אּיה הּגֹוים, יאמרּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלּמה
לעֹון נא סלח חּטאתֹו. ואל רׁשעֹו, ואל הּזה, העם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָקׁשי
מּמצרים הּזה לעם נׂשאת וכאׁשר ,חסּד ּכגדל הּזה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעם
ה' הּוא. רב ּכי לעֹוני, וסלחּת ה'; ,ׁשמ למען הּנה. ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָועד
למענ ּתאחר: אל ועׂשה, הקׁשיבה ה' סלחה, ה' ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָׁשמעה,
העם נהגּו .עּמ ועל עיר על נקרא ׁשמ ּכי ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹאלהי,
הּקרקע, מן ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים, נפילת אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָלהתחּנן
עלי ּכי ּנעׂשה, מה נדע לא ואנחנּו אֹומר: אּלּו. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבפסּוקים
ּתזּכר אל הּמה. מעֹולם ּכי ,וחסדי ה', רחמי זכר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעינינּו.
מאד. ּדּלֹונּו ּכי ,רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים; עֹונֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹלנּו
ה', חסּד יהי .חסּד למען ּופדנּו לנּו, עזרתה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָקּומה,
מי ה', - יּה ּתׁשמר עֹונֹות, אם .ל יחלנּו ּכאׁשר ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעלינּו,
הּמל הֹוׁשיעה; ה', ּתּורא. למען הּסליחה, עּמ ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיעמד.
אנחנּו. עפר ּכי זכּור, יצרנּו; ידע הּוא ּכי קראנּו. ביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָיעננּו
וכּפר והּצילנּו ;ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו, אלהי ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹעזרנּו,
אחר להתחּנן העם נהגּו וכן .ׁשמ למען חּטאתינּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹעל
יצחק אברהם אלהי ה' אּלּו: ּבתחנּונים ּתמיד, הּיֹום ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹסדר
לבב מחׁשבֹות ליצר לעֹולם, זאת ׁשמרה אבֹותינּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹויׂשראל
ולא עֹון, יכּפר רחּום והּוא .אלי לבבם והכן ,ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעּמ
אּתה ּכי חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב והרּבה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹיׁשחית;
לעֹולם, צדק צדקת .קראי לכל חסד ורב וסּלח, טֹוב ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹה',
ּפׁשע על ועבר עֹון נׂשא ,ּכמֹו אל מי אמת. ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹותֹורת
הּוא. חסד חפץ ּכי אּפֹו, לעד החזיק לא נחלתֹו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשארית
ּכל ים ּבמצּולת ותׁשלי עֹונתינּו, יכּבׁש ירחמנּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹֹיׁשּוב
נׁשּבעּת אׁשר לאברהם, חסד ליעקב, אמת ּתּתן ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹחּטאתם.
האל לנּו; יעמס יֹום, יֹום אדני ּברּו קדם. מימי ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלאבֹותינּו
יעקב, אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו, צבאֹות ה' סלה. ְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹיׁשּועתנּו,
אלהינּו, ּברּו .ּב ּבֹוטח אדם אׁשרי - צבאֹות ה' ְְֱֵֵֵֶַַָָָָָָֹסלה.
ׁשהבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו ּבֹוראנּו ּברּו אדֹונינּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּברּו
חּיי רּבנּו, מׁשה ידי על אמת ּתֹורת לנּו ונתן הּתֹועים ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמן
ּתֹורתֹו, לתלמּוד לּבנּו יפּתח הרחמן ּבתֹוכנּו. נטע ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָעֹולם
ּולעבדֹו ּכרצֹונֹו, רצֹונֹו לעׂשֹות ויראתֹו, אהבתֹו ּבלּבנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָויּתן
נלד ולא לריק, ניגע לא למען - חפצה ּובנפׁש ׁשלם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבלבב
ׁשּנחיה אלהינּו, ה' מּלפני ורחמים רצֹון יהי ּכן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלּבהלה.
ׁשּנזּכה ּכדי הּמׁשיח, ולימֹות הּזה ּבעֹולם חּקי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלׁשמר
יּדם. ולא כבֹוד יזּמר למען הּבא, העֹולם לחּיי טֹוב ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹונירׁש
ונהגּו וגֹו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו אֹודּך. לעֹולם אלהי, ְְְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹה'
ׁשיר אּלּו, ּתחנּונים אחר יֹום ּבכל לקרֹות העם, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָמקצת
הּיֹום. ּבאֹותֹו הּמקּדׁש ּבבית אֹומרים הלוּים ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמזמֹור
הּמזמֹור. ּכל אּׂשא", נפׁשי ה', אלי "לדוד, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוקֹורין
חכמים ּתלמידי חנינה, רּבי אמר אלעזר רּבי אמר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוקֹוראין:

יֹודּו צּדיקים א וכּו'. ּכאדֹונינּו אין ּכאלהינּו, אין ְְִִֵֵֵֵֵַַַֹוכּו'.
ּכי ,ׁשמ יֹודעי ב ויבטחּו ,ּפני את יׁשרים יׁשבּו ,ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָלׁשמ
ּבׁשם איׁש ילכּו העּמים ּכל ּכי ה'. ּדֹורׁשי עזבּת ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹלא
ּכבר ועד. לעֹולם אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו ְְְְֱֱֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאלהיו,
מתּפּלל טֹובים, וימים הּׁשּבתֹות ׁשּבימי זה, ּבספר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאמרנּו
וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ּברכֹות ׁשבע ּתפּלה ּבכל ְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹאדם
הּׁשנה ּובראׁש הּיֹום. מעין אמצעית אחת ּוברכה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחרֹונֹות,
ּברכֹות, ׁשלׁש ּבאמצע מתּפּלל יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּוביֹום
ימים ּבׁשני ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ּבלבד; מּוסף ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָּובתפּלת
ׁשל חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ּובמּוסף ּברכֹות. ּתׁשע ְְְֵֵֶֶַַַָֹֹֻאּלּו,
אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ׁשבע מתּפּלל ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹמֹועד,

ּבאמצע. אחת ְְֶַַַָָָּוברכה
האמצעּיֹות: הּברכֹות ּכל נּסח הּוא ¦¨§¤¨¨§©¨¨ª¤§וזה

‰Î¯aיֹום את קּדׁשּת אּתה ׁשּבת: לילי ׁשל אמצעית ¿»»ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
וארץ, ׁשמים מעׂשה ּתכלית ,לׁשמ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשביעי
ויבר ּכאמּור: הּזמּנים, מּכל וקּדׁשּתֹו הּימים, מּכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּוברכּתֹו
מּכל ׁשבת בֹו ּכי אֹותֹו, ויקּדׁש הּׁשביעי, יֹום את ְְֱִִִִִֵֶַַַַָָֹאלהים
ואלהי אלהינּו לעׂשֹות. אלהים ּברא אׁשר ְְֱֱֲֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹמלאכּתֹו,
חלקנּו ותן ּבמצֹותי וקּדׁשנּו ּבמנּוחתנּו, נא רצה - ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָאבֹותינּו
וטהר ,מּטּוב וׂשּבענּו ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ,ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבתֹורת
ׁשּבתֹות ּוברצֹון ּבאהבה והנחילנּו ּבאמת; לעבּד ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלּבנּו
ה', אּתה ּברּו .ׁשמ אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו ,ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָקדׁש
יׂשמח ׁשּבת: ׁשחרית ׁשל אמצעית ּברכה הּׁשּבת. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמקּדׁש
ּתפארת ּכליל לֹו, קראת נאמן עבד ּכי חלקֹו, ּבמּתנת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמׁשה
אבנים לּוחֹות ׁשני סיני, הר על לפני ּבעמדֹו נתּת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשֹו
:ּבתֹורת ּכתּוב וכן ׁשּבת, ׁשמירת ּבהן וכתּוב ּבידֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהֹוריד
לדרתם, הּׁשּבת את לעׂשֹות הּׁשּבת, את יׂשראל בני ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹוׁשמרּו
ּכי לעלם, היא אֹות יׂשראל ּבני ּובין ּביני עֹולם. ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹּברית
ּובּיֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ה' עׂשה ימים ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשׁשת
ׁשּבת ׁשֹומרי ּבמלכּות יׂשמחּו וּיּנפׁש. ׁשבת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּׁשביעי
- אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ׁשביעי. מקּדׁשי עם ענג, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹוקֹוראי
אּתה ּברּו עד וכּו', ּבמצֹותי וקּדׁשנּו ּבמנּוחתנּו, נא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָרצה
למׁשה ׁשּבת: מּוסף ׁשל אמצעית ּברכה הּׁשּבת. מקּדׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה',
ה' צּויתנּו ּובֹו וׁשמֹור, זכֹור ׁשּבת, מצות סיני הר על ְְִִִִִִַַַַַָָָָָצּוית
מּלפני רצֹון יהי ּכראּוי. מּוסף קרּבן ל להקריב ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָֹאלהינּו,
נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ׁשּתעלנּו אלהינּו, ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה'
ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני
לפני ונקריב נעׂשה הּזה הּמנֹוח יֹום מּוספי ואת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכהלכתן,
על ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָּבאהבה
ולא הארצֹות, לגֹויי אלהינּו נתּתֹו לא .עבּד מׁשה ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַָָָֹֹֹֹידי
יׁשּכנּו לא ּבמנּוחתֹו ּגם פסילים, לעֹובדי מלּכנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹהנחלּתֹו
ּבחרּת; ּבם אׁשר יׁשרּון זרע נתּתֹו, יׂשראל לבית ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻערלים;
רצה - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו קראת. אֹותֹו ימים' ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ'חמּדת
ּברכה הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָנא
ּומי אחד; וׁשמ אחד, אּתה ׁשּבת: מנחת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאמצעית
ותפארת ּתהּלה עטרת ּבארץ. אחד ּגֹוי יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכעּמ
ּובניו יעקב ירּנן, יצחק יגל, אברהם נתּת; לעּמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹיׁשּועה,
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ׁשל מנּוחה בֹו, בניינּוחּו יּכירּו בּה. רֹוצה ׁשאּתה מה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתהי אל אבינּו, לנּו הנח מנּוחתם; היא מאּת ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוידעּו,
רצה - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו מנּוחתנּו. ּביֹום ויגֹון ְְְְֱֲֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹצרה
ּברכה הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו וכּו'. ּבמנּוחתנּו ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָנא
נתּת, לעּמ חדׁשים ראׁשי חדׁש: ראׁש מּוסף ׁשל ְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאמצעית
זבחי לפני מקריבין להיֹותם ּתֹולדֹותם, לכל ּכּפרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָזמן
יהיה, לכּלם זּכרֹון ּבעדם; לכּפר חּטאת ּוׂשעירי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻרצֹון,
ועֹולת ּתכין, ּבצּיֹון חדׁש מזּבח ׂשֹונא. מּיד נפׁשם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּתׁשּועת
האמּורים ,ּבעיר נׁשמע ּדוד ׁשירי עליו; נעלה חדׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹראׁש
אבֹות ּוברית להם, ּתביא עֹולם אהבת לרצֹון. מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
ּגלינּו חטאינּו מּפני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ּתזּכר. ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָֹֹֹלבנים
ה' מּלפני רצֹון יהי אדמתנּו. מעל וּנתרחק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמארצנּו,
נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ׁשּתעלנּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו,
ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני
ונקריב נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש יֹום מּוספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכהלכתן,
ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלפני
ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .עבּד מׁשה ידי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעל
לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ׁשּתחּדׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאבֹותינּו,
ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, לחסד לחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלברכה,
וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל וקץ סֹוף הּזה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהחדׁש
ּבחרּת, האּמֹות מּכל יׂשראל בעּמ ּכי נפׁשנּו; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻלפדּות
יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו נתּת. להם חדׁשים ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוראׁשי
ׁשחל חדׁש ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ּברכה חדׁשים. ְְְֳִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוראׁשי
ּבּיֹום מלאכּת ּכּלית מּקדם, עֹולמ יצרּת אּתה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבׁשּבת:
מּכל ּבנּו ורצית העּמים מּכל ּבנּו ּובחרּת ְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָהּׁשביעי;
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש, הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
ּבעדנּו. לכּפר הּזה החדׁש ראׁש ויֹום למנּוחה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּבתֹות
ואין אדמתנּו, מעל וּנתרחק מארצנּו ּגלינּו חטאינּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָּומּפני
רצֹון יהי חֹובתנּו. קרּבנֹות ,לפני לעׂשֹות יכֹולין ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָאנּו
ּבגבּולנּו; ותּטענּו לארצנּו ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹמּלפני
ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות את לפני נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָוׁשם
החדׁש ראׁש ויֹום הּמנֹוח יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּומּוספין
ּכמֹו ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָהּזה,
רצֹון יהי .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
את עלינּו ׁשּתחּדׁש אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמּלפני
לחּיים ּולרחמים, לחסד לחן לטֹובה, הּזה החדׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹראׁש
חּטאתינּו לכל וקץ סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּולׁשלֹום;
ּבמנּוחתנּו נא ּורצה נפׁשנּו. לפדּות וראׁש ּתחּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוצרֹותינּו,
ה', אּתה ּברּו .ׁשמ אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו עד ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָוכּו'
ׁשל אמצעית ּברכה חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁש
בחרּתנּו אּתה ּומנחה: וׁשחרית ּבערבית ּפסח, ׁשל טֹוב ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָיֹום
וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָמּכל
והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבמצֹותי
חּגים לׂשמחה, מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹעלינּו
חג יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּוזמּנים
מצרים. ליציאת זכר - ּבאהבה חרּותנּו זמן הּזה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמּצֹות

ירצה יראה יּגיע ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהינּו
זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע
עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָירּוׁשלים
- ּולרחמים לחסד לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
לרחם הּזה, הּמּצֹות חג ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּביֹום
ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו אלהינּו ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ְְְְֱִֵֵֵֵֵָָָָֹּבֹו
ורחמים; יׁשּועה ּבדבר לחּיים, ּבֹו הֹוׁשיענּו לברכה, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּבֹו
ויגֹון, צרה מּכל ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו, ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָחּוס

ּב אּתה.וׂשּמחנּו וחּנּון רחּום מל אל ּכי ׁשלמה, ׂשמחה ֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּולׂשמחה לחּיים ,מֹועדי ּברּכת את אלהינּו, ה' ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהּׂשיאנּו
סלה. ּתברכנּו, ּכן לברכנּו ואמרּת רצית ּכאׁשר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּולׁשלֹום,
יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמצֹותי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָוקּדׁשנּו
בחרּתנּו אּתה הּפסח: מּוסף ׁשל אמצעית ּברכה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהּזמּנים.
חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר עד וכּו' העּמים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּכל
יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו; מעל וּנתרחק מארצנּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָּגלינּו
ּבנוה ,ּבחירת ּבבית לפני להׁשּתחוֹות להראֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלעלֹות
מּפני - עליו ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש הּגדֹול ּבּבית ,ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהדר
אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי .ּבמקּדׁש ׁשּנׁשּתּלחה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיד
ּותקּבץ הרּבים, ּברחמי ועלינּו עליו ּותרחם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתׁשּוב
ארץ, מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים, מּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּפזּורינּו
מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, עיר לצּיֹון ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוהביאנּו
חֹובֹותינּו, קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם עֹולם. ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּבׂשמחת
טֹוב יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָּתמידין
לפני ונקריב נעׂשה הּזה, הּמּצֹות חג יֹום הּזה, קדׁש ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמקרא
מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכמצות
לנּו; הּדרׁש ּומטיב, טֹוב עלינּו; רחם רחמן, מל .ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעבּד
.רצֹונ ׁשעׂשּו אבֹותינּו ּבגלל ,רחמי ּבהמֹון עלינּו ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּובה
והראנּו מכֹונֹו, על מקּדׁש וכֹונן ּכבּתחּלה, בית ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּבנה
ּכהנים - לנוהּו יׂשראל והׁשב ּבתּקּונֹו; וׂשּמחנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבבנינֹו,
על וארמֹון למעמדן, ויׂשראל לדּוכנן, ּולוּיים ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָלעבֹודתם,
ּפעמי ּבׁשלׁש לפני ונראה נעלה וׁשם יׁשב. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשּפטֹו
כל יראה ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש :ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹרגלינּו,
ּבחג - יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' ּפני את ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹזכּור
ּפני את יראה ולא הּסּכֹות; ּובחג הּׁשבּועֹות, ּובחג ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּמּצֹות,
.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת איׁש ריקם. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
אּתה ּברּו וכּו'. מֹועדי ּברּכת את אלהינּו, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּׂשיאנּו
ּבחג מתּפּלל הּוא זה ּוכנסח והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹה',
ׁשּבחג אּלא יתר; ּבלא חסרֹון ּבלא הּסּכֹות, ּובחג ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּׁשבּועֹות
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: הּוא ְִֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשבּועֹות
זכר - ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן זמן הּזה, הּׁשבּועֹות חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹום
קדׁש מקרא טֹוב 'ּביֹום אֹומר: הּוא וכן מצרים'. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹליציאת
וכּו'. עלינּו' ּבֹו לרחם הּזה, הּׁשבּועֹות חג ּביֹום ְְְֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,
הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּובמּוסף
טֹוב 'יֹום אֹומר: הּסּכֹות ּבחג וכן הּזה'. הּׁשבּועֹות חג ְְֵֵֶַַַַַָֻיֹום
ׂשמחתנּו' זמן הּזה, הּסּכֹות חג יֹום את הּזה, קדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמקרא
קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: עצרת ּבׁשמיני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכּו'.
וכּו'; ׂשמחתנּו' זמן הּזה, עצרת ׁשמיני חג יֹום את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזה,
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הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹוכן
חל ואם .'לפני ונקריב נעׂשה הּזה, עצרת ׁשמיני חג ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָיֹום
וּתּתן וכּו' בחרּתנּו 'אּתה אֹומר: ּבׁשּבת, להיֹות טֹוב ְְְְְִִֵֶַַַַָָָיֹום
וחּגים לׂשמחה מֹועדים למנּוחה, ׁשּבתֹות אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָֹלנּו
קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום את לׂשׂשֹון, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּוזמּנים
'ואת אֹומר: ּבמּוסף וכן וכּו'; הּזה' ּפלֹוני חג יֹום את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָהּזה,
חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹמּוספי
הּׁשנה, ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא זֹו ּדר ועל וכּו'. ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּפלֹוני'
ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבין ּבׁשּבת, להיֹות חלּו אם הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִִֵַַָָָּוביֹום
רגלים: ׁשלׁשה ׁשל הּתפּלֹות ּבכל וחֹותם ּבמּוסף. ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹּבין
הּוא הּׁשנה ּובראׁש והּזמּנים'; ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹ'מקּדׁש
ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחֹותם:
הארץ, ּכל על מל' חֹותם: הּוא הּכּפּורים, ּובצֹום ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּזּכרֹון.
העם רב נהגּו הּכּפּורים'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹמקּדׁש
ּתפּלה ּבכל להֹוסיף הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמראׁש
אל לחּיים 'זכרנּו מֹוסיפין: ראׁשֹונה, ּברכה הּימים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבעׂשרת
חּיים, אלהים למענ חּיים ּבספר ּכתבנּו ּבחּיים, חפץ ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמל

אברהם'.מלך מגן ה', אּתה ּברּו ּומגן; ּומֹוׁשיע רחמן, ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
יצּוריו זֹוכר הרחמן, אב כמֹו 'מי ׁשנּיה: ּבברכה ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָּומֹוסיפין
ה', אּתה ּברּו מתים. להחיֹות אּתה ונאמן לחּיים, ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּברחמים
ה' רחמי 'זכר י"ח: ּבברכה ּומֹוסיפין הּמתים'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמחּיה
ּברּו .ברית ּבני ּכל לחּיים ּוכתב ,ּכעס ּוכבׁש ְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָֹֹֹאלהינּו,
ּבברכה ּומֹוסיפין להֹודֹות'. נאה ּול ׁשמ הּטֹוב ה', ְְְְִִִִֶַַָָָָאּתה
,לפני ונּכתב נּזכר וׁשלֹום, ּברכה חּיים 'ּובספר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחרֹונה:
ה', אּתה ּברּו ּולׁשלֹום. לחּיים יׂשראל, ּבית עּמ וכל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאנּו
יֹום נעילה ּובתפּלת ּבּׁשלֹום'. יׂשראל עּמֹו את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהמבר
'חתמנּו לחּיים', 'זכרנּו מקֹום אּלּו ּבברכֹות אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָהּצֹום,
מקֹומֹות ויׁש מקֹומֹות; מנהג האּלּו, הּתֹוספֹות וכל ְְְְְְִִֵֵַַַָָָלחּיים'.
ּברכה ׁשּמברכין ּפׁשּוט, מנהג ּדבר. יֹוסיפּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֹׁשּנהגּו
ּתפּלה ּבכל הּׁשנה ראׁש ׁשל ימים ּבׁשני זה, ּבנסח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשליׁשית
ּבנסח אֹותּה לבר העם, מקצת נהגּו וכן הּתפּלֹות; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמארּבע
הּכּפּורים; יֹום ׁשל ּתפּלֹות מחמׁש ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָזה
ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש, אּתה נסחּה: הּוא ְְְְְְִִֶַָָָָָֻוזה
ּכל על אלהינּו ה' ּפחּד ּתן ּובכן ּסלה. ,יהללּו ְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָֹיֹום
הּמעׂשים, ּכל וייראּו ׁשּבראת; ּכל על ואימת ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמעׂשי
אחת, אגּדה כּלם ויעׂשּו הּברּואים, ּכל לפני ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻויׁשּתחוּו
אלהינּו, ה' ׁשּידענּו ּכמֹו - ׁשלם ּבלבב רצֹונ ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַָָָֹלעׂשֹות
נֹורא וׁשמ ,ּבימינ ּוגבּורה ּביד עז ,מּלפני ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּׁשלטֹון
,ליראי ּתהּלה לעּמ ּכבֹוד ּתן ּובכן ּׁשּבראת. מה ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
לארצ ׂשמחה ;ל למיחלים ּפה ּפתחֹון ,לדֹורׁשי ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּתקוה
יׁשי לבן נר ועריכת עבּד לדוד קרן צמיחת ,לעיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׂשׂשֹון
וחסידים יעלזּו, ויׁשרים ויׂשמחּו יראּו צּדיקים ואז .ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָֹמׁשיח
ּכעׁשן ּכּלּה הרׁשעה וכל ּפיה; ּתקּפץ ועֹולתה יגילּו ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָָָָֻּברּנה
העּליזה ּומלכּות הארץ. מן זדֹון ממׁשלת תעביר ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּתכלה,
- אלהינּו ה' הּוא אּתה - ותמל ּותׁשּבר, ּתעקר ְְְְֱִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹמהרה
מׁשּכן צּיֹון ּובהר ,עיר ּבירּוׁשלים ,מעׂשי ּכל על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָמהרה
ּובׁשה הּלבנה, וחפרה ּכּכתּוב: ּכבֹוד, זקני ונגד .ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכבֹוד

ונגד ּובירּוׁשלים, צּיֹון ּבהר צבאֹות ה' מל ּכי - ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהחּמה
וּיגּבּה ונאמר: ועד. לעֹולם ימל ה' ונאמר: כבֹוד. ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזקניו
ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט, צבאֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָה'
הּׁשנה, ראׁש ׁשל אמצעית ּברכה הּקדֹוׁש. הּמל ה', ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּתה
העּמים, מּכל בחרּתנּו אּתה ּומנחה: וׁשחרית ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָּבערבית
וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָורצית
וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמלּכנּו
יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום את אלהינּו, ה' ְֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹלנּו
מצרים. ליציאת זכר - ּבאהבה ּתרּועה זכרֹון הּזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזּכרֹון
וכּו' ירצה יראה יּגיע ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהינּו
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו אּתה. וחּנּון רחּום מל אל ּכי ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹעד
הארץ ּכל על והּנׂשא ,ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻמל
;ארצ ּתבל יֹוׁשבי ּכל על עּז ּגאֹון ּבהדר והֹופע ,ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּביקר
אּתה ּכי יצּור ּכל ויבין פעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָוידע
יׂשראל אלהי ה' - באּפֹו הּנׁשמה אׁשר ּכל ויאמרּו ְְְְְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹיצרּתֹו,
ּודבר וכּו' ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו ,ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹמל
מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאמת
ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ּברכה הּזּכרֹון. ויֹום ְְְְִִִִֵַָָָָָָָֹיׂשראל
מּכל בחרּתנּו אּתה הּׁשנה: ראׁש מּוסף ׁשל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹאמצעּיֹות
ּגלינּו חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר עד וכּו' ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהעּמים
את ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין עד וכּו' ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמארצנּו
נעׂשה הּזה, הּזּכרֹון יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּוספי
ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָונקריב
ּגדּלה לתת הּכל, לאדֹון לׁשּבח עלינּו .עבּד מׁשה ידי ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻעל

ּכ עׂשנּו ׁשּלא ּבראׁשית: ּככלליֹוצר ׂשמנּו ולא הארצֹות, גֹויי ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹֹ
ּככל ּגֹורלנּו ולא ּכהם, חלקנּו ׂשם ׁשּלא האדמה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹמׁשּפחֹות
לא לאל ּומתּפללים וריק, להבל מׁשּתחוים ׁשהם - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהמֹונם
הּוא, ּברּו הּמלכים מלכי מל לפני מׁשּתחוים אנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיֹוׁשיע.
מּמעל, ּבּׁשמים יקרֹו מֹוׁשב ארץ; ויֹוסד ׁשמים נֹוטה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּוא
אמת עֹוד; ואין אלהינּו, הּוא מרֹומים. ּבגבהי עּזֹו ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶַָֹֻּוׁשכינת
והׁשבֹות הּיֹום, וידעּת ּבתֹורתֹו: ּכּכתּוב זּולתֹו. ואין ְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָמלּכנּו,
הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא ה' ּכי ,לבב ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאל
מּמּנּו אׁשאלה פניו, אחּלה לאל אֹוחילה עֹוד. אין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּתחת,
ּבעד רננֹות אּביעה עּזֹו, אׁשיר עם ּבקהל אׁשר לׁשֹון, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻמענה
ׂשפתי אדני, לׁשֹון. מענה ּומה' לב, מערכי לאדם ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹמפעליו.
על .חּקי לּמדני ה', אּתה ּברּו .ּתהּלת יּגיד ּופי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּתפּתח,
,עּז ּבתפארת מהרה לראֹות אלהינּו, ה' ּל נקּוה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻּכן
לתּכן יּכרתּון, ּכרֹות והאלילים הארץ מן ּגּלּולים ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהעביר
להפנֹות ,בׁשמ יקראּו בׂשר ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולם
ל ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל וידעּו יּכירּו ארץ; רׁשעי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאלי
יכרעּו אלהינּו ה' לפני לׁשֹון. ּכל ּתּׁשבע ,ּבר ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתכרע
עֹול כּלם ויקּבלּו יּתנּו, יקר הּגדֹול ׁשמ ולכבֹוד ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻויּפֹולּו,
ׁשּל הּמלכּות ּכי ועד. לעֹולם עליהם ותמל ,ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמלכּות
ימל ה' :ּבתֹורת ּכּכתּוב ּבכבֹוד, ּתמל עד ּולעֹולמי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹהיא,
עמל ראה ולא ּביעקב, און הּביט לא וכתּוב: ועד. ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹלעֹולם
ויהי וכתּוב: ּבֹו. מל ּותרּועת עּמֹו, אלהיו ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹּביׂשראל;
יׂשראל. ׁשבטי יחד עם, ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻביׁשרּון
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ּבּגֹוים. ּומׁשל הּמלּוכה, לה' ּכי לאמר: ּכתּוב קדׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֹּובדברי
אף התאּזר, עֹוז ה', לבׁש לבׁש; ּגאּות ,מל ה' ְְִֵֵֵַַַָָָָָוכתּוב:
צּיֹון אלהי לעֹולם, ה' ימל וכתּוב: ּתּמֹוט. ּבל ּתבל ְְְֱִִִִִֵֵַַָָֹֹּתּכֹון
ראׁשיכם, ׁשערים ׂשאּו וכתּוב: יּה. הללּו ודֹור; ְְְְְִֵֶַָָָָָלדֹור
מל זה מי הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָוהּנׂשאּו
ׁשערים ׂשאּו מלחמה. ּגּבֹור ה' וגּבֹור, עּזּוז ה' - ְְְְִִִִִַָָָָהּכבֹוד
הּוא מי הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי ּוׂשאּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָראׁשיכם,
ועל סלה. הּכבֹוד, מל הּוא צבאֹות, ה' - הּכבֹוד מל ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
יׂשראל מל ה' אמר ּכה נאמר: הּנביאים עבדי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹידי
אין ּומּבלעדי אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני צבאֹות: ה' ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָוגֹואלֹו,
הר את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשעים ועלּו וכתּוב: ְְְְֱִִִִִֶַַָָֹֹאלהים.
ּכל על למל ה' והיה וכתּוב: הּמלּוכה. לה', והיתה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָעׂשו;
ּובתֹורת אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהארץ,
אחד. ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; ׁשמע, לאמר: ּכתּוב ְְֱִֵֵֵֶַָָָֹֹה',
ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מלֹו אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻאלהינּו
עד וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו עד ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹוכּו'
הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּודבר
יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּזּכרֹון. ויֹום יׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָמקּדׁש
אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ּכל ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָּבּמׁשּפט
עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ּכרחם רחמנּו - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכבנים
קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָל
יצּורי ּכל ּופֹוקד עֹולם, מעׂשה זֹוכר אּתה ׁשנּיה: ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָּברכה
נסּתרֹות והמֹון ּתעלּומֹות, ּכל נגלּו לפני ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָקדם;
נסּתר ואין ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשּמּבראׁשית;
לא היצּור ּכל וגם הּמפעל, ּכל את זֹוכר אּתה ;עיני ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּנגד
עד ּומּביט צֹופה אלהינּו, ה' לפני ּגלּוי הּכל מּמּך. ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנכחד
רּוח ּכל ּבֹו להּפקד זּכרֹון חק תביא ּכי הּדֹורֹות; ּכל ְִִִִֵַַָָָָָָסֹוף
ּתכלית. לאין ּברּיֹות והמֹון רּבים מעׂשים ּולהּזכר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָונפׁש,
הּיֹום זה ּגּלית. אֹותּה ּומּלפנים, הֹודעּת; ּכזאת ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמראׁשית,
הּוא, ליׂשראל חק ּכי ראׁשֹון; ליֹום זּכרֹון ,מעׂשי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּתחּלת
לחרב איזֹו יאמר, ּבֹו הּמדינֹות ועל יעקב. לאלהי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמׁשּפט
יּפקדּו, ּבֹו ּוברּיֹות לׂשבע. איזֹו לרעב איזֹו לּׁשלֹום, ְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹאיזֹו

הּזה ּבּיֹום נפקד לא מי ולּמות. לחּיים זכרלהזּכירם ּכי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ועלילֹות ּופקּדתֹו, איׁש מעׂשה ּבא: לפני היצּור ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֻּכל
מעללי ּכל ויצרי ותחּבּולֹותיו, אדם מחׁשבֹות גבר, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמצעדי
ּכי ;ּב יתאּמץ אדם ּובן יׁשּכחּך, ׁשּלא איׁש אׁשרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאיׁש.
ּכל לנצח ּתכלים לא וגם יּכׁשלּו, לא לעֹולם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹדֹורׁשי
ּבהמֹון וּתפקדהּו זכרּתה, ּבאהבה נח את הלא .ּב ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהחֹוסים
רע מּפני ּבׂשר ּכל לׁשחת הּמּבּול מי את ּבהביא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחמי
להרּבֹות אלהינּו, ה' לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלליהם.
:ּבתֹורת ּכּכתּוב הּים. ּכחֹול וצאצאיו ּתבל, ּכעפרֹות ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָזרעֹו
אׁשר הּבהמה ּכל ואת החּיה ּכל ואת נח, את אלהים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹוּיזּכר
הּמים. וּיׁשּכּו הארץ, על רּוח אלהים וּיעבר ּבּתבה; ֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹאּתֹו
את אלהים וּיזּכר נאקתם, את אלהים וּיׁשמע ְְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹוכתּוב:
וזכרּתי וכתּוב: יעקב. ואת יצחק את אברהם את ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבריתֹו,
ּבריתי את ואף יצחק, ּבריתי את ואף יעקֹוב; ּבריתי ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָאת
לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי אזּכר. והארץ אזּכר, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹאברהם

ליראיו, נתן טרף ה'. ורחּום חּנּון לנפלאתיו, עׂשה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכר
צּוה ּדבר ּבריתֹו, לעֹולם זכר ונאמר: ּבריתֹו. לעֹולם ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹיזּכר
חסדיו. ּכרב וּיּנחם ּבריתֹו, להם וּיזּכר ונאמר: ּדֹור. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלאלף
באזני וקראת הלֹו לאמר: ּכתּוב הּנביאים עבדי ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹועל
,נעּורי חסד ל זכרּתי ה': אמר ּכה - לאמר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹירּוׁשלים
זרּועה. לא ּבארץ ּבּמדּבר, אחרי לכּת ;ּכלּולֹותי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
,נעּורי ּבימי אֹות ּבריתי את אני וזכרּתי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָוכתּוב:
אפרים, לי יּקיר הבן וכתּוב: עֹולם. ּברית ל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָוהקימֹותי
עֹוד; אזּכרּנּו זכֹור בֹו, דּברי מּדי ּכי - ׁשעׁשּועים ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָאם
ואלהי אלהינּו ה'. נאם ארחמּנּו, רחם לֹו, מעי המּו ּכן ְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֻעל
רחּום מל אל ּכי עד וכּו' יראה יּגיע ויבֹוא יעלה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבֹותינּו,
ּבפקּדת ּופקדנּו ,מּלפני טֹוב ּבזּכרֹון וזכרנּו אּתה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻוחּנּון
את אלהינּו, ה' לנּו ּוזכר קדם. ׁשמי מּׁשמי ורחמים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיׁשּועה
לאברהם נׁשּבעּת אׁשר הּׁשבּועה, ואת החסד ואת ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּברית
את ׁשעקד העקדה לפני ותראה הּמֹורּיה. ּבהר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאבינּו
רצֹונ לעׂשֹות רחמיו וכבׁש הּמזּבח, ּגּבי על ּבנֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָיצחק
רחמי ויגֹולּו ,ּכעס את רחמי יכּבׁשּו ּכן ׁשלם. ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבב
עּמנּו ּתתנהג ואל רחמים, ּבמּדת עּמנּו ותתנהג ,מּדֹותי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
מעּמ אּפ יׁשּוב הּגדֹול, ׁשמ ּובעבּור הּדין. ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָּבמּדת
הּדבר את אלהינּו, ה' לנּו וקּים .ּומּנחלת ,ּומעיר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹיׂשראל,
להם וזכרּתי :עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהבטחּתנּו
לעיני מצרים מארץ אֹותם הֹוצאתי אׁשר ראׁשֹונים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּברית
הּנׁשּכחֹות ּכל זֹוכר ּכי ה'. אני לאלהים, להם להיֹות ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּגֹוים
ועקדת ;כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי מעֹולם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאּתה
זֹוכר ה', אּתה ּברּו ּתזּכר. הּיֹום לזרעֹו אבינּו, ְְְְִִִֵַַַָָָָֹיצחק
יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָהּברית.
רחמנּו - ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָעֹולמים,
עד תלּויֹות' ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּכרחם
ׁשליׁשית: ּברכה קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָׁשּתחּננּו
מן עּמהם; לדּבר ,קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאּתה
ּגם טהר. ּבערפּלי עליהם ונגלית ,קֹול הׁשמעּתם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשמים
מּמּך, חרדּו ּבראׁשית ּוברּיֹות ,מּלפני חל ּכּלֹו העֹולם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֻּכל
ּומצוֹות. ּתֹורה לעּמ ללּמד סיני, הר על מלּכנּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבהּגלֹות
אׁש; מּלהבי קדׁש ודּברֹות ,קֹול הֹוד את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָוּתׁשמיעם
עליהם ׁשֹופר ּובקֹול נגלית, עליהם ּוברקים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָּבקֹולֹות
הּבקר, ּבהיֹות הּׁשליׁשי בּיֹום ויהי :ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהֹופעּת.
חזק ׁשֹופר וקֹול ההר, על ּכבד וענן ּוברקים קֹולֹות ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָויהי
[ה] קֹול ויהי וכתּוב: ּבּמחנה. אׁשר העם ּכל וּיחרד ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמאד;
יענּנּו והאלהים ידּבר, מׁשה מאד; וחזק הֹול ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּׁשֹופר,
הּלּפידם ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם וכל וכתּוב: ְְְְִִִֶֶַַַָָָָבקֹול.

הּׁשֹופר, קֹול וּיעמדּוואת וּינעּו, העם וּירא עׁשן; ההר ואת ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבתרּועה; אלהים עלה לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי ְְְְְֱִִִֵֵֵָָָָָָֹֹֹמרחק.
הריעּו ׁשֹופר, וקֹול ּבחצֹוצרֹות וכתּוב: ׁשֹופר. ּבקֹול ְְְְֲִַָָָָה',
ּבקדׁשֹו, אל הללּו - יּה הללּו וכתּוב: ה'. הּמל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלפני
ּכרב הללּוהּו ּבגבּורֹותיו, הללּוהּו עּזֹו. ּברקיע ְְְְְְִִִַַַַָֹֻהללּוהּו
הללּוהּו וכּנֹור. ּבנבל הללּוהּו ׁשֹופר, ּבתקע הללּוהּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָֻּגדלֹו.
ׁשמע, ּבצלצלי הללּוהּו ועּגב. ּבמּנים הללּוהּו ּומחֹול, ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֻּבתף
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יּה. הללּו יּה, ּתהּלל הּנׁשמה ּכל תרּועה. ּבצלצלי ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהללּוהּו
ארץ וׁשכני תבל, יׁשבי ּכל נאמר: הּנביאים עבדי ידי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹועל
וכתּוב: ּתׁשמעּו. ׁשֹופר וכתקֹוע ּתראּו, הרים נס ּכנׂשא -ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
ּבארץ האבדים ּובאּו ּגדֹול, ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא, ּבּיֹום ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהיה
הּקדׁש, ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים; ּבארץ והּנּדחים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹאּׁשּור
וה' חּצֹו; כּברק ויצא יראה, עליהם וה' וכתּוב: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים.
יגן צבאֹות ה' ּתימן. ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָָָֹאלהים
ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע .ּבׁשלֹומ עּמ על ּתגן ּכן וכּו', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם
ּפזּורינּו וקרב ּגלּיֹותינּו, ּכל את לקּבץ נס וׂשא ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻלחרּותנּו,
לצּיֹון והביאנּו ארץ; מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמּבין
וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָעיר
:עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּכּמצּוה ,לפני ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנעׂשה
ּותקעּתם חדׁשיכם, ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוביֹום
לכם והיּו ׁשלמיכם; זבחי ועל עלתיכם על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹּבחצצרת
קֹול ׁשֹומע ּכי אלהיכם. ה' אני אלהיכם, לפני ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹלזּכרֹון
ּברּו .ּל ּדֹומה ואין ּתרּועה ּומאזין מעֹולם, אּתה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָׁשֹופר
ּברחמים. הּיֹום יׂשראל עּמֹו ּתרּועת קֹול ׁשֹומע ה', ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָאּתה
עֹולמים, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּיֹום
על אב ּכרחם רחמנּו - ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָאם
ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות, ל עינינּו - ּכעבדים ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבנים;
צֹום יֹום ׁשל אמצעית ּברכה קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָותֹוציא
בחרּתנּו אּתה ּונעילה: ּומנחה וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָהּכּפּורים,
ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָמּכל
עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוקרבּתנּו
את הּזה, קדׁש מקרא יֹום את אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקראת.
ּכל על ּבֹו ּולכּפר ולסליחה למחילה הּזה, הּכּפּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָיֹום
ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר - ּבאהבה ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹעֹונֹותינּו
וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו', ויבֹוא יעלה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָאבֹותינּו,
צֹום ּביֹום לעֹונֹותינּו מחֹול אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֵַָָֹֹאּתה.
ּכאמּור: - עיני מּנגד ּפׁשעינּו והעבר מחה הּזה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכּפּורים
אזּכר. לא וחּטאתי למעני, פׁשעי מֹוחה הּוא אנכי ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹאנכי
אלי, ׁשּובה ;חּטאתי וכענן ,ּפׁשעי כעב מחיתי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹונאמר:
לטהר עליכם, יכּפר הּזה בּיֹום ּכי וכתּוב: .גאלּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכי
סלחן אּתה ּכי ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם, מּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאתכם;
אין ,ּומּבלעדי יׁשרּון; לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻליׂשראל
על מל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל ְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֹלנּו
מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו עד וכּו', ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ְְְִֶַַַָָָָָָֹֻּכל
מּטּוב וׂשּבענּו ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָקּדׁשנּו
ּודבר ּבאמת, לעבד לּבנּו וטהר ;ּביׁשּועת נפׁשנּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוׂשּמח
מֹוחל הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאמת
ויֹום יׂשראל מקּדׁש יׂשראל, ּבית עּמֹו לעוֹונֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָוסֹולח
מּכל בחרּתנּו אּתה מּוסף: ׁשל אמצעית ּברכה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהּכּפּורים.
וכּו', חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר עד וכּו', ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעּמים
מקרא יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָעד
לפני ונקריב נעׂשה הּזה, הּכּפּורים צֹום יֹום הּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹקדׁש
מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמצות
הּזה ּבּיֹום לעוֹונֹותינּו מחֹול אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו .ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹעבּד

ו מֹוחל מל לנּו אין ,ּומּבלעדי עד אלהינּווכּו', סֹולח. ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבּכל ּומלכּותֹו עד וכּו', העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲֵֵֵַַַַָָָֹֹֹואלהי
ויֹום יׂשראל מקּדׁש עד וכּו', ּבמצֹותי קּדׁשנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשלה.
אֹומר: ּכׁשהּוא הּמּוספין, ּתפּלֹות ּבכל העם נהגּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּכּפּורים.
מזּכיר ,'עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'ּכמֹו
אֹותן וקֹורא ּבּתֹורה, ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו הּיֹום אֹותֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָקרּבנֹות
עלינּו ׁשּכתבּת 'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון הזּכיר, לא ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּפסּוקים;

.צרי אינֹו ׁשּוב ,'ְִֵָָָּבתֹורת
הּוּדּוי: ¦©©Ÿנסח

‡p‡ואל ּתפּלתנּו, לפני ּתבא - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו »»ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹ
ּוקׁשי פנים עּזי אנּו ׁשאין מּתחּנתנּו; מלּכנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָּתתעּלם
אבל חטאנּו'. ולא אנחנּו, 'צּדיקים :לפני ׁשּנאמר ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹערף,
ּדפי, ּדּברנּו ּגזלנּו, ּבגדנּו, אׁשמנּו, ואבֹותינּו: אנחנּו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹחטאנּו
רע, יעצנּו ׁשקר, טפלנּו חמסנּו, זדנּו, והרׁשענּו, ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָהעוינּו,
צררנּו, ּפׁשענּו, עוינּו, סררנּו, נאצנּו, מרדנּו, לצנּו, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּכּזבנּו,
סרנּו ּתעּתענּו; ּתעבנּו ּתעינּו ׁשחתנּו, רׁשענּו, ערף, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹקּׁשינּו
צּדיק ואּתה לנּו. ׁשוה ולא הּטֹובים, ּומּמׁשּפטי ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמּמצֹותי
מה הרׁשענּו. ואנחנּו עׂשית, אמת ּכי עלינּו, הּבא ּכל ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָעל
ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ּומה מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּנאמר
עֹולם, רזי יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות, הּנסּתרֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהלא
ורֹואה בטן, חדרי ּכל חֹופׁש אּתה חי; כל סתרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָותעלּומֹות
מּנגד נסּתר ואין מּמּך, נעלם ּדבר ּכל אין ולב. ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָכליֹות
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ,מּלפני רצֹון יהי .ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹעיני
עֹונֹותינּו, ּכל על לנּו ּותכּפר חּטאתינּו, ּכל על לנּו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּתמחל
ּבׁשגגה, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּפׁשעינּו: לכל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָותסלח
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזדֹון, לפני ׁשחטאנּו חטא ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָועל
ׁשחטאנּו חטא ועל ּבגלּוי, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבסתר,
ועל ּברצֹון; לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבאנס, ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלפני
חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל עׂשה, עליהן חּיבין ׁשאנּו ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחטאים
חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל לעׂשה, ׁשּנּתק תעׂשה לא ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליהן
קרּבן, עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל תעׂשה, לא ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעליהן
ועל ארּבעים, מלקּות עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועל
חטאים ועל ׁשמים, ּבידי מיתה עליהן חּיבין ׁשאנּו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחטאים
עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ּכרת, עליהן חּיבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאנּו
על ּוסקילה. ׂשרפה והרג, חנק - ּדין ּבית מיתֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָארּבע
ּכבר לנּו, הּגלּויים לנּו; ּגלּויין ׁשאינן ועל לנּו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּגלּויים
על חטאנּו לנּו, ּגלּויין וׁשאינן אלהינּו; ה' לפני ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹאמרנּום
לה' "הּנסּתרת, ּכּכתּוב: הּנסּתרֹות, ּכל יֹודע ואּתה ְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֻּכּלם.
ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו לנּו והּנגלת, ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹאלהינּו;
העֹולם, מן ליׂשראל סלחן אּתה ּכי הּזאת". הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּדברי
מֹוחל מל לנּו אין ,ּומּבלעדי יׁשרּון; לׁשבטי ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּומחלן
ועכׁשו כדאי; איני נֹוצרּתי, ׁשּלא עד אלהי, ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָֹֹוסֹולח.
וחמר קל ּבחּיי, אני עפר נֹוצרּתי. לא ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנֹוצרּתי,
בּוׁשה מלא ּככלי אלהי, ה' לפני אני הרי ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבמיתתי.
ּומה אחטא, ׁשּלא אלהי, ה' מּלפני רצֹון יהי ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּוכלּמה.
יהיּו יּסּורין. ידי על לא הרּבים, ּברחמי מרק - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּׁשחטאתי
וׁשחרית ּבערבית מתוּדה הּזה ּכּסדר וכּו'. פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלרצֹון
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אֹומר והּיחיד צּבּור. ׁשליח ּבין יחיד, ּבין ּומנחה, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּומּוסף
קדם ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשּגֹומר אחר ּתפּלתֹו, אחר זה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוּדּוי
ּברכה ּבאמצע אֹומרֹו צּבּור ּוׁשליח ּפסיעֹות, ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹׁשּיפסע
מחל אבֹותינּו, ואלהי 'אלהינּו ׁשּיאמר קדם ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹֹאמצעית;
'מחל אֹומר: ּכ ואחר הּזה, ּכּסדר מתוּדה וכּו', ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלעֹונֹותינּו'
ּכּסדר מתוּדה ּבנעילה וכּו'. הּכּפּורים' צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָלעֹונֹותינּו
ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר מה מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ּנאמר מה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּזה:

עצמּוׁשח וחּטאתינּו מּלמנֹות, רּבּו עֹונֹותינּו ּכי קים. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ
מה ּצדקנּו, מה חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּלסּפר:
- הּגּבֹורים ּכל הלא אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּמעׂשינּו,
מּדע, ּכבלי - וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכאין
חּיינּו וימי ּתהּו, מעׂשינּו ּכל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָֹּונבֹונים
מן האדם "ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ּכּכתּוב ;לפני ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָהבל
אנֹוׁש הבּדלּת אּתה אבל הבל". הּכל ּכי אין, - ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּבהמה
ּתעׂשה; מה ל יאמר מי ּכי ;לפני לעמד וּתּכירהּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמראׁש,
הּכּפּורים יֹום את אלהינּו, לנּו וּתּתן .ל ּיּתן מה יצּדק, ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹואם
ידינּו, מעׁשק נחּדל למען חּטאתינּו, לכל מחילה קץ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזה,
ׁשּנאמר: ּכּדבר - ׁשלם ּבלבב רצֹונ חּקי לעׂשֹות ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻונׁשּוב
ּדרּכֹו, רׁשע יעזב קרֹוב. ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו, ה' ְְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֻּדרׁשּו
אלהינּו ואל וירחמהּו, ה' אל ויׁשֹוב מחׁשבֹותיו; און ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואיׁש
חּנּון ּומטיב, טֹוב סליחֹות, אלֹוּה ואּתה לסלח. ירּבה ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָֹּכי
רֹוצה להׁשיב, מרּבה חסד; ורב אּפים אר ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָורחּום,
ׁשּנאמר: ּבמיתתן, חפץ אּתה ואין רׁשעים, ׁשל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתׁשּובתן
אם ּכי הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' נאם אני, ְְְֱֲִִִִִֶַָָָֹֹֻחי
הרעים, מּדרכיכם ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה; מּדרּכֹו רׁשע ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבׁשּוב
לנּו ּומחל וקּבלנּו, הׁשיבנּו יׂשראל. ּבית תמּותּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָֹולּמה

וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד ּכגדל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹּוסלח
קודש שבת

הּמזֹון: ּברּכת ¨©©§¦©Ÿנסח
Ce¯aּכּלֹו העֹולם את הּזן העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה »ֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

לנּו, חסר לא הּגדֹול וטּובֹו ּוברחמים. ּבחסד ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹּבטֹוב
- לּכל ּומפרנס זן הּוא ּכי ועד, לעֹולם לנּו יחסר ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹואל
ּומכין רצֹון", חי לכל ּומׂשּביע ,יד את "ּפֹותח ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכאמּור:
הּכל. את הּזן ה', אּתה ּברּו ּברא. אׁשר ּברּיֹותיו לכל ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹמזֹון
את הנחלּת ּכי מלּכנּו, ּונברכ אלהינּו, ה' ל ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹנֹודה
על ותֹורה; ּברית ּורחבה, טֹובה חמּדה ארץ ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאבֹותינּו
ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים מארץ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹוצאתנּו
אלהינּו, ה' ּכּלם ועל ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻׁשּלּמדּתנּו,
"ואכלּת, ּכאמּור: - ׁשמ את ּומברכים ל מֹודים ְְְְְִִֶַָָָָָָָָאנּו
נתן אׁשר הּטבה הארץ על ,אלהי ה' את ּוברכּת ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוׂשבעּת;
אלהינּו, ה' רחם הּמזֹון. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ."ְֱֵֵֶַַַַַָָָָָָֹל
מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל ,עּמ יׂשראל ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָעל
עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש הּגדֹול הּבית ועל ,ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּכבֹוד
את ּובנה ּבימינּו. למקֹומּה ּתחזיר מׁשיח ּדוד ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומלכּות
ּבֹונה ה', אּתה ּברּו ּדּברּת. ּכאׁשר ּבקרֹוב, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָירּוׁשלים
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו אמן. ירּוׁשלים. את ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּברחמיו

קדֹוׁשנּו, ּבֹוראנּו, אּדירנּו, מלּכנּו, אבינּו, האל, ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהעֹולם,
ּגֹומלנּו הּוא יֹום ׁשּבכל והּמטיב, הּטֹוב הּמל יעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹקדֹוׁש
דֹורים. לדֹורי יׁשּתּבח הרחמן טּוב. וכל ורחמים, וחסד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחן
ּבכבֹוד. יפרנסנּו הרחמן נצחים. לנצח יתּפאר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרחמן
ּולחּיי הּמקּדׁש, ּבית ּולבנין הּמׁשיח, לימֹות יזּכנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהרחמן
למׁשיחֹו חסד ועׂשה מלּכֹו; יׁשּועֹות מגּדֹול הּבא. ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹהעֹולם
לא ה' ודרׁשי ורעבּו, רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד ּולזרעֹו, ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹלדוד
חסּדֹו. לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל ְְְְִִַַַָָיחסרּו

¯ÈËÙn‰מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לפניה: מבר ּבנביא, ««¿ƒְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ורצה טֹובים, ּבנביאים ּבחר אׁשר ְְֲִִִִֶַָָָָָהעֹולם,
הּבֹוחר - ה' אּתה ּברּו ּבאמת. הּנאמרים ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבדבריהם
האמת ּובנביאי עּמֹו, ּוביׂשראל עבּדֹו, ּובמׁשה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּתֹורה,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לאחריה: ּומבר ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוהּצדק.
האל הּדֹורֹות. ּבכל הּצּדיק העֹולמים, ּכל צּור ְִִֵַַַָָָָָָָהעֹולם,

מ ועׂשה, האֹומר - ּדבריוהּנאמן ּכל אׁשר ּומקּים, דּבר ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
,ּדברי ונאמנים אלהינּו, הּוא אּתה נאמן והּצדק; ְְְֱֱֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהאמת
אּתה. נאמן אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא אחֹור מּדברי ְְֱִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹודבר
ּכי צּיֹון, על רחם ּדבריו. ּבכל הּנאמן האל ה', אּתה ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּברּו
ּבימינּו, ּבמהרה נקם ּתנקם נפׁש לעגּומת חּיינּו, בית ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיא
ּדוד צמח את ירּוׁשלים. ּבֹונה ה', אּתה ּברּו מהרה. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָותּבנה
מגן ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת תרּום וקרנֹו תצמיח, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמהרה
ׁשּנתּת הּזה הּמנֹוח יֹום ועל הּנביאים, ועל הּתֹורה על ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדוד.
אנּו הּכל, על - ּולתפארת לכבֹוד לקדּׁשה אלהינּו ה' ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻלנּו
ּוביֹום הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ׁשמ את ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָמברכין
לנּו ׁשּנתּת הּזה קדׁש מקרא טֹוב יֹום ועל אֹומר: הּוא ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹטֹוב,
והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ּולׂשמחה. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָלׂשׂשֹון
מקּדׁש וחֹותם: ׁשניהן ּכֹולל טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבּתפּלה חֹותם ׁשהּוא ּבּנסח והּזמּנים. ויׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת
ּבברכה חֹותם הּוא ּכ הּיֹום, ּבאֹותֹו אמצעית ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּבברכה
הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו הענינֹות זֹו. ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹאחרֹונה
עבּדי "הן - ּבראׁשית הן: ואּלּו ּבהן; ּומפטירין ׁשּבת, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכל
נח עזבּתים"; ולא עׂשיתים הּדברים, "אּלה עד ּבֹו", ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹאתמ
"ואל - ל ל אלי"; ּולכּו אזנכם "הּטּו עד עקרה", "רּני -ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּׁשלׁש אּלּו אעזבם", לא יׂשראל "אלהי עד תדּמיּוני", ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹמי
ּבנּה, את "וּתּׂשא עד אחת", "ואּׁשה - וּירא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּביׁשעיה;
הּמל אדֹוני "יחי עד - ׂשרה חּיי וּיהיּו ּבמלכים; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוּתצא",
"מּׂשא - יצחק ּתֹולדת אּלה מלכים; ּתחּלת לעֹולם", ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּדוד
- יעקב וּיצא עׂשר; ּבתרי לה'", "וערבה עד ה'", ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹּדבר
עׂשר; ּבתרי ה'", העלה "ּובנביא עד תלּואים", ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ"ועּמי
עׂשר; ּבתרי ספרֹו, סֹוף עד עבדיה", "חזֹון - יעקב ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹֹוּיׁשלח
עד יׂשראל", ּפׁשעי ׁשלׁשה על ה', אמר "ּכה - יעקב ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹוּיׁשב
ׁשלמה", "וּייקץ - מּקץ ויהי עׂשר; ּבתרי ׁשאג", ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹ"אריה
בן "ואּתה - וּיּגׁש ּבמלכים; ׁשלמה", הּמל "ויהי ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹעד
ה'", אני ּכי הּגֹוים, "וידעּו עד עץ", ל קח ְְְֲִִִֵַַַָָָאדם,
"ּוׁשלמה עד ּדוד", ימי "וּיקרבּו - יעקב ויחי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹּביחזקאל;
אדם, "ּבן - ׁשמֹות ואּלה ּבמלכים. ּדוד", ּכּסא על ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׁשב
"ולא - וארא ּביחזקאל; ּבּגֹוים", ׁשם ל "וּיצא עד ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהֹודע",
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יׂשראל", לבית קרן "אצמיח עד יׂשראל", לבית עֹוד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָיהיה
ּברכֹו "אׁשר עד מצרים", "מּׂשא - ּפרעה אל ּבא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּביחזקאל;
"וּיכנע", מן ּדבֹורה, ׁשירת - ּבׁשּלח ויהי ּביׁשעיה; ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָה'",
"ּבׁשנת - יתרֹו וּיׁשמע ּבׁשֹופטים; הארץ", "וּתׁשקט ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹעד
ואּלה ּביׁשעיה; הּמׂשרה", "לםרּבה עד עזּיהּו", הּמל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמֹות
יּכרת "לא עד ירמיהּו", אל היה אׁשר "הּדבר - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמׁשּפטים
חכמה נתן "וה' - ּתרּומה לי ויקחּו ּבירמיה; ליֹונדב", ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָאיׁש
ואּתה ּבמלכים; יׂשראל", ּבני ּבתֹו "וׁשכנּתי עד ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹלׁשלמה",
אתכם", "ורציתי עד יׂשראל", ּבית את "הּגד - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתצּוה
וּיל" עד אלּיהּו", אל היה ה' "ּודבר - תּׂשא ּכי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּביחזקאל;
ׁשלמה, הּמל "וּיׁשלח - וּיקהל ּבמלכים; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹיזרעאלה",
- פקּודי אּלה ּבמלכים; מלאכת", "וּתּתם עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוּיּקח",
הּפנימי", הּבית "לדלתֹות עד הּכּירֹות", את חירֹום ְְְִִִִִֶַַַַַַַַַֹ"וּיעׂש
ה' אמר "ּכה עד לי", יצרּתי זּו "עם - וּיקרא ְְְִִִִִַַַַַָָָָֹּבמלכים.
ספּו", "עלֹותיכם - אהרן את צו ּביׁשעיה; יׂשראל", ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמל
ּבּיֹום ויהי ּבירמיה; ה'", נאם חפצּתי, באּלה "ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻעד
ל ,ּבלבב אׁשר "ּכל עד ּדוד", עֹוד "וּיסף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהּׁשמיני
מּבעל ּבא "ואיׁש - תזריע ּכי אּׁשה ּבׁשמּואל; ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָעׂשה",
- ּתהיה זאת ּבמלכים; ארץ", "ּכברת עד ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשליׁשה",
"ולא עד ּומדּלג אנׁשים", "וארּבעה אליׁשע", ְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ"וּיאמר
"התׁשּפט", - מֹות אחרי ּבמלכים; ּפניו", מעל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹהׁשליכם
"ּבאּו - קדׁשים ּביחזקאל; ּגֹויים", לעיני ּב "ונחלּת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹעד
הארצֹות", לכל היא "צבי עד יׂשראל", מּזקני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָאנׁשים

ּוטרפהּביחזק "נבלה עד הלוּים", "והּכהנים - אמר אל; ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
עד ּומעּזי", עּזי "ה' - סיני ּבהר ּביחזקאל; העֹוף", ְְִִִִִֵֶַַַָָֻֻמן
על "הּנבא - ּבחּקתי אם ּבירמיה; וארפא", ה' ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻ"רפאני
ּבהם", העֹובדים מּיד "והּצלּתים עד יׂשראל", ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָרֹועי
עד יׂשראל", ּבני מסּפר "והיה - סיני ּבמדּבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּביחזקאל.
איׁש "ויהי - נׂשא עׂשר; ּבתרי ּבאמּונה", לי וארׂשּתי"ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
- ּבהעלת ּבׁשֹופטים; הּנער", "וּיגּדל עד מּצרעה", ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָֹאחד
ׁשלח עׂשר; ּבתרי יּסדּו", זרּבבל "ידי עד וׂשמחי", ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ"רּני
[וגם] "(וכי) עד הּׁשּטים", מן נּון ּבן יהֹוׁשע "וּיׁשלח - ְְְְְִִִִִִַַַַַַֻל
"וּיאמר - קרח וּיּקח ּביהֹוׁשע; הארץ", יֹוׁשבי ּכל ְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻנמגּו
זאת ּבׁשמּואל; עּמֹו", את ה' יּטׁש לא "ּכי עד ְְִִִֵֵֶַַֹֹֹׁשמּואל",
ּבׁשֹופטים; ימימה", "מּימים עד הּגלעדי", "ויפּתח - ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָֻחּקת
עם לכת "והצנע עד יעקב", ׁשארית "והיה - ּבלק ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוּירא
אלּיהּו", אל היתה ה' "ויד - ּפינחס עׂשר; ּבתרי ,"ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלהי
- הּמּטֹות ראׁשי ּבמלכים; אלּיהּו", אחרי וּיל "וּיקם, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָעד
הארץ", את "וּיחלקּו עד ראּובן", בני למּטה מׁשה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ"וּיּתן
בני "וּיּתנּו עד הּנחלֹות", "אּלה - מסעי אּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻּביהֹוׁשע;
הּדברים "ואּלה - הּדברים אּלה ּביהֹוׁשע. ללוּים", ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻיׂשראל
ּבירמיה; לעם", לי "והייתם עד יׂשראל", אל ה' ּדּבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָאׁשר
ּבּכסף "ׂשדֹות עד תּתי", אחרי ה', אל "ואתּפּלל - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָואתחּנן
עד ּבאזני", וקראת הל" - עקב והיה ּבירמיה; ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹיקנּו",
ימים "הּנה - אנכי ראה ּבירמיה; ּגֹוים", ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָֹ"והתּברכּו
ׁשֹופטים ּבירמיה; ּבּמסּתרים", איׁש יּסתר "אם עד ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָּבאים",
אנׁשי אל ׁשמּואל "וּיאמר עד ׁשמּואל", זקן ּכאׁשר "ויהי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

את פלׁשּתים "וּיאספּו - תצא ּכי ּבׁשמּואל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָיׂשראל",
ּבׁשמּואל; מׂשּכיל", ּדרכיו לכל ּדוד "ויהי עד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחניהם",
היה "ולא עד מזּבח", יהֹוׁשע יבנה "אז - תבֹוא ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוהיה
את יהֹוׁשע "וּיאסף - נּצבים אּתם ּביהֹוׁשע; ההּוא", ְֱִִִֶֶֶַַַַַַָֹֻֻּכּיֹום
נטעּתם", לא אׁשר וזיתים "ּכרמים עד ׁשבטי", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּכל
"והׁשיבּו, עד מּצּמרת", אני "ולקחּתי - האזינּו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֻּביהֹוׁשע;
מׁשה", מֹות אחרי "ויהי - הּברכה וזאת ּביחזקאל; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוחיּו",
ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ּכל יהֹוׁשע". את ה' "ויהי עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּומדּלג
הּמנהג הּוא וזה אחרֹונה; ּפרׁשה מענין מפטירין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפרׁשּיֹות,
מפטירין להיֹות העם, רב נהגּו וכן הּמקֹומֹות. ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹֹּברב
ראׁש עד ּבאב ּתׁשעה מאחר אמֹוץ, ּבן יׁשעיהּו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבנחמֹות
עּמי", נחמּו, "נחמּו - ּבאב ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת ְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשנה:
עד ה'", עזבני צּיֹון, "וּתאמר - ּבּׁשנּיה ינהל"; "עלֹות ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעד
"ּכי עד סערה", "ענּיה - ּבּׁשליׁשית יעקב"; אביר ,וגאל"ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵַַַָָֹֹֹ
עד מנחמכם", הּוא אנכי "אנכי - ּברביעית ;"ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹפאר
עד ילדה", לא עקרה, "רּני - ּבחמיׁשית צּיֹון"; ּבת ְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָֹ"ׁשבּיה
עד ,"אֹור בא ּכי אֹורי, "קּומי - ּבּׁשּׁשית ה'"; ,ּגאל"ֲִִִִִֵֵַַָֹ
עד ּבה'", אׂשיׂש "ׂשֹוׂש - ּבּׁשביעית אחיׁשּנה"; ְְֲִִִִִֶַַַָָָ"ּבעּתּה

עֹולם"]. ימי ּכל ְְְֵֵַַָָ["וינּׂשאם
זה, ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשני, ספר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָנגמר
ּפרקים; ארּבעה ׁשמע, קרּית הלכֹות וארּבעים: ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָׁשּׁשה
הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ּכהנים, ּוברּכת ּתפּלה ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָָֹהלכֹות
ציצית, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָּתפּלין
הלכֹות ּפרקים; עׂשר אחד ּברכֹות, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ּפרקים. ׁשלׁשה ְְִִָָָֹמילה,
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הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹׁשקלים,

וחנּכה. ְֲִַָָֻמגּלה
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מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעי; לׁשּבֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלא
ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹלעׂשֹות
ּבזכירה. הּׁשּבת יֹום לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָלצאת

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
א ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. עׂשה, מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשביתה
ּבּטל - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". הּׁשביעי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ"ּובּיֹום
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כל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמצות
עׂשה אם מלאכה? עׂשּית על חּיב הּוא ּומה ְְֲִִַַַַָָָָָָָמלאכה".
והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּברצֹונֹו

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם ביןנסקל; -] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ
בהמה] מביא עשיר בין .עני

זה·. ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכל
והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת, חּיב זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'חּיב'

חּטאת. חּיב ׁשֹוגג, היה ואם סקילה; ְְִִֵַַַָָָָָָחּיב
זה‚. הרי - 'ּפטּור' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

אסּור אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה, ּומן הּכרת, מן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפטּור
הרחקה סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת; דבר אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות
מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה הּמלאכה; ְְְִִֶַַַַָָָָמן

מדרבנן]מרּדּות עֹוׂשין[מלקות 'אין ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ
אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת' וכ ּכ לעׂשֹות 'אסּור אֹו ,'וכ ְֲֶַַָָָָָָָָָּכ

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, ְְִַַַַָָָּדבר
זה„. הרי ,'וכ ּכ לעׂשֹות 'מּתר ׁשּנאמר: מקֹום ְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכל

ּכלּום', חּיב 'אינֹו ׁשּנאמר: מקֹום ּכל וכן לכּתחּלה. ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּתר
ּכלל. אֹותֹו מּכין אין - מּכלּום' 'ּפטּור ְְִִֵַָָאֹו

אפׁשר‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרין ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים
לא אם - תעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה
אדם ּגֹורר ּכיצד? מּתר. זה הרי מלאכה, לאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻנתּכּון
יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ּומגּדל וכּסא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּטה
חפרּו אם ,ּולפיכ ּגרירתן; ּבׁשעת ּבּקרקע חריץ ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹלחּפר
מהּל וכן נתּכּון. ׁשּלא לפי ,ּבכ חֹוׁשׁש אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּקרקע
לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, עׂשבים ּגּבי על ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹאדם
מעפר ידיו ורֹוחץ חֹוׁשׁש. אינֹו - נעקרּו אם ,לפיכ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאֹותן;
הּׂשער את להּׁשיר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּפרֹות

ּפרצה[שבזרועותיו] חֹוׁשׁש. אינֹו - נׁשר אם ,לפיכ ;ְְִִִֵֵַָָָ
ׁשּמּׁשיר ּפי על אף ּבׁשּבת, לּה להּכנס מּתר - ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻּדחּוקה

אדמה]צרֹורֹות זה[רגבי ּכגֹון מתּכּון ׁשאינֹו ּדבר ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
מּתר. -ָֻ

.Âּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשת מעׂשה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מעׂשה אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשביל
מלאכה. אֹותּה תעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ידּוע, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהּדבר
ראׁשֹו וחת לקטן, ּבֹו לׂשחק עֹוף לראׁש ׁשּצר הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?
ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו סֹוף ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּבת
אּלא החי ראׁש ׁשּיחת אפׁשר ׁשאי ידּוע, ׁשהּדבר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיב;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ּבא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוהּמות
.Êׁש ּפי על אף - ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה צריּכל אינֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? עליה. חּיב הּמלאכה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלגּוף
ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן צרי ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמּפני
והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; - נר ׁשל חרׂש ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיּׂשרף
ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף לכּבֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹנתּכּון
וכן חּיב. זה הרי - החרׂש מּפני אֹו הּׁשמן מּפני אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכּבה
המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע הּקֹוץ את ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָהּמעביר
ּפי על אף חּיב; - רּבים ּבהן יּזקּו ׁשּלא ּכדי הּגחלת, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻאת

להרחיק אּלא ההעברה, לגּוף אֹו הּכּבּוי, לגּוף צרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. זה הרי - ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹההּזק

.Áאחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל
מחׁשבּתֹו. נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
הל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
וחמר קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
ׁשּנתּכּון ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור נתּכּון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּבכרמלית רה"ר]לזרק ואינו רה"י שאינו ועברה[מקום , ְְְְְְִִַָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשהּוא - הרּבים לרׁשּות ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאבן
ׁשּנתּכּון ּכגֹון - מלאכה ונעׂשת הּמּתר, ּדבר לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻנתּכּון
ּכלּום. חּיב אינֹו - המחּבר את וחת הּתלּוׁש, את ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלחּת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ëׁשּנתּכּון אֹו לבנֹות, ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹנתּכּון

הּתאנים ולּקט הּדבר ונהּפ ּתאנים, ּכ ואחר ענבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
ּכל ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא הֹואיל - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשחׁשב

מחׁשבת. מלאכת אּלא ּתֹורה ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָאסרה
.Èלכּבֹות ונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָהיּו

ׁשהרי חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את וכּבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָזֹו
ּדֹומה? זה למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מין ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו, ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
ׁשהרי - חּיב ׁשהּוא זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב מלאכה ְֲֲֶַַַָָָָָנעׂשת
.‡Èׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאבל

ׁשנּיה הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ונהּפך ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאחריה,
- חּיב אחת, ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה ּפטּור. - ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָאחריה
אֹותּה, אחר לא הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
וכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּולפיכ ּכאחת, ׁשּתיהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא

ּכמתעּסק מלאכה אחר]העֹוׂשה מעשה לעשות ולא[התכוון , ְְְְִֵֶַָָָֹ
ּפטּור. - לּה ְִֵַָָנתּכּון

.·Èּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל
להֹוציא ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? ּפטּור. מּכּונתֹו, ּבפחּות חּיב; -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
לׁשמירה נתּכּון ׁשהרי - חּיב לפניו, לֹו ּובא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׂשא
להֹוציא נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֻּפחּותה,
להֹוציא נתּכּון ׁשהרי - ּפטּור לאחריו, לֹו ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלפניו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפחּותה. ּבׁשמירה והֹוציא מעּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻּבׁשמירה

ֶָּבזה.
.‚Èוהׁשלי ּבסּנר, חגּור ּבׂשרֹו[-תחב]היה ּבין הּמּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

הּזאת ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמּׂשא זה ׁשּבא ּבין - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחלּוקֹו
חֹוזר להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב; - לאחריו ׁשּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפוך] לאחור .[מקדימה
.„È,ּבּה והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּכל

הּמלאכה ּכל הׁשלים ׁשּלא ּפי על אף חּיב, - ּכּׁשעּור ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹועׂשה
אֹו אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? להׁשלימּה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנתּכּון
ׁשּיׁשלים עד זה, יתחּיב 'לא אֹומרין: אין - ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
מּׁשּיכּתב אּלא הּׁשטר'; ּכל אֹו האּגרת, ּכל ויכּתב ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחפצֹו



ycew zay Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy cq

- ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם וכן יתחּיב. אֹותּיֹות, ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּתי
להׁשלים, ׁשּכּונתֹו ּפי על ואף יתחּיב; חּוטין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּׁשּיארג
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ּבכּונה ּכּׁשעּור ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהֹואיל

.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל
וזה מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹותּה
הּׁשני והּניחֹו זֹו מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקצתּה,
ועד מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין אחרת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּברׁשּות
ּכּכר אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ּכגֹון ְְְְְְֲֲִֵֶֶָָָָֻסֹוף,

ּפטּורין. אּלּו הרי - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵוהֹוציאּוהּו
.ÊËעד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָואם

לרׁשּות והֹוציאּוה קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָׁשּיצטרפּו,
ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ואין הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרּבים
וׁשעּור חּיבין, ׁשניהן - סֹוף ועד מּתחּלה ּבׁשּתפּות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻאֹותּה
לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ּכח היה לׁשניהן. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
ׁשניהם ונׁשּתּתפּו לבּדֹו, להֹוציאּה יכֹול אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָוהּׁשני
הּוא, מסּיע והּׁשני חּיב; ׁשּיכֹול, הראׁשֹון זה - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהֹוציאּוה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומסּיע
.ÊÈאֹו ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? ּפטּורין. המקלקלין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל

אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה
ואינֹו ּגּמה חפר ּפטּור; זה הרי - הׁשחתה ּדר ּכלים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבר
ּפי על אף ּופטּור. מקלקל זה הרי לעפרּה, אּלא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָצרי

ּפטּור. לקלקל, וכּונתם הֹואיל מלאכה, ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָׁשעׂשה
.ÁÈׁשּסתר הרי ּכיצד? חּיב. לתּקן, מנת על המקלקל ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכל

ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמה ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

המתּקן. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, חּיב. -ְְְִִֵַַַָ
.ËÈּומקצתּה ּבׁשֹוגג מקצתּה ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָּכל

הזיד ּולבּסֹוף ׁשּׁשגג ּבין ׁשגג, ּולבּסֹוף ׁשהזיד ּבין - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזדֹון
סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלּה הּמלאכה ׁשעּור ׁשּיעׂשה עד ּפטּור; -ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו יעׂשהּו אֹו ּוסקילה; ּכרת חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבזדֹון,
חּטאת חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשגגה

ְָקבּועה.
ב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ּכל‡. ּכׁשאר נפׁשֹות, סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּדחּויה
ּכל לֹו עֹוׂשין - סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ,לפיכ ְְִִִֵֶֶַַָָָָהּמצוֹות;
ספק מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ּפי על ּבׁשּבת, ְְִֵֵֶַַָָָָָָֻצרכיו
וכן ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת, את עליו לחּלל צרי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
אֹומר: אחר ורֹופא הּׁשּבת, את עליו לחּלל רֹופא אמר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאם
נפׁשֹות ׁשּספק הּׁשּבת; את עליו מחּללין - 'צרי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ'אינֹו

הּׁשּבת. את ֶֶַַָּדֹוחה
.·וכ לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום [רפואהאמדּוהּו ְְֲִֶַַָָָָָָ

הערב,מסוימת] עד 'נמּתין אֹומרים: אין - ימים ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשמֹונה
מהּיֹום מתחילין אּלא ׁשּבתֹות'; ׁשּתי עליו לחּלל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכדי
זמן ּכל ׁשּבתֹות; מאה אפּלּו עליו ּומחּללין ׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
מחּללין; - סּכנה ספק אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
וׁשֹוחטין הּנר, את מּלפניו ּומכּבין הּנר, את לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומדליקין

ּבין להׁשקֹותֹו ּבין חּמין לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ואֹופין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַלֹו,
ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת
להן. צרי ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל, היא הרי - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹסּכנה

ידי‚. על לא אֹותן עֹוׂשין אין אּלּו, ּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכׁשעֹוׂשים
ידי על ולא עבדים, ידי על ולא קטּנים, ידי על ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹגֹוים,
ידי על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשים
ׁשּבת ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור וחכמיהם. יׂשראל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָגדֹולי
האדם אתם יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלחֹולה
מׁשּפטי ׁשאין למדּת, הא ּבהם. ׁשּימּות ולא ּבהם", ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹוחי
ּבעֹולם. וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא ּבעֹולם, נקמה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָהּתֹורה
הּכתּוב עליהם ואסּור, חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים הּמינים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואּלּו
ּומׁשּפטים טֹובים, לא חּקים להם נתּתי אני "וגם ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומר:

ּבהם". יחיּו ְִֶָֹלא
ּבעיניו„. כאבים]החֹוׁשׁש ּבׁשּתיהן[חש ׁשּיהיה והּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ציר מהן ּבאחת מרב[ריר]אֹו ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו , ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
קדח בהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת דם ׁשהיה אֹו ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּכאב,

ׁשּיׁש[חום] חֹולים ּבכלל זה הרי - אּלּו ּבחלאים וכּיֹוצא ,ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
צרכי ּכל לֹו ועֹוׂשין הּׁשּבת, את עליו ּומחּללין סּכנה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהן

ְָרפּואה.
ּבין‰. - ולפנים הּׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה ׁשּיׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

ׁשּיׁש ּכל ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבפיו,
אמד, צרי ואינֹו סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבחללֹו
אמידה ּבלא מּיד, עליו מחּללין לפיכ הּוא; ּכבד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשחלי

ּכמּכה[הערכה] זֹו הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את[הגוף]ׁשל עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּמצּמר והחם חלל[מכווץ]הּׁשּבת. ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשהרֹופאים חלי ּכל וכן הּׁשּבת. את עליו ּומחּללין ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
הּבׂשר ּבעֹור ׁשהּוא ּפי על אף - סּכנה ּבֹו יׁש ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרין

ּפיהם. על הּׁשּבת את עליו מחּללין ְְִִִֶֶַַַַַָָָמּבחּוץ,
.Âנימא חּמין[עלוקה]הּבֹולע לֹו מחּמין - מים ׁשל ְִִִִֵֶַַַַַָ

סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבׁשּבת,
עפר מּזֹוחלי אחד אֹו ׁשֹוטה, ּכלב ׁשּנׁשכֹו מי וכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנפׁשֹות.
- ממיתין אין ספק ממיתין ספק היּו אפּלּו - ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּממיתין

להּצילֹו. רפּואה צרכי ּכל לֹו ְְְִִֵַָָָעֹוׂשין
.Êורצּו אחת, ּגרֹוגרת לֹו להביא רֹופאים ׁשאמדּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָחֹולה

ּכּלן - אחת ּבבת ּגרֹוגרֹות עׂשר לֹו והביאּו אדם בני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעׂשרה
הבריא ואפּלּו זה, אחר ּבזה הביאּו ואפּלּו מּכלּום, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָּפטּורין

הביאּו. ּברׁשּות ּכּלם ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶָָָֻּבראׁשֹונה;
.Áאּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

עקצין ּבׁשני גרֹוגרֹות לעץ]ׁשּתי התאנים שבין החיבורים -] ְְְֳִִֵֵָָ
ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש העקץ ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ּגרֹוגרֹות ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹוׁשלׁש
ירּבּו ׁשּלא ּכדי לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאף
ּכל וכן ׁשנים. יכרתּו ולא אחד עקץ יכרתּו אּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּבבצירה,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ëאסּור - והֹותיר החֹולה ואכל ּבׁשּבת, לחֹולה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמבּׁשל

ירּבה ׁשּמא ּגזרה, הּמֹותר; מן לאכל [כמותלבריא ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּתרהתבשיל] ּבׁשּבת, לחֹולה הּׁשֹוחט אבל ְְְֲִִֵֶַַָָָֻּבׁשבילֹו.
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ּכדי ּתֹוספת, ּבּדבר ׁשאין - חי ּבׂשר מּמּנּו לאכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלבריא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ירּבה ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנגזר

.È.גֹוי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶֶַַָָָָָחֹולה
לֹו לבּׁשל - עֹוׂשה והּוא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי אֹומרין ְְְְֲִֵֵֶַַַּכיצד?
ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות, מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָולאפֹות,

עיניו ּכֹוחל רפואה]וכן ּפי[בסם על אף ּבׁשּבת, הּגֹוי מן ְְִִֵֵֵַַַַָָ
עֹוׂשין - מלאכה ּבהן אין צרכיו, היּו ואם סּכנה. ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשאין

מעלין לפיכ יׂשראל; אפּלּו ה-]אֹותן ּבׁשּבת,[גידי אזנים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
אנקלי הלב]ּומעלין שכנגד הּׁשבר[תנוך את ּומחזירין , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֻ

שנשברה] מּתר.[בעצם ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָָֹֻ
.‡È,נפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת,

חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת: את עליה [מילדת]ּומחּללין ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
ואם אֹותֹו. וקֹוׁשרין הּטּבּור, את וחֹותכים למקֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָמּמקֹום
- ּבחבליה מצעקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר צריכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

סּומה היתה ואפּלּו הּנר, את לּה מּפני[עוורת]מדליקין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
רֹואה. ׁשאינּה ּפי על ואף ּבנר, עליה מתיּׁשבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדעּתּה
וכל לּה. מביאין ּבֹו, וכּיֹוצא לׁשמן צריכה היתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹואם
לּה ׁשּתביא ּכגֹון הבאה, ּבׁשעת מׁשּנין לׁשּנֹות, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשאפׁשר
ּכדרּכּה. מביאה אפׁשר, אי ואם ּבׂשערּה; ּתלּוי ּכלי ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָחברּתּה

.·Èואין ּבׂשכר; ואפּלּו ּבׁשּבת, הּגֹויה את מיּלדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאין
לאיבה חּלּול[שנאה]חֹוׁשׁשין ׁשם ׁשאין ּפי על ואף , ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּתֹוׁשב[שבת] ּגר ּבת את מיּלדין אבל מצוות]. ז' שקיבל ,[גוי ְְֲִֵֶַַָָ
את עליה מחּללין ואין להחיֹותֹו; מצּוין ׁשאנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּפני

ַַָהּׁשּבת.
.‚Èעד[יולדת]חּיה ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל - ְְִִִֵֶַַַַָָ

את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ׁשּתלד ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתלד,
אני', 'צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל לּה ועֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּׁשּבת,
אם - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צריכה'. 'איני ׁשאמרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבין
ואין ׁשתקה, ואם עליה; מחּללין אין צריכה', 'איני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאמרה
את עליה מחּללין - אני' 'צריכה אמרה אם לֹומר ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצרי
ׁשאין ּכחֹולה היא הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד ּומּׁשבעה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשּבת.
לּה עֹוׂשין אין אני', 'צריכה אמרה ואפּלּו סּכנה; ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָּבֹו

גֹוי. ידי על אּלא ְְֵֶַָָָמלאכה
.„Èמּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה, מדּורה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָעֹוׂשין

עֹוׂשין אין אבל הּקר; ּבמקֹומֹות הרּבה לחּיה קׁשה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהּצּנה
לֹו עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז ּבּה. להתחּמם לחֹולה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמדּורה
ּבׁשּבת הּולד את ּומרחיצין ּתּמּוז. ּבתקּופת אפּלּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָמדּורה,
ּבחּמין אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ׁשּנֹולד, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַּבּיֹום

אֹותֹו ּומֹולחין ּבׁשּבת; בשמיםׁשהּוחּמּו מיני עליו ][מפזרים ְְִֶַַָ
לֹו[בבגדים]אֹותֹו[כורכים]ּומלּפפין היא ׁשּסּכנה מּפני , ְְְִִִֵֶַַָָ

הּמילה, לפני אֹותֹו מרחיצים וכן אּלה. ּכל לֹו יעׂשּו לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאם
ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה, הּׁשליׁשי ּובּיֹום הּמילה, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּולאחר

הּסּכנה. מּפני - ְְִֵַַַָָָּבׁשּבת
.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

את וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי. חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדֹוחה

.ÊËרׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין
ּכיצד? מׁשּבח. זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻמּבית
על ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל ּתינֹוק ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָראה
ּופרׂש ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. הּדגים צד ׁשהּוא ִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּפי
מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָמצֹודה
אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, להעלֹות ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנתּכּון
ּפטּור. הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל ׁשּטבע; ׁשמע ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ
ּבׁשעת מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,
הּדלת את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירתּה.
ׁשראּויין עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּומֹוציאֹו,

יּבעת ׁשּמא ּדלקה,[יבהל]למלאכה; נפלה וימּות. הּתינֹוק, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין אדם ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָויׁש
ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ואף האׁש, מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהּצילֹו
ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, הּקֹודם וכל ּכּבּוי. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבׁשעת
סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ּדין מּבית רׁשּות לּטל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹצרי

.ÁÈאינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמי
עליו מפּקחין - האבנים]ׁשם על[מפנים אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִַַַַָָָָ

ּומֹוציאין עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ׁשּנתרֹוצץ, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּפי
ׁשעה. אֹותּה לחּיי ְֵַָָָאֹותֹו,

.ËÈנׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד -[נשימה]ּבדקּו ְְְְְַָָָָָֹ
עליֹונים ּומצאּו ּבדקּו מת. ׁשּכבר אֹותֹו; [אנשיםמּניחין ְְְְִִִֵֶֶַָָָ

המפולת] ּתחּתֹונים',בראש מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵַָֹֹמתים
העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על מפּקחין ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאּלא

הּתחּתֹון. ְְְִֶַַויחיה
.Îיׂשראלי אפּלּו ויׂשראלים, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָהיתה

הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ואלף ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחד
עליו ונפלה אחרת, לחצר מהן אחד ּפרׁש הּיׂשראלי. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּפני
הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - חצר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה

ּגֹוים. והּנׁשארים ְְְְִִִִִֵַַָהּיׂשראלי,
.‡Îּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻנעקרּו

עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ּפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעקירתן
ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו; מפּקחין אין - הּוא מי ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואין
ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל קבּוע, יׂשראל ּכאן אין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכּלם,
היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ּבחזקת הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמהּלכין,

ּכּל ׁשּנעקרּו ּפי על אף - יׂשראל מהםהרב אחד ּופרׁש ם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
עליו. מפּקחין - עליו ונפלה ְְְְְִֵַָָָָָָָלחצר,

.·Îמֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל
הּיֹום, ּברּכת ּבֹו ּומבר ׁשביעי, ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּיֹום
זה ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ּכׁשּבת. ּבמֹוצאֹו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּומקּדׁש, ּבֹו מבּדיל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא
ּפרנסתֹו, על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּבלבד,
ׁשמיני ׁשהּיֹום ידע ואם הּוא; ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכל
זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו, עׂשר חמּׁשה אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאתֹו,
וּדאי הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירה יצא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד. ּפרנסה ּכדי ְְְִֵֶַַָָעֹוׂשה
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.‚Îעסקי על ּבאּו אם - יׂשראל עירֹות על ׁשּצרּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּגֹוים
עּמהן עֹוׂשין ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָממֹון

לּספר הּסמּוכה ּובעיר גבול]מלחמה; ּבאּו[- לא אפּלּו , ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ
ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, תבן עסקי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
נפׁשֹות, עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל הּׁשּבת. את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן
ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו מלחמה, ׁשערכּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את עליהן ּומחּללין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזין,
ּולהּצילם ׁשּבּמצֹור לאחיהם ולעזר לצאת לבֹוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיכֹולין
ׁשּבת. למֹוצאי להתמהמּה להן ואסּור ּבׁשּבת; הּגֹוים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמּיד
ׁשּלהם זין ּבכלי לחזר להם מּתר אחיהן, את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּוכׁשּיּצילּו

לבֹוא לעתיד להכׁשילן ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, [שימנעולמקֹומם ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
.מלהביא]

.„Îהמטרפת ספינה עיר[מיטלטלת]וכן אֹו ּבּים, ְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּדבר ּבכל להּצילן, ּבׁשּבת לצאת מצוה - נהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָׁשהּקיפּה

מּפני אֹו הּגֹוים, מּפני הּנרּדף יחיד ואפּלּו להּצילן. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיכֹולין
דוב] או להּצילֹו,[נחש מצוה - להרגֹו אחריו רֹודף ְְְְֲִִֵֶַַָָָׁשהּוא

זין ּכלי לתּקן ואפּלּו ּבׁשּבת; מלאכֹות ּכּמה ּבעׂשּית ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָואפּלּו
ּומתריעין ּבׁשּבת, ּומתחּננים עליהן וזֹועקין מּתר. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֻלהּצילֹו,

זֹועקין[בתקיעה]עליהן ולא מתחּננים ואין אֹותן; לעזר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבׁשּבת. הּדבר ְֶֶַַַָעל

.‰Î;לׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה הּגֹוים עירֹות על ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹצרין
עד ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהן ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָועֹוׂשין
מּפי הרׁשּות; מלחמת ׁשהיא ּפי על ואף אֹותּה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּכֹובׁשין
צרי ואין ּבׁשּבת. ואפּלּו רדּתּה", "עד למדּו: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשמּועה
אּלא יריחֹו, יהֹוׁשע ּכבׁש ולא מצוה; ּבמלחמת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר

ְַָּבׁשּבת.
�
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ראשון יום
ה ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

הּׂשדה,‡. ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעמר
אּלּו ׁשכחּוהּו ּפֹועלים, ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹׁשכחֹו
ּבׁשעה אֹותֹו ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם והיּו ְְְְֲִִִֵֵָָָָָואּלּו
ואפּלּו אדם. ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד ׁשכחה; אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשכחּוהּו

ׁשכחה. זה הרי נׁשּכח, אם - הּטמּון ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹעמר
ׁשהּפֹועלים·. אני 'יֹודע ואמר: ּבעיר, הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה

ׁשכחה; זה הרי ׁשכחּוהּו, - ּפלֹוני' ׁשּבמקֹום עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹׁשֹוכחין
ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח
"וׁשכחּת ׁשּנאמר: - ׁשכחה זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָזכּור

ּבעיר. לא ּבּׂשדה", ִֶֶַָָֹֹעמר
את‚. זֹוכר והּוא ּבקׁש חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים ְְְְֲִִִֵֶַָָָָעמדּו

ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּקׁש,
ּפי על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ׁשכחה; אינֹו -ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה סמּו ּוׁשכחֹוׁשהּניחֹו לּכלים, אֹו ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשכחה. זה הרי -ְֲִֵֶָ

וׁשכח„. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל
העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע[מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסהּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ
ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ

ׁשם‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו
ּפּזרה אבל ;"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹעמר

ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו
.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל

החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה. הרביעי ְְֲִִִֵָָהרי

.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה
סביבֹותיו. ּכל את ׁשּיּטל עד ְְִִִֶֶַָָָֹׁשכחה,

.Áׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף
קמה, וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר ׁשכחה. להן יׁש ּבארץ, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָטמּונין
להן יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
לּטל מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשכחה;
על קֹוצר 'הריני האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, הּגס ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאת
ׁשּכל ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני מה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמנת

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה
.Ë,לבהמה להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה

וכן עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה אם ְְְְֲֲֲֳִִֵֵָָָָָֹֻֻוכן
לּׁשּוק להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן והּבצלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּׁשּומים
ׁשכחה. להן אין - ּגרן מהן להעמיד עמרים עׂשאן ְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא

.È- ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּקֹוצר
"לא ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו וׁשּלפניו ׁשכחה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלאחריו
ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, אינֹו - לקחּתֹו" ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹתׁשּוב

ְֲַָלאחריו.
.‡Èלצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים

ׁשּלפניהן - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;
ׁשהתחילּו ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר חברֹו. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשל
ׁשּמן הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;
ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין

.·È,האלּמֹות ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
ּומּמקֹום אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', הּנקראין ְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהן
העמר וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, למקֹום ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשני
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למקֹום העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ׁשּפּנה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָּבׁשעה
מּמקֹום ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
העמרים ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, מלאכה ּגמר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא

וׁש מלאכה ּגמר ׁשאינֹו ּוכׁשּפּנהלמקֹום ׁשכחה; לֹו אין כח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשכחה. לֹו יׁש מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָמּמקֹום

.‚Èמקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְֵֶֶֶַָָָָאיזה
אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל לקּבץ ְְְֳִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו
ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש למקֹום מּׁשם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלהֹוליכן
ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין הּמקֹום הּוא מלאכה, ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָּגמר
אחר. למקֹום להֹוליכן ּכדי ּגדֹולֹות אלּמֹות מהם ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֻלעׂשֹות

.„Èאינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי
- ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשכחה.

ׁשכחה. ְִֵָָאינן
.ÂË- מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻׁשני

ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני ׁשכחה. אינן - ּוׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָֹׁשכחה;
ׁשכחה. אינן - ְְִֵָָָֹּוׁשלׁשה

.ÊËהּמבּדלין ׁשנים - האילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻׁשּתי
"לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ּתעזב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹולּגר

.ÊÈקּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה. אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּוׁשכחֹו
קּבין ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ
.ÁÈ,ׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹהעמר

על אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר "וׁשכחּת ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אף - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים העמרים ׁשּכל ְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפי
מהן אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ּבׁשניהן ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָסאתים,

מּסאתים. יתר ּבׁשניהן ְִִִֵֵֶַָָָָהיה
.ËÈאין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה

ּבריאֹות הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - סאתים ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָּבּה
היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוארּכֹות,
ׁשכחה. אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן אחר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻראּויה

.Îאינן - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּתבּואה סאה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָׁשכח
ּובפרֹות ּובבצלים ּבׁשּום וכן ׁשכחה; ׁשניהן אּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָמצטרפין,
ּובׁשניהן ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן

ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים
.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח

ׁשּסביבֹותיו עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשכחה,
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואין

העמר. מּמין ִִֶַָָָֹהּקמה

.·Îסאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח
- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,

ׁשכחה. ְִֵָָאינּה
.‚Îאמ ּדברים ּומפרסםּבּמה ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן ּורים? ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ

אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה
היה אם אבל 'הּביׁשני'. אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנֹוטף
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Îהיה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ּבצד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעֹומד
נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים זה ּבֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּדברים ּבּמה ׁשכחה. לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוׁשכח
אם אבל המפרסם. זה ּבאילן התחיל ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָֹֻאמּורים?
ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו וׁשכח ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהתחיל
מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה והּוא, מפרסם; ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשכחה, אינֹו - סאתים ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‰Îׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶַַַַָָֹזית

ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין זיתים ִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל
אינֹו - האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ׁשּורה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
ּבלבד? זית אמרּו ולּמה הסּתירּוהּו. הּׁשּורֹות ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשכחה;

הּזמן. ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
.ÂÎאת לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה

ויׁשּכח הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ולּטלּה; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹידֹו
האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ׁשהרי ּובפאה; ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּובצרֹו
הּוא והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
שני יום

ו ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות
והּוא‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר
ׁשּקֹוצר·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה

מפריׁש - מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזרע
ּגדֹולה', 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה החמּׁשים, מן אחד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָמּמּנּו
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ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
זה ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ּבּתֹורה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני
הּנקרא‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ'מעׂשר
וע מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ּגאל "ואם נאמר: ליוועליו ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֹ

ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת ּתעּׂשר... "עּׂשר ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנאמר:
וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ׁשמֹו לׁשּכן יבחר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָאׁשר

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ּובחמיׁשית; ּוברביעית ְְְֲֲִִִִִִִִִַַַַָָָּובּׁשנּיה
מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - הּׁשבּוע ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָמן
'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָהּׁשאר
עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ּבׁשּתי ואין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָעני',
ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה ּבּתֹורה: נאמר ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹועליו
הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ּבּׁשנה ּתבּואת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמעׂשר
מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה "ּכי נאמר: ועליו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָוכּו'",

וכּו'". הּמעׂשר ׁשנת הּׁשליׁשית, ּבּׁשנה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתבּואת
ולא‰. ּתרּומה, לא ּבּה ואין הפקר; ּכּלּה - הּׁשמּטה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשנת

עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹמעׂשרֹות
ּבארץ מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין לארץ, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובחּוצה
מּפני עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ּובעּמֹון ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמצרים
ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות אּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשארצֹות
מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. עליה נסמכין ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל
ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב עּמֹון ּבארץ מפריׁשין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיּו
רב ּכסדר ׁשני, מעׂשר ּבּׁשביעית מפריׁשין ּבׁשנער, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל

ִַָהּׁשנים.
.Âאחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשר

נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ונֹותנֹו ְְְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעׂשרה,
ּתדּבר". הלוּים "ואל ְְְִִֵֶַַַָּבּתֹורה:

.Êמעׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבעל
ׂשבעֹו, ּכדי הּמעׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעני

וׂשבעּו". ,ּבׁשערי "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.Áיפחֹות לא נתן, החּטים מן אם וכּמה? ׂשבעֹו. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכדי

ואם מּקב; יפחֹות לא נתן, הּׂשעֹורים מן ואם קב; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
לא הּגרֹוגרֹות, מן ואם וחצי; מּקב יפחֹות לא הּכּסמין, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹֹֻמן
חמׁש מּמׁשקל יפחֹות לא הּדבלה, מן ואם מּקב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפחֹות
מן ואם לג; מחצי יפחֹות לא הּיין, מן ואם סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹועׂשרים
נתן הּקב. רבע הארז, מן מרביעית; יפחֹות לא נתן, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשמן
חמּׁשה מׁשקל והּוא ליטרה, מׁשקל לֹו נֹותן ירק, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו
האגֹוזים, מן קּבין; ׁשלׁשת החרּובין, מן ּדינר; ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹֹּוׁשלׁשים
ׁשּתים; הרּמֹונים, מן חמּׁשה; האפרסקין, מן ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָעׂשרה;
מּכדי יפחֹות לא הּפרֹות, מּׁשאר לֹו נתן ואם אחד. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואתרֹוג,

סעּודֹות. ׁשּתי מזֹון ּבדמיהן ויּקח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַׁשּימּכרם
.Ëלּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט, ּדבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָֻהיה

מחּלקין והן לפניהן, נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד אחד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלכל

ֵֵֶּביניהן.
.Èהנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעׂשר

עני ואפּלּו ּכרהֹו; על ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָלּבעלים,
יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּביׂשראל,

ׁשּירצה. עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים, הנאה טֹובת ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבֹו
.‡Èאֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹהיה

מחּלקֹו - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש - ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֻמיּדעֹו
ׁשאמרנּו. ּכּׁשעּור ׁשּיעבר, עני ְְֲִִֶֶַַַָָָֹלכל

.·Èּכ אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים דיּבּמה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
לכל מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׂשבעֹו?
אּלא ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ּכזית; ּכזית אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהענּיים
"ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּׂשדה

וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי
.‚Èּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

ׁשני ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב לאיׁש. נֹותנין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַָָָָאֹותּה;
האחר לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר
.„Èמעׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
לֹו.

.ÂËּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהמקּבל
ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? עני. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּומעׂשר
אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהּׂשדה,
היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש הּׂשדה: ּבעל לֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאמר
עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' מה 'רביע אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשּל
ּבלקט מּתר ,לפיכ הּוא; עני הּקציר ּובׁשעת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיקצר,
מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ּבמעׂשר ואסּור ּופאה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשכחה

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה והרי ׁשּקצר, אחר אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעני
.ÊËמּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
הּדמים לוה ואפּלּו ּדמים; נתן לא ׁשעדין ּפי על ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹואף

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַָָָּולקחּה,
.ÊÈמׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר

הּתגמּולין את טובה]מּמּנּו ׁשבּויים,[החזר ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְִִִִֵֶֶַַ
ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו עֹוׂשין הנישא]ואין לזוג נֹותנין[מתנה ואין , ְְְְִִִֵֵ

ּגמילּות ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָחסדים,

עיר כמתנה]לחבר - אֹותֹו[לרב מֹוציאין ואין ּבטֹובה. ְְְִִִֵֶֶָ
,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמהארץ

וׂשבעּו". ,בׁשערי "ואכלּו ְְְְְִֵֵֶָָָואֹומר:
שלישי יום

ז ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות
ּׁשראּוי‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות

ּתפּתח "ּפתח ׁשּנאמר: - מּׂשגת הּנֹותן יד היתה אם ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעני,
,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:
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נתן·. ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - צדקה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹו

האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹלבב
לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי

ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִֵַָָָָָאין
לרּכב העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. אֹותּה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּׂשיאין
לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ועבד הּסּוס ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל
מחסֹורֹו "ּדי ׁשּנאמר: לפניו, לרּוץ ועבד עליו לרּכב ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹסּוס
אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה לֹו"; יחסר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאׁשר

לעּׁשרֹו.מצּו ה ְְְֶַֻ
ּומּציעין„. ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום

אּׁשה. לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל מּטה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלֹו
נֹותן‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא

מן מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? ידֹו. הּׂשגת ּכפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹלֹו
עין מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרעה.
עני ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות הּנֹותן וכל ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשנה;

לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמתּפרנס
.Â- האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָעני

אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאין
רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ערם, היה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמּיד.
מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין היּו ואם ְְְְִִִִִִַַָָהּוא;

אחריו. ּבֹודקין ְְֲִֵַָואין
.Êּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָמפרנסין

למּתנה לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשלֹום.
את להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻמרּבה;
אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ׁשּׁשאל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעני

נכלם". ,ּד יׁשב "אל ְֱִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Áאחד מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָאין

ּבסלע סאין ארּבע החּטים ּכׁשהיּו ּבפּונדיֹון [שהואהּנמּכר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּבארנּוככר ּוכבר ;ְְֵַָ

וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם הּמּדֹות. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן מראׁשֹותיו, ּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָלּתן
היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן סעּודֹות, ׁשלׁש מזֹון ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹלֹו

ּכבֹודֹו. לפי לֹו נֹותנין אֹותֹו, ְְְִִִִַמּכירין
.Ëונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעני

עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה לׁשם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלֹו
אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו. ְִִַמׁשּגיחין
.Èּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו, ּכֹופין ּדין ּבית - ִִִִֵֵֶַַַלֹו
מה מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין לּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּׁשאמדּוהּו
ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשראּוי

ַָׁשּבתֹות.
.‡Èׁשֹוע הראּוי[=נדיב]אדם מן יתר צדקה נֹותן ׁשהּוא ְִֵֵֶַָָָָָָָ

- יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹלֹו,

וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות לתבעֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאסּור
ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע עתיד - ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

ֲָֹלחציו".
.·Èלפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְֲִִִִֵַַַָָאין

הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבּויים,
מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי מּתר. ׁשם, להם לׂשּום ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻעליהן
- מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ּומן ְֲִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּנׁשים
הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ּגנבה המרּבה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשחזקת

ענּיּותן. אֹו הּבעלים עׁשר לפי הּכל ׁשּלהן? ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמּועט
.‚Èקֹוד קרֹובֹו, ׁשהּוא ּביתֹו,עני וענּיי אדם; לכל ם ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

אחרת, עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; לענּיי ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַקֹודמין
."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי" ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

.„Èׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמי
היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשם
מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ּופסקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָרּבים,
חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין עּמהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותּה

הציבור]עיר בצרכי המתעסק חכם אֹותּה[תלמיד יּתנּו - ְִִָ
לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו מחּלקּה והּוא עיר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָלחבר

.ÂËּתנּו' אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהאֹומר:
רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו - הּכנסת' לבית ּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָספר
'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל היה ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבֹו;

העיר. אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', ּדינרין ְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָָמאתים
רביעי יום

ח ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות
'הרי‡. האֹומר: ,לפיכ הּנדרים. ּבכלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה,

לּתנּה חּיב - צדקה' הּזֹו הּסלע 'הרי אֹו לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי
ׁשהרי - לׁשּלמֹו" תאחר ּב"לא חּיב אחר, ואם מּיד; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלענּיים
ענּיים, ׁשם אין אם הן. מצּויין והענּיים מּיד, לּתן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָּבידֹו
עד יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ׁשּימצא עד ּומּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפריׁש
ּבׁשעה התנה אם וכן להפריׁש; צרי אינֹו עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּימצא
רּׁשאין ּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותּה, התנּדב אֹו ּבצדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

מּתרין. אּלּו הרי - ּבזהב אֹותּה ּולצרף ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻלׁשּנֹותּה
אמר:·. ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב ּבצדקה, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס

'הרי ואמר: סלע הפריׁש צדקה. זֹו הרי ּכזֹו', זֹו סלע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'הרי
הּׁשנּיה הרי - 'וזֹו' ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח צדקה', ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָזֹו

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על ואף ְְִֵֵֶַַָָֹצדקה,
'לא‚. ׁשּיאמר: עד יּתן נדר, ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר

נתּכּונּתי'. ְְְִִַַָלכ
עלי„. 'הרי האֹומר: אֹו לצדקה', זֹו 'סלע האֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד

ּבאחרת, לׁשּנֹותּה רצה אם - הּסלע והפריׁש לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
רצּו ואם לׁשּנֹותּה. אסּור הּגּבאי, ליד מּׁשהּגיעה ואם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻמּתר;
אּלא רּׁשאין; אינן ּדינרין, ולעׂשֹותן הּמעֹות לצרף ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּגּבאין
לא אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ׁשם אין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאם

ְְַָלעצמן.
ּכדי‰. הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה

אֹותן ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלעּׂשֹות
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ׁשאסּור ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה, ּופֹורע; ענּיים, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות
ּבֹו. ֵָלהנֹות

.Âאסּור הּכנסת, לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשּלא ּפי על אף לׁשּנֹותּה, מּתר מצוה, לדבר ואם ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻלׁשּנֹותּה;
אֹו הּמנֹורה' 'זֹו אֹומרין: אּלא מעליה, ּבעליה ׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנׁשּתּקע
מּתר מעליה, הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם ּפלֹוני'. ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ'נר

הרׁשּות. לדבר אפּלּו ְְְֲִִַַָָלׁשּנֹותּה
.Êאבל יׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

עד מצוה, לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור - ּגֹוי היה ְְְֲִִִִַַַָָָָָאם
'הקּדׁשּתי הּגֹוי: יאמר ׁשּמא מעליה; ּבעליה ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיׁשּתּקע

י ׁשל הּכנסת לבית לעצמן'.ּדבר אֹותֹו ּומכרּו הּודים, ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
.Á.ּתחּלה מּמּנּו מקּבלין אין הּבית, לבדק ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּגֹוי

מסּים, ּדבר היה ואם לֹו; מחזירין אין מּמּנּו, לקחּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻואם
ּדבר להן יהיה ׁשּלא ּכדי - לֹו מחזירין אבן, אֹו קֹורה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכגֹון
ּבית לבנֹות ולנּו, לכם "לא ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמסּים
לכּתחּלה; מהן מקּבלין הּכנסת, לבית אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלהינּו".
- אמר לא ואם הפרׁשּתי'; יׂשראל 'ּבדעת ׁשּיאמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּוא,
לחֹומת מהן מקּבלין ואין לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטעּון
אין "ולכם ׁשּנאמר: - ׁשּבּה הּמים לאּמת ולא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹירּוׁשלים,

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ּוצדקה ְְִִִֵֶַָָָָחלק
.Ëואם ּבפרהסיה; הּגֹוים מן צדקה לּטל ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאסּור

מן לּטלּה יכֹול ואינֹו יׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינֹו
הּגֹוים מן ׂשר אֹו ּומל מּתר. זה הרי - ּבצנעה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻהּגֹוים
לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליׂשראל ממֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשלח
ּגֹוים לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא מלכּות; ׁשלֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום

.הּמל יׁשמע ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹּבּסתר,
.Èל ואין ולכסּותם. ענּיים לפרנסת קֹודם ׁשבּויים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּפדיֹון

ּבכלל הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי, ׁשבּויים; ּפדיֹון ּכמֹו רּבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפׁשֹות. ּבסּכנת ועֹומד הערּמים, ּובכלל והּצמאים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהרעבים
תאּמץ "לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוהּמעלים
ּדם על תעמד "לא ועל ,"יד את תקּפץ ולא ,לבב ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹֹאת
"ּפתח מצות ּובּטל ;"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ועל ,"ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹרע
לרע "ואהבּת ,"עּמ אחי "וחי ּומצות ,"יד את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתפּתח
ואין ּכאּלּו. ּדברים והרּבה לּמות", לקחים ו"הּצל ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכמֹו

ׁשבּויים. ּכפדיֹון רּבה מצוה ְְְְְִִִַָָל
.‡Èלהם ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי

וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. את ּבֹו מֹוציאין - מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָּדבר
אף ׁשבּויים; לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר אֹותם ימּכרּו לא -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

האבנים את וגדרּו הּלבנים, את ׁשהביא ּפי [התקינועל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מֹוכריןלבניין] - לּבנין הּכל והתקינּו הּקֹורֹות, את ּופּצלּו ,ְְְְְִִִִִֶַַַָֹ

לא - וגמרּו ּבנּו אם אבל ּבלבד. ׁשבּויים לפדיֹון ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹהּכל
הּצּבּור. מן לפדיֹונם יגּבּו אּלא הּכנסת, ּבית את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָימּכרּו

.·Èּתּקּון מּפני ּדמיהם, על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאין
לׁשּבֹותם; אחריהם רֹודפים האֹויבים יהיּו ׁשּלא - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהעֹולם
ׁשּלא - העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואין
ּומרּבים העל, את עליהם מכּבידין האֹויבים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹיהיּו

ְִִָָּבׁשמירתם.

.‚Èוׁשבּו מהן, ׁשּלוה אֹו לּגֹוים, ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם - ּבהלואתן אֹותֹו אסרּו אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָאֹותן
את ּפֹודין אבל אֹותֹו, ּפֹודין אין ׁשליׁשית, לפּדֹותֹו; ְְְֲִִִִִִֵֶָָמצוה
אֹותֹו ּפֹודין להרגֹו, ּבּקׁשּו ואם אביהם. מיתת לאחר ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָהּבנים

ּפעמים. ּכּמה אחר אפּלּו ְֲִִִַַַָָָָמּידם
.„Èעליו וקּבל עבדּות לׁשם וטבל הֹואיל - ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד

ׁשּנׁשּתּמד וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה; ּכיׂשראל אֹותֹו ּפֹודין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצוֹות,
להכעיס נבלה אֹוכל ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאפּלּו

לפּדֹותֹו. אסּור - ּבזה ְְִֵֶַָָוכּיֹוצא
.ÂËּולהֹוציא ּולכּסֹות להאכיל לאיׁש, קֹודמת ְְְֲִִִִֶֶַַָָָהאּׁשה

ּדרּכּה האּׁשה ואין לחּזר ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני - הּׁשבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּבית
ונתּבעּולחּז ּבּׁשביה, ׁשניהן היּו ואם מרּבה; ּובׁשּתּה ר, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש - ערוה לדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
.ְָלכ

.ÊËאת מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִֶֶַַָָָָיתֹום
ולא מרּבה; אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֻהאּׁשה
ּכסף ׁשל ּדינר ּורביע ּדינרין ׁשּׁשה מּמׁשקל לּה ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיפחתּו
ּכבֹודּה. לפי לּה נֹותנין צדקה, ׁשל ּבּכיס יׁש ואם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָטהֹור;

.ÊÈּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה, ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו
- ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֻּכדי
ויׂשראל ליׂשראל, קֹודם ולוי לּלוי, הּכהן את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמקּדימין
לממזר, ואסּופי לאסּופי, ּוׁשתּוקי לׁשתּוקי, וחלל ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָלחלל,
עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, קֹודם ונתין לנתין; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוממזר
ארּור ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, לעבד קֹודם וגר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻּבקדּׁשה;

וגו'] עבד .[-כנען
.ÁÈאם אבל ּבחכמה; ׁשוין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָּבּמה

ּתלמיד חכמים, ּתלמיד ּוממזר הארץ עם ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
ואם חברֹו; את קֹודם ּבחכמה, הּגדֹול וכל קֹודם. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָחכמים
ּגדֹול ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - אביו אֹו רּבֹו מהן אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
לזה קֹודם חכמים ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו ּבחכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהן

ּבחכמה. מהן ּגדֹול ְְֵֶֶָָָׁשהּוא
חמישי יום

ט ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות
ּגּבאי‡. מהן להעמיד חּיבין - יׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

העם על מחּזרין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
מה ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
הּמעֹות מחּלקין והן עליו; הּקצּוב ודבר לּתן, ראּוי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשהּוא
מזֹונֹות ועני עני לכל ונֹותנין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמערב

הּקראת היא וזֹו ימים. לׁשבעת קּפה[הנקראת]הּמסּפיקין ְְְְְִִִִִַַַַַָָֻֻ
צדקה. ְֶָָׁשל

חצר·. מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
לפי מתנּדב ׁשהּוא מּמי מעֹות אֹו ּופרֹות, מאכל ּומיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּפת
לכל ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה;

'ּתמחּוי'. הּנקרא הּוא וזה יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני
ׁשאין‚. מּיׂשראל, ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹמעֹולם

ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל קּפה ְְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָֻלהן
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הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג ּבֹו. נהגּו ׁשּלא מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹּבֹו,
ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין הּקּפה ּגּבאי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּיהיּו

ׁשּבת. ְֶֶַָלערב
ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,

ּכׁשֹופכי אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם
ועּתה - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדמים,
הּפת חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹמרּצחים".
אבל ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ׁשאֹוכלין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָוהּפרֹות

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו הּמעֹות אחרּו ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאם
ׂשררה‰. עֹוׂשין ׁשאין ּבׁשנים, אּלא נגּבית אינּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּקּפה

על אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון הּצּבּור ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻעל
מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּמעֹות
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ּכדיני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

נ קצּובוהּתמחּוי ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, לקצובגּבה [ונדרשים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך ּבׁשלׁשה.בעצמם ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Âלערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתמחּוי
העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי והּתמחּוי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻׁשּבת;

ְִַּבלבד.
.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין

ׁשּלא ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן
ׁשהּכל ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ׁשּגבּו; ּבׁשעה ּכן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהתנּו
הרי - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין
צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Áאּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי
לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה ׁשּיהיה קשרּכדי [שנשמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

וגֹובין.עין] ,ְִ
.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלאמצא ְְִִֵַַַַָָָֹ

הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס לתֹויחשד נֹותנן אּלא ,ְְֶָָ
יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָארנקי

.Èיּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ארנקי לתֹו יּתנם אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו
אּלא ׁשנים ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא יּטלם. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלביתֹו,

החׁשד מּפני אחד, מטבע]אחד מול מטבע לעצמו -[שלוקח ְֲִֵֶֶַָָָ
ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:

.‡Èמצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגּבאי
ּגּבאי לעצמן; מצרפים ואין לאחרים, ּדינרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּמעֹות
ואין לאחרים, מֹוכרין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּתמחּוי
צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה מחּׁשבים ואין לעצמם. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמֹוכרין
אּתם יחׁשב לא א" ׁשּנאמר: - הּגזּברין עם ּבהקּדׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

עׂשים". הם באמּונה ּכי ידם, על הּנּתן ֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכסף
.·Èלּתן אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

חדׁשים, ׁשלׁשה ׁשם יׁשב הּמדינה; ּבני עם לּקּפה ְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָָָֹֻצדקה
ּכֹופין חדׁשים, ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי; לּתן אֹותֹו ְֳִִִִִֵַַַָָָָּכֹופין
ׁשם יׁשב העיר; ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות צדקה לּתן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָּתׁשעה

קבּורה. צרכי ּכל להן ועֹוׂשין הענּיים את ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָּבּה

.‚Èמן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי
מן יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹהּתמחּוי;
ונֹותן נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
- ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָּבהם,
לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
זה הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר חסר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאתים
ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו היּו לּקח. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻמּתר

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו לכתּבת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻֻֻממׁשּכנין
.„Èּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני

ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף
ּדברים ּבּמה לֹו. לּתן ּומצוה לּקח; מּתר אּלא ּתׁשמיׁשֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכלי

ּומל ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי וכּיֹוצאאמּורים? ּבּוׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומהאמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכרפרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו
.ÂËהּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל

לקט לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
ולכׁשּיּגיע הּצדקה; מן ולהנֹות עני, ּומעׂשר ּופאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכחה
ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי - לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלביתֹו,
לׁשּלם. חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ּדֹומה? זה למה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהא

.ÊËעּתה מכרן ואם ּוכרמים, וׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי
החּמה ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכר הּגׁשמים ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּבימי
מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ּבׁשויהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמֹוכרן
וימּכר עצמֹו, ידחק ולא ּדמיהן; חצי עד עני מעׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאֹותֹו

מכירה. ּבזמן ְְִִֶַָֹׁשּלא
.ÊÈמי מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, מֹוכרין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהיּו

אין - וטרּוד ּדחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול, אּלא מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּקח
עד ,והֹול עני מעׂשר אֹוכל אּלא למּכר; אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמחּיבין

למּכר. ּדחּוק ׁשאינֹו הּכל וידעּו ּבׁשוה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּימּכר
.ÁÈמה על והֹותירּו מחסֹורֹו, להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

לענּיים. ענּיים, ּומֹותר ׁשּלֹו; הּמֹותר הרי - צרי ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּׁשהּוא
מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו ׁשבּוי, ּומֹותר לׁשבּויים; ׁשבּויים, ְְְִִִַַַָָמֹותר

ליֹורׁשיו. הּמת, מֹותר למתים; ְְְִִֵֵֵַַָמתים,
.ËÈ- לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי, ּפרּוסה ׁשּנתן ְְְִֶַַַַָָָָָֻעני

נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם מּמּנּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמקּבלין
מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר חדׁשים, ּבגדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָלֹו

לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם ְְְִִִִֵֵֶַַָֹמּמּנּו;
שישי יום

י ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות
מצוֹות‡. מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָחּיבין

אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׂשה
ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין צדקה". לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָאחריו
ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ּבצדקה, אּלא עֹומדת ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאמת
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"צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות אּלא נגאלין יׂשראל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואין
ּבצדקה". וׁשביה, ּתּפדה; ְְְְִִִֶֶָָָָָָּבמׁשּפט

ולא·. רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּולעֹולם
מעׂשה "והיה ׁשּנאמר: - הּצדקה ּבׁשביל נגלל ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּזק
ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם ּכל ׁשלֹום". ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּצדקה,
אכזרי ׁשהּוא מי וכל ;"והרּב ורחמ רחמים, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ"ונתן
אּלא מצּויה האכזרּיּות ׁשאין - ליחּוסֹו יחּוׁש מרחם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו
יׂשראל ּכל ירחמּו" ולא הּמה, "אכזרי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּגֹוים,
לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - אליהם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוהּנלוה
עליו? ירחם מי אחיו, על האח ירחם לא אם ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאלהיכם";
אֹותן ׁשּׂשֹונאין הלּגֹוים עיניהן, נֹוׂשאין יׂשראל ענּיי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּולמי
לאחיהם. אּלא ּתלּויֹות, עיניהם אין הא אחריהן?! ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָורֹודפין

.‚- הּצדקה מן עיניו הּמעלים 'ּבלּיעל',ּכל נקרא זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא זרה ּובעבֹודה 'ּבלּיעל'; זרה עבֹודה עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן עיניו ּובמעלים בלּיעל", ּבני אנׁשים "יצאּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָאֹומר:
לבב עם דבר יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּצדקה
אכזרי"; רׁשעים, "ורחמי ׁשּנאמר: 'רׁשע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבלּיעל".
ב והיה ה', אל עלי "וקרא ׁשּנאמר: 'חֹוטא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
ׁשּנאמר: הענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
להּזהר צרי ,לפיכ תׁשמע"; אּתה ענּיים, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ"ׁשועת
ּכי "והיה ׁשּנאמר: להם, ּכרּותה ּברית ׁשהרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצעקתם

אני". חּנּון ּכי וׁשמעּתי אלי, ְְְִִִִֵַַַַָָיצעק
ּכבּוׁשֹות„. ּופניו רעֹות, ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

אֹו זכּותֹו אּבד זהּובים, אלף לֹו נתן אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבּקרקע
ּובׂשמחה, יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהפסידּה.

בכיתי[=מצטער]ּומתאֹונן לא "אם ׁשּנאמר: צרתֹו, על עּמֹו ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּתחנּונים ּדברי לֹו ּומדּבר לאביֹון"; נפׁשי עגמה יֹום, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלקׁשה

ארנן". אלמנה "ולב ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמֹות,
ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין ,מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבזעקה עליו הּקֹול להגּביּה אֹו ּבעני, לגער ואסּור ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹּבדברים.
נׁשּבר "לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכה; נׁשּבר ׁשּלּבֹו מּפני -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
רּוח "להחיֹות ואֹומר: תבזה", לא אלהים, - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַֹֹונדּכה
את ׁשהכלים למי ואֹוי נדּכאים". לב ּולהחיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָׁשפלים,
ּבין ּברחמים ּבין ּכאב, לֹו יהיה אּלא לֹו; אֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעני,

לאביֹונים". אנכי "אב ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹּבדברים,
.Âּגדֹול ׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה, לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה

נאמר: ּבהן וכּיֹוצא צדקה ּגּבאי ועל הּנֹותן; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמּׂשכר
ּכּכֹוכבים". הרּבים ְִִִֵַַַָָ"ּומצּדיקי

.Êמעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה, יׁש מעלֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשמֹונה
יׂשראל ּביד הּמחזיק זה - מּמּנה למעלה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּגדֹולה
ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה לֹו ונֹותן ,ְְִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמ
יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי מלאכה, לֹו ממציא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת נאמר: זה ועל יׁשאל; ולא ְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלּברּיֹות

.ויצטר יּפל ׁשּלא ּבֹו החזק ּכלֹומר, - "עּמ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוחי
.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּפחּות

ּכגֹון לׁשמּה; מצוה זֹו ׁשהרי לקח, מּמי העני ידע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה חׁשאים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָלׁשּכת

ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני והענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבחׁשאי,
אדם יּתן ולא צדקה; ׁשל קּפה לתֹו הּנֹותן - לזה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוקרֹוב
נאמן ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא צדקה, ׁשל קּפה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻלתֹו

ּתרדיֹון. ּבן ּכחנניה ּכּׁשּורה לנהג ויֹודע ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹוחכם
.Ëמּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות

ּומׁשליכין ּבּסתר, הֹולכין ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקח;
טֹובה ּומעלה לעׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִִֵַַָָָֻהיא,
.È;הּנֹותן ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפחּות

ּבסדיניהם הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
ׁשּלא ּכדי ונֹוטלין, הענּיים ּובאין לאחֹוריהם, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומפׁשילין

ּבּוׁשה. להם ְִֶֶָָיהיה
.‡Èּבי לעני ׁשּיּתן - מּזה ׁשּיׁשאל.ּפחּות קדם דֹו, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
.·È.ׁשּיׁשאל אחר לֹו, לּתן ּכראּוי לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפחּות
.‚Èּפנים ּבסבר הראּוי, מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּפחּות

ָיפֹות.
.„È.ּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִֵֶֶֶֶָּפחּות
.ÂËּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹּגדֹולי

אחזה ּבצדק "אני ׁשּנאמר: - מתּפללין ּכ ואחר ְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתפּלה,
."ֶָפני

.ÊËחּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן
הּבנֹות ּולהנהיג ּתֹורה, הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהם,
לאביו מזֹונֹות הּנֹותן וכן מבּזֹות, יהיּו ולא יׁשרה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻּבדר
היא, ּגדֹולה ּוצדקה הּצדקה; ּבכלל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולאּמֹו
על ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל וכל קֹודם. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּקרֹוב
עליו, ּומתעּנג עֹונהּו והּוא ה' אל קֹורא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשלחנֹו

יענה". וה' ּתקרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
.ÊÈ,ויתֹומים ענּיים אדם ׁשל ּביתֹו ּבני ׁשּיהיּו חכמים, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצּוּו

ּבני ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב - העבדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום
ׁשּכל חם; זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאברהם
ּבעֹולם; ועֹון חטא יֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל עבדים, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּמרּבה
זכּות מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּכל ּביתֹו, ּבני ענּיים יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָואם

ְִּומצוֹות.
.ÁÈיצטר ואל ּבצער, ויתּגלּגל עצמֹו, אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם

צּוּו וכן הּצּבּור; על עצמֹו אדם יׁשלי ואל ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָלּברּיֹות,
לּברּיֹות'. ּתצטר ואל חל, ׁשּבּת 'עׂשה ואמרּו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹחכמים
ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד, חכם היה ְְְֱֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֻֻואפּלּו
עֹורֹות לפׁשט מּוטב לּברּיֹות; יצטר ולא מנּולת, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּבאּמנּות
וכהן אני וגדֹול אני 'חכם לעם: יאמר ולא ּבּׁשּוק, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹהּנבלֹות
היּו - החכמים ּגדֹולי חכמים. צּוּו ּובכ ּפרנסּוני'; ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָאני,
לּגּנֹות, מים וׁשֹואבי הּקֹורֹות, ונֹוׂשאי עצים, חֹוטבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַמהן
קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ׁשאלּו ולא והּפחמין, הּברזל ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹוׂשין

להן. ּכׁשּנתנּו ְְֵֶֶֶָָמהן
.ËÈ- ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל, צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ּבכלל הּוא והרי לּברּיֹות, ׁשּיצטר עד הּזקנה מן מת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאינֹו
לּטל, ׁשּצרי מי וכל ּבאדם". יבטח אׁשר הּגבר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ"ארּור
אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא לחיֹות יכֹול ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָואינֹו
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ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ּומגיס יּסּורין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבעל
וכל וחּטאֹות. עֹונֹות אּלא ּבצערֹו, לֹו ואין ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּומתחּיב
חּיי וחיה הּׁשעה, את ודחק עצמֹו וצער לּטל, ׁשּצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹצער,
נאמר: ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו, אחרים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיפרנס

ּבה'". יבטח אׁשר הּגבר ּברּו"ְֲִֶֶֶַַַָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

קודש שבת
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּתרּומה להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצוֹות
יקּדים ׁשּלא (ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש (ב) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹּגדֹולה;
(ד) הּסדר; על יפריׁש אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומֹות
ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (ז) ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹו

ּכ ּתרּומה,יאכל חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; טמא הן ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקדׁשים. מן מּורם ְְְֳִִִִִֵֵֵַָָָֹולא

א ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות
אּלא‡. הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבארץ
מּפני ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָּונביאים
וׁשבין הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל לארץ סמּוכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהיא
ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו הראׁשֹונים וחכמים ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשם;
ארץ סביבֹות ׁשהן מּפני ּומֹואב, עּמֹון ּובארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמצרים

ְִֵָיׂשראל.
הארצֹות·. היא - מקֹום ּבכל האמּורה יׂשראל ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָארץ

רב מּדעת נביא אֹו ׁשֹופט אֹו יׂשראל מל אֹותן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכֹובׁש
מּיׂשראל יחיד אבל רּבים'. 'ּכּבּוׁש הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל,
אפּלּו - מקֹום לעצמן וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט אֹו מׁשּפחה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
ּכדי יׂשראל', 'ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ׁשּנּתנה הארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמן
ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני הּמצוֹות; ּכל ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻׁשּינהגּו
ּכדי - נכּבׁשה ׁשּלא ּפי על ואף לּׁשבטים, יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה יחיד ּכּבּוׁש ּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ְֶחלקֹו.
נהרים‚. ארם ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהארצֹות

יׂשראל ׁשּמל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ואחלב צֹובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוארם
ּכארץ אינן - עֹוׂשה היה הּגדֹול ּדין ּבית ּפי ועל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא,
ּבבל ּכגֹון ּדבר לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר, לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה מּכלל יצאּו אּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּומצרים,
יׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל
אּלא יׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם אֹותן ׁשּכבׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני
ּכנען ארץ ּכל ּתפׂש ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשאר
היה - אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָלגבּולֹותיה
ּדוד, ׁשּכבׁש והארצֹות ּדבר. לכל יׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכּבּוׁשֹו

'סּוריה'. הּנקראין ְְִִֵַָָהן
ויׁש„. יׂשראל, ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָסּוריה

ּכקֹונה קרקע, ּבּה והּקֹונה לארץ. ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדברים
והּכל ּוׁשביעית; ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּבארץ

סֹופרים. מּדברי ְְְְִִִֵָּבסּוריה,
ראׁשֹונה‰. קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים, עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

לפי - ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו, ּכיון -ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש מּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשהיתה
ּבמקצת והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון לבֹוא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעתיד
לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה קּדׁשּוה - ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻהארץ
עֹולי ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו לבֹוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָולעתיד
מן ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמצרים
ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי והּמעׂשרֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּתרּומה
ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר הּקדֹוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹורּבנּו
ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; עֹולי ּבהן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיקּו

הּמעׂשרֹות יהודי]מן ריכוז בהן היה שלא .[לפי ְִַַַ
.Â,ּבארץ הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻנמצא

וחּוצה וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות לׁשלׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹנחלק
עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת יׂשראל וארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלארץ.
ּבלבד מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו והּנׁשאר אחד, חלק ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבבל
מצרים ארץ - לׁשנים נחלקת לארץ וחּוצה ׁשני. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחלק

נֹוה הּמצוֹות ּומֹואב, ועּמֹון סֹופריםוׁשנער מּדברי ּבהן גֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
נֹוהגֹות ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין הארצֹות, ּוׁשאר ְְְְֲֲִִֵַַָָָּונביאים;

ֶָּבהן.
.Êׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו

ׁשהיא מאׁשקלֹון הּגדֹול; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח
מהּל היה ּבּצפֹון. ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדרֹום
- הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - לכזיב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמעּכֹו
העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ּבחזקת היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן הּמעׂשר מן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּופטּורה
ׁשהּוא ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל יׂשראל. מארץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום
היא ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ ּבחזקת היא הרי - הּדר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמערב
ׁשּיּודע עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר וחּיבת העּמים, ארץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּום
מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה הּמקֹום ׁשאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל

ולפנים סּמנּום[=לדרום]סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין[=לצפון]ולחּוץ לארץ. חּוצה ׁשּבּים,[=איים], ְְִֶֶַַַַָָָָָ

נחל ועד סּמנּום מּטּורי עליהן מתּוח חּוט ּכאּלּו אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָרֹואין
החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ולפנים, החּוט מן - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָמצרים
החזיקּו מהיכן ח. צּורתּה: היא וזֹו לארץ. חּוצה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָולחּוץ,

הּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? ּומּכזיב[אבל-]עֹולי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָ
מצרים נחל והּוא הּנהר ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָולחּוץ

ּבּה. החזיקּו לא עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא -ְְְְִִִֶֶַָָֹֹ
.Ëארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזֹו

ּדּמׂשק ּכגֹון ּבבל, עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָנהרים
היא הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ּומנּבג וחרן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואחלב
ּתחּומי והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - עּכֹו אבל ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָּכסּוריה.

יׂשראל. ְִֵֶֶָארץ
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.Èמן הפקיעּה לא - יׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
יׂשראל חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּמצוֹות,
ּתרּומֹות מפריׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּולקחּה
לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ּומביא ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹּומעׂשרֹות,
מן להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש מעֹולם. לגֹוי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָנמּכרה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּׁשביעית, ּומן ְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמעׂשרֹות
.‡Èאם - יׂשראל ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרֹות

מּכלּום, ּפטּורין הּגֹוי, ּומרחן הּגֹוי ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר יׂשראל לקחן ואם ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין - יׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתלׁשּו
לּכהן, ונֹותנּה ּגדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש הּתֹורה; מן ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹּבּכל

לּכהן ּומֹוכרּה מעׂשר באכילה]ּותרּומת עליו שאסורה ,[לפי ְְֲֵֵַַַָֹ
לּלוי אֹומר ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו; הּוא והרי ראׁשֹון ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּומעׂשר
איׁש מּכח ּבאתי 'אני מעׂשר: ּבתרּומת ולּכהן ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹֹּבּמעׂשר
יּתן לא מה ּומּפני ּכלּום'. מּמּנּו לּטל יכֹולין אּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹׁשאין
ׁשּנאמר לפי ּגדֹולה? ּכתרּומה לּכהן, מעׂשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
הּמעׂשר" את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי מעׂשר: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבתרּומת
ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה מּיׂשראל, לֹוקח ׁשאּתה טבל -ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אין הּגֹוי, מן לֹוקח ׁשאּתה טבל אבל לּכהן; ונֹותנּה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר
אּלא מּמּנּו, ׁשּתפריׁש מעׂשר ּתרּומת לּכהן נֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאּתה

ּדמיה. ולֹוקח לּכהן, ְְֵֵֶַַָָָֹמֹוכרּה
.·Èלּקרקע מחּברין ּכׁשהן ליׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכר

יׂשראל ּביד ונגמרּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד אם -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ּבּכל חּיבין ואם- לּבעלים; והּמעׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ

ּתרּומת מפריׁש - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָמכרן
ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי לּבעלים מהן ונֹותן ּומעׂשר, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר
ונגמרה ׁשליׁש, ׁשהביאה אחר הּגֹוי מן זרּועה ּתבּואה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלקח
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּביד
ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי, הּמעׂשר ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַונֹותן

הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר לּכהן, ְֲִֵֵֵַַַֹמעׂשר
.‚Èלעֹונת ׁשּיבֹואּו קדם לגֹוי ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

ּומן הּתרּומֹות מן ּפטּורין - הּגֹוי ּוגמרן ְְְְִִִַַַַַָָהּמעׂשרֹות,
ּפי על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ואם ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָהּמעׂשרֹות;
ּפרֹות ׁשּגמר ּגֹוי וכן מּדבריהם. ּבּכל חּיבין הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמרן
ּבתרּומה חּיבין אינן ּגֹוי, ּביד ודּגּונן הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶַַָּומעׂשרֹות
.„Èלעֹונת ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליׂשראל הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכר

חּיבין אינן - יׂשראל ּברׁשּות הּגֹוי ּומרחן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
ּברׁשּות הּמעׂשרֹות לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַַַַָָּבתרּומה
יׂשראל. ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף - הּגֹוי ּומרחן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּגֹוי,

.ÂËּובמעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיב - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקֹונה
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם,
ּתלּוׁשין ּבין ּבסּוריה, הּגֹוים מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברין, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבין
ּפטּורין. ׁשּלֹו, מּקרקע ואינן הֹואיל - יׂשראל ׁשּמרחן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי

.ÊËאם - מחּברין ּופרֹות ּבסּוריה, הּגֹוי מן קרקע ְְְְִִִֵַַַָָָָֻקנה

לא עדין ואם ּפטּורין; הּגֹוי, ּביד הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹהּגיעּו
הּקרקע, עם אֹותן וקנה הֹואיל הּמעׂשרֹות, לעֹונת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָהּגיעּו

לעּׂשר. ְֵַַָחּיב
.ÊÈמן ּפטּורין ּפרֹותיו - ּבסּוריה לגֹוי אריס ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיׂשראל

לגֹוי ויׁש ּכלּום, הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַהּמעׂשרֹות;
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן להפקיע ּבסּוריה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָקנין

תבואה]החֹוכר כמות תמורת השדה את והמקּבל[מעבד ְְֵֵַַַ
השדה] מתפוקת אחוז הּגֹוי[תמורת מן ׂשדה ְִֵֶַַָוהּׂשֹוכר

הּתרּומֹות. ּומן הּמעׂשרֹות מן ּפטּור ְְְְִִַַַַָָּבסּוריה,
.ÁÈהביאה ׁשּלא עד הּגֹוי מן ׂשדה ּבסּוריה ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

חזר אם - ׁשליׁש ׁשהביאה מאחר לגֹוי ּומכרּה וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשליׁש,
ּבתרּומֹות חּיב זה הרי - ׁשנּיה ּפעם ּולקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

יׂשראל. ּביד נתחּיבה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומעׂשרֹות,
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיׂשראל

אֹומר: ׁשאני ּפטּורין; אּלּו הרי - ּפרֹות האריס לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוׁשלח
ּבּׁשּוק. מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, - לקח' הּׁשּוק ְְִִִֶֶַַַַָָ'מן

.Î?ּכיצד ּומעׂשרֹות. ּבתרּומֹות חּיבת הּגֹוי, ְְִֵֶֶַַַַַָֻׁשּתפּות
הּׂשדה חלקּו אפּלּו - ּבׁשּתפּות ׂשדה ׁשּלקחּו וגֹוי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻיׂשראל
טבל הרי - הּגדיׁש חלקּו אם לֹומר צרי ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבקמתּה,
ּפי על אף ּגֹוי, ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ּבכל מערבין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוחּלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, וחּיּובן הּגֹוי; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמרחן
.‡Îׁשהּמעׂשרֹות - יׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

ּבררה אין ּתֹורה ּובׁשל ּתֹורה, למפרע]ׁשל אבל[=בירור ; ְְֲֵֵֶֶָָָָ
ּב ׂשדה לקחּו מּדבריהםאם ׁשם והּמעׂשרֹות הֹואיל - סּוריה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מּכלּום. ּפטּור ּגֹוי ׁשל חלקֹו הּגדיׁש, חלקּו אפּלּו -ְְְֲִִִֶֶַָָָ
.·Îמן ּפטּורין לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו יׂשראל ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּפרֹות

אני "אׁשר ׁשּנאמר: הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
לּה ּובחּוצה חּיבין, אּתם "ׁשּמה" - ׁשּמה" אתכם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
ּפרֹות וכן מּדבריהם. חּיבין לסּוריה, יצאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפטּורין.
"ׁשּמה" ׁשּנאמר: ּבחּלה, חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחּוצה
חּוצה ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין, אּתם "ׁשּמה" -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנכנסּו אחר יׂשראל ּביד למעׂשר נקּבעּו ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארץ.

מּדבריהם. ּבמעׂשרֹות חּיבין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָלארץ,
.‚Îּבזמן - לארץ ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעפר

ּגֹוׁשׁשת חּיב[=מתחככת]ׁשהּספינה ּבֹו הּצֹומח הרי - ּבארץ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
עצמּה. יׂשראל ּבארץ ּכּצֹומח ּוׁשביעית, ּומעׂשרֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבתרּומה

.„Îאֹו לארץ, לחּוצה ונֹוטה ּבארץ עֹומד ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאילן
העּקר; אחר הֹול הּכל - לארץ ונֹוטה לארץ ּבחּוצה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹומד
- לארץ ּבחּוצה ׁשרׁשיו ּומקצת ּבארץ, ׁשרׁשיו מקצת ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהיּו
וחּלין טבל הרי ּביניהן, מבּדיל סלע צחיח היה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאפּלּו

ּבזה. זה ְִֶֶָָֹמערבין
.‰Îנקּבֹו והיה הׁשריׁש, ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעציץ

הּנֹוף. אחר הֹולכין - לארץ חּוצה ונֹופֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּבארץ
.ÂÎעֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתרּומה

אּלא הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ואפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבל,
יׂשראל, ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּדבריהם;
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ּביאת תבֹואּו", "ּכי ׁשּנאמר: ׁשם, יׂשראל ּכל ׁשהיּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּובזמן
לחזר עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻּכּלכם
ּבימי ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו לא ׁשליׁשית; ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֻֻּבירּׁשה
מן אֹותן חּיבה לא ּולפיכ - מקצתן ּביאת ׁשהיתה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹעזרא,

חּיבין ׁשאין ּבמעׂשרֹות, הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה.
ּכתרּומה. מּדבריהם, אּלא הּזה ּבּזמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבהן

�
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ראשון, שני,יום שלישייום יום
.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓֿראשון קודשיום שבת

― הי"ט לֹוהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָיתעּלה
וגֹו'" אלהי אתֿה' ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ"ואכלּת

(i ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .(e wxt yix zekxa): ְְֶַָ
וׂשבעּת ואכלּת ׁשּנאמר: מןֿהּתֹורה, הּמזֹון ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּברּכת
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּוברכּת

ּברכֹות. ּבמּסכת ְְְֶֶַָמקֹומֹות
רביעי יום

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰Âˆn‰.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"È‰ «ƒ¿»«

― הרט"ו להּמֹול,הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿ לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָוהּוא

i)זכר" ,fi ziy`xa)על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש . ְִֵַַָָָָ
ית אמרֹו והּוא זֹו, עׂשה מצות למבּטל עּלה:הּכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ערלתֹו אתּֿבׂשר לאֿיּמֹול אׁשר זכר ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ"וערל
וגֹו'" ci)ונכרתה ,my my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מיבמֹות(lw.)מצוה ד' ּופרק ְְִִִֶֶֶֶַָָָ
(:fn)ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ על .(hk.)מצּוה ְְְְִִִֵֶֶַָָֻ
חמישי יום

.ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÌÚ‰ Â‚‰� ,‰�˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò

― הרט"ו להּמֹול,הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿ לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָוהּוא

i)זכר" ,fi ziy`xa)על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש . ְִֵַַָָָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, עׂשה מצות למבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּכרת
ערלתֹו אתּֿבׂשר לאֿיּמֹול אׁשר זכר ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ"וערל

וגֹו'" ci)ונכרתה ,my my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מיבמֹות(lw.)מצוה ד' ּופרק ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

(:fn)ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ על .(hk.)מצּוה ְְְְִִִֵֶֶַָָֻ

ּכלֿהּׁשנהסדר ימלנהגּוּתפּלֹות העם...עד ְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
ועד: ג'לעֹולם רמב"ם בשיעורי לעיל (נדפס ְֶָָ

נ-נג). עמודים חמישי יום ליום פרקים
שישי יום

ÁÒ� ...Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ�…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»…«
È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È „Ú Èece‰ ÁÒ� ...LÈcw‰««ƒ…««ƒƒ¿¿»ƒ¿≈

.'eÎÂ ÈÙפרקים ג' רמב"ם בשיעורי לעיל (נדפס ƒ¿
נג-סא עמודים שישי יום ליום
קודש שבת

...ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ�¯ÈËÙn‰„Ú ...‡È·�a …«ƒ¿««»««¿ƒ¿»ƒ
ÌÏBÚ ÈÓÈ Ïk...רמב"ם בשיעורי לעיל (נדפס »¿≈»

סא-סב עמודים קודש השבת יום ליום פרקים ג'
.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ד לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא ְְְְִִִַַַַָָֹּבּׁשּבת,

(ai ,bk zeny)ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְִִִַַַָָָ
יתעּלה לנּו ּובאר i)ּפעמים. ,k zeny)ׁשהּׁשביתה , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּזאת
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָולעבדינּו.

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ
�
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced
jexr ogley

·˙Â¯Ê‚ Â· Â¯Ê‚Â ‰Ê ¯ÂÒÈ‡· ÌÈÓÎÁ Â‚ÈÏÙ‰ÂaiÂÓˆÚÓ È¯Î�‰ ‰˘Ú Ì‡ ÔÂ‚ÎbiÏ‡¯˘È ÏÈ·˘·ci˙Â�‰ÈÏ Â¯Ò‡eh

‰˘ÚÈ˘ È„Î· „Ú ˙·˘ È‡ˆÂÓÏÂ Â˙Î‡ÏÓÓ ˙·˘·fi-fh˙·˘· ˙Â˘ÚÏ ÂÏ Â¯Ó‡È ‡Ó˘ ‰¯Ê‚ ÌÂ˘Ó23.
Â‰‡Â¯ Ì‡ ÔÎÂgi˙ÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈÓÚÙ ÂÏÈ·˘· ˙·˘· ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚhiÂÏÈÙ‡ ‰�ÓÓ ÁÂÈ¯ Ï‡¯˘ÈÏ ÚÈ‚È Ì‡ ÔÂ‚Î
˙·˘‰ ¯Á‡Ïk‰�ÓÓ ÁÂÈ¯ ÚÈ‚Ó ÂÏ Ì‚ Ì‡Â)`k„"Ó¯ ÔÓÈÒ· ¯‡·˙Èak·"�¯Âbk:(

mixe`ia

˙Â¯ÈÊ‚ Â· Â¯Ê‚Âמ"מ לגזירה, גזירה גוזרים שאין אף על –
א סעיף כדלעיל התורה, מן זה לאיסור רמז שיש הכא 1.שאני

ÂÓˆÚÓ È¯Î�‰ ‰˘Úאיסור שום עשה לא שהישראל אף -
או לישראל, דורון הנכרי שהביא כגון לקונסו, שייך ואין

לישראלים למכור כדי לעיר 16.שהביא

Ï‡¯˘È ÏÈ·˘·כעשה נחשב בקבלנות עשה שאם דהיינו –
עצמו כעושה17,לצורך נחשב יום בשכירות עשה ואם

ישראל בשביל18.בשביל שעשה שנחשב פעמים יש אבל
נהנה ישראל שגוף כגון בקבלנות כשעשה גם ישראל

לישראלים למכור כדי הנכרי שעשה או 19.מהמלאכה,

˙Â�‰ÈÏ Â¯Ò‡המותרת בקבלנות שאף אומרים ויש –
ולמוצאי בשבת ליהנות אסור עצמו) בשביל הנכרי (שעשה

גדול לצורך לא אם שיעשה, בכדי עד 20.שבת

‰˘ÚÈ˘ È„Î· „Úנעשה שלא אחר לישראל גם האיסור –
שאין לאחרים הקילו סופרים מדברי באיסור אבל בשבילו,

שיעשה בכדי לחכות 21.צריך

‰˘ÚÈ˘ È„Î·צד או פירות, הנכרי ליקט אם למשל: –

הנכרי שילך בכדי להמתין עליו בשבת, ישראל בשביל
לכאן ויחזור המלאכה ויגמור משם צד או שליקט 22.למקום

Â‰‡Â¯ Ì‡ ÔÎÂ,בשבת לעבוד שכרו לא שהוא דהיינו –
בשבת. לו לעשות ביקשו או צווהו שלא וכ"ש

˙ÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈÓÚÙלו קצץ אם תלויה המחאה חובת –
לצורך ישראל בכלי משתמש האם וכן מראש, שכר

24.המלאכה

˙·˘‰ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡רווח לו מגיע שכאשר משמע כאן –
רבינו בו שחזר מה לפי אבל כשלוחו, נראה מהמלאכה
עין מראית של חשש ישנו כז), אות להלן (ראה במהדו"ב
(כגון השבת לאחר בעקיפין מגיע כשהרווח ולכן בלבד,
ואין השבת) לאחר פנוי יהיה בשבת, מלאכתו שכשעושה

מותר. – עין מראית חשש
ÁÂÈ¯ ÚÈ‚Ó ÂÏ Ì‚ Ì‡Âאת עושה מרויח, שהנכרי דכיון –

ישראל. לצורך ולא עצמו, לצורך המלאכה
„"Ó¯ ÔÓÈÒ·.א ס"ק וקו"א א, סעיף –

·"�¯Â.ו ס"ק וקו"א ואילך, ה' סעיף –
zexewn

שם.16) והנסמן 643 הערה ס"א פי"ט לנכרי אמירה הלכות
רמד.17) וסימן ואילך ו' סעיף להלן
ד.18) סעיף להלן
(19644 הערה ס"א פי"ט לנכרי אמירה הלכות בס' ונתבאר

שם. והנסמן
יא.20) סעיף רנב סי' להלן
יש21) בשבת לתחום מחוץ הביא ואם ט, סעיף שכה סי' להלן

יא). סעיף (שם יותר עוד להקל

א.22) סעיף תקטו סי' להלן
ובסי'23) ס"א רעו וסי' ס"י, רנב סי' להלן הובאה זו גזירה

רסג בסי' הגזירה בטעם ביאור תוספת יו"ט, לענין א סעיף תקטו
ספק של במקרה שם, תקטו ובסי' ס"א, שיח ובסי' ח, ס"ק קו"א
בשביל עשאה אם שספק או בשבת, המלאכה הנכרי עשה האם

י. סעיף שכה בסי' נתבאר ישראל
שם.24) ובקו"א ואילך, ז סעיף רנב בסימן נתבאר

רמג סימן שבת הלכות ב חלק

•
dxez ihewl

הפרק: הבריאהתוכן כל ושורש סיבת - המלכות מידת
כולה

.øôåù ïéðò øåàéáå
תקיעת בין השייכות מהי להבין, שצריך אלא
היא שדוקא השנה, דראש החיות להתחדשות שופר

השנה. לכל חדש חיות המשכת הפועלת
÷åñô ìò ì"æø åøîàù ,äáåùú éîé úøùò ïéðò íâå
äîìå ,äáåùú éîé úøùò åìà åàöîäá 'ä åùøã

.äáåùú éîé à÷åã íä åìàä íéîéä
שעליהם תשובה, ימי עשרת ענין להבין יש גם
("בהמצאו.. ו"קרוב" "נמצא" הקב"ה שאז רז"ל אמרו
היא "מתקבלת אז התשובה שלכן קרוב"), בהיותו
צריך הי' תשובה שעושים זמן כל והלא - מיד"

מיד. להם שיומחל
נמצא ית' הוא דוקא הללו בימים למה - ועוד
יתברך שהוא אחרים בימים לא ולמה למטה, ונגלה
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אלה בהו דכתיב מועדים בג' כמו בוודאי, "קרוב"
וכה"ג. ה', מועדי

.áéúë íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî äðä
המלכות מדת ענין ביאור בהקדם זה ויובן
השנה, ראש של ענינו עיקר שזהו (וכנ"ל, שלמעלה

יתברך"). מלכותו "גילוי זמן הוא שאז
עולמים". כל מלכות "מלכותך כתיב דהנה
יתברך שמלכותו הוא בכתוב הפשוט הפירוש
פנימיות פי על הפירוש אולם העולמות, בכל מתפשטת
אלא אינו כולם העולמות כל שקיום הוא, הענינים

המלכות. ממידת
.íìòä ïåùì íéîìåò ùåøéô

מדת על גם קאי עולמים" "כל יותר, ובעומק
ומידת "העלם", לשון הוא "עולם" כי עצמה, המלכות
האור על העלם) לשון (עולם ומסתרת מעלמת המלכות

האלקי.
.ãáìá åîùå àåä äéä úåîìåòä úååäúä íãå÷ù

הענין: ביאור
בעל בלתי הוא ובעצמו בכבודו שהקב"ה כשם
הוא ית' מאתו (ישר) שנמשך החיות שפע כך גבול,
יקבלו שנבראים שייך אין ולפיכך סוף", "אין בבחינת

יתב הבורא מן ישר וחיותחיותם לכח אפשר אי כי רך,
מוגבלים. בנבראים להתלבש מוגבל בלתי

העולם נברא שלא "עד רז"ל מאמר פירוש וזהו
שקודם להודיע רק הכוונה דאין בלבד", ושמו הוא הי'
זולתו מציאות שום אז היתה לא בראשית ימי ששת
שקודם הוא, הכוונה עומק אלא - קמ"ל דמאי - ית'

שום היתה לא העולם מקוםשנברא ונתינת אפשרות
שום אין סוף", "אין דלהיותו הנבראים, למציאות

בלעדו. מציאות לאיזו אפשרות
ושמו הוא "הי' "בלבדוזהו דתיבת - באהבלבד" "

על נמצארוממותולהורות שהוא העולמות, מן יתברך
כל מבלי מקום"לבדו" מלבדו.נתינת מציאות לאיזו

נמצא הקב"ה העולם נברא שלא שעד זה כלומר,
ש משום רק אינו שוםבפועלבלבד נברא לא עדיין

שום אין העולם בריאת שקודם משום אלא נתינתדבר,
הנבראים.מקום למציאות

íéìòäå íöîö ùéì ïéàî úåîìåòä ååäúéù éãëå
.ä"á óåñ ïéà òôù øåà

העולמות כל בפועל נבראו היאך תאמר ואם
עצום, צמצום ידי על אלא זאת אין הנה והנבראים?
מקום יש אז ומסתתר, מתעלם סוף" ה"אין כאשר דרק

הנבראים. למציאות
.'úé åúåëìî éåìéâ ÷ø äéäé àìù

- הוא ב"ה סוף" ה"אין והעלם צמצום של ענינו
המלכות מדת פירוש: יתברך. מלכותו מדת שתתגלה
העולמות כל נבראו שממנו יתברך כוחו היא היא
מובן, גופא שמזה בסמוך), שיבואר (כפי והנבראים
ה"אין והעלם צמצום דורש יתברך מלכותו שגילוי
שום אין בגילוי הוא סוף" שה"אין זמן כל שהרי סוף".

כנ"ל. מוגבלים לנבראים מקום ונתינת אפשרות
הביאור:] [נקודת

ìë íéîéé÷å íééçù àåä ãáì 'úé åúåëìî éåìéâîù
.íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä

המלכות שמדת עם", בלא מלך "אין המאמר ידוע
מולך, הוא שעליו "עם" של מציאות בלתי תצויר לא
מלך, להיות שייך לא שמם במדבר שנמצא אדם וכמו
עליו. לשלוט שיוכל זולת של מציאות שאין מאחר

שלונמצ מציאות "דורשת" המלכות שמידת א,
זולת.

רם בעצמו שהקב"ה דאע"פ כביכול, למעלה וכך
מקום נתינת (בלי הוא" לבדו ו"הוא מנבראים ומתנשא
ברצונו שעלה מאחר מקום, מכל הנבראים), למציאות
גורם גופא זה רצון הרי העולם, מלך להיות יתברך
עולמות לברוא כביכול א"ע ישפיל שהקב"ה

ולהנהיגם.
היא ונבראים לעולמות הנתינת-מקום שכל ונמצא,
שתהי' "המכריחה" שהיא יתברך מלכותו ממדת רק
מלך יהי' שהקב"ה כדי והנבראים העולמות מציאות

כנ"ל. עם בלא מלך אין כי עליהם,
כל מלכות "מלכותך פירוש גם -עולמיםוזהו "

מידת גילוי שעצם (כנ"ל), "העלם" מלשון "עולם"
הקב"ה כי והעלם. צמצום הוא יתברך מאתו המלכות
מקום נתינת שום בלי "לבדו" נמצא ובעצמו בכבודו
גילוי כן, ואם כנ"ל. והנבראים העולמות למציאות
היינו עם", בלא מלך "אין - (שענינה המלכות מידת
על רק בא והנבראים), העולמות למציאות מקום נתינת

ב"ה. סוף האין והעלם צמצום ידי
ìáà ,úåîìåòä éáâì àìà åðéà äæ íåöîö äðäå
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êùç íâ ù"îëå ,å"ç éåðéù íåù ïéà ä"á÷ä éáâì
.êéùçé àì

ודם בשר אצל כמו אינו יתברך אצלו הצמצום ענין
קטנים תלמידים המלמד גדול רב למשל להבדיל.
הרי פשוט, באופן עמוקה סוגיא להם לבאר וצריך
אצלו, בהתעלמות הוא שכלו עומק מעשה בשעת
לפי בלימוד עסוקים ושכלו מוחו זו שבשעה מאחר
הרב לגבי גם הוא הצמצום וא"כ התלמידים, ערך
בשעה הרב של השכל כח מצב דומה שאינו עצמו,

תלמידים. עם כשלומד מצבו לגבי לעצמו שלומד
רק הוא וההעלם הצמצום כל הקב"ה אצל משא"כ
ירגישו שלא הצמצום מועיל שעבורם הנבראים, לגבי
היו (שאז ובעצמו בכבודו ב"ה סוף אין באור
אין עצמו הקב"ה לגבי אבל ממציאותם), מתבטלים
לא חשך "גם הכתוב פירוש שזהו והעלם, צמצום שום
להעלים הצמצום, מדת הוא דחשך ממך", יחשיך
לפניו מחשיך אינו זה וחשך יתברך, אורו על ולהסתיר
על ית' בו שינוי שום נפעל לא וא"כ לגבינו. רק אלא

הצמצום. ידי
.áéùç àìë äéî÷ àìåëã ,'åë ïåùàø àåä äúàå

נמצא, ית', לפניו מסתיר שהצמצום שאין מאחר
שום בלי עתה גם בגילוי הוא הרי עצמו הקב"ה שלגבי
אחרון", הוא ואתה ראשון הוא "אתה מ"ש וזהו שינוי.
שנברא לאחרי שינוי שום אין עצמו הקב"ה דלגבי
העולם בריאת קודם לגבי ("אחרון") העולם
אין העולם שנברא לאחרי עתה גם כי ("ראשון"),
מאחר ית', קמי' חשיבות שום והנבראים לעולמות
יתברך שהוא כפי ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד
לאיזו מקום נתינת שום אין הצמצום, מן "למעלה"

כנ"ל. בלעדו מציאות
àåäù ,ùåøéô ,æàî åãáì íîåøîä êìîä àø÷ðå

.íìåòä àøáðù íãå÷å æàîë åãáì úðéçáá
מאז", לבדו המרומם "המלך הקב"ה נקרא ולכן
הבריאה, מגדר מרומם יתברך שהוא דלהיות פירוש,
"לבדו", הוא עתה גם לפיכך חשיב, כלא קמי' וכולא

" לבדו שהי' העולם.מאזכמו בריאת קודם ומקדם, "
'ä ù"îë àåä 'úé åúåëìî úãî éåìéâ êùîðù äîå
úåéäì úåàéâ ùåáìá ùáìúðù ,'åë ùáì úåàâ êìî

.àø÷ð åîù êìî
הוא יתברך אצלו המלכות ענין שכל שמצינו וזהו
שגילוי לבש", גאות מלך "ה' כמ"ש לבוש, של ענין

ש" ידי על הוא יתברך גיאותלובשמלכותו של מידה "
" ענין מה מובן, אינו דלכאורה לבוש"והתנשאות.

שכדי לפי זהו אלא והמלכות? הגיאות למידת
להעלים הקב"ה צריך יתברך מלכותו מדת שתתגלה
"שעשוי לבוש כמו ב"ה, סוף אין אור את ולהסתיר
שמלכותו מקום יש אז ורק הגוף", את בו לכסות

מלך "אזי ענין (שזהו נבראים על תתפשט שמויתברך
יושבנקרא עצמו שהמלך ודם, בשר מלך וכמשל ,"

המדינה, מבני ומרומם מובדל מלכותו בהיכל סגור
בכך רק הוא עמו על מלכותו "התפשטות" ענין וכל
על נקראים ואנשי' שהמדינה עליהם, נקרא ש"שמו"

שמו).
שהקב מאחר להבין: שיש רם"[אלא ובעצמו בכבודו ה

ותפיסת חשיבות שום להם ואין העולמות מכל ונשא
הקב צמצם למה כן אם אצלו, כדי"מקום עצמו את ה

" ירידהמלךלהיות אלא זאת שאין העולמות, כל על "
עצומה?

את להשפיל לאדם לומר - דומה? הדבר למה משל
ו חיים בעלי על מלך להיות שאיןעצמו ורמשים, שקצים

" התואר שהרי כלל, שייך בנימלךזה על אלא יתכן לא "
המלך. של ומהותו מערכו שהם אדם

וק"וכ הקב"ש אצל יתברך"ו בינו שהמרחק ה,
למין האדם מין שבין מהמרחק יותר הרבה הוא לנבראים
מהי כן, ואם קץ. אין מרחק יש לנברא בורא בין שהרי החי,
מלך? נקרא להיות הזאת העצומה והשפלה לירידה הסיבה

ממשיך:]. ולזה
òôùå øåà øéúñäìå íéìòäì 'úé åðåöøá äìò êëù
úåãéøéá úåîìåò ååäúéù éãëá ,ä"á óåñ ïéà
ìôùä æ"äåò äéäéù ãò ,äâøãîä úåìùìúùäå
àëôäàì éãë ,íãàä ïëùî äùòð åáù éîùâä

.àøåäðì àëåùç
כל את לברוא יתברך, ברצונו עלה דכך הענין, אך
מדריגה, אחר מדריגה העולמות, השתלשלות" "סדר
עבודתו את יעבוד שהאדם כדי השפל, הזה עולם עד
עד ומכופל כפול "חשך בו שיש זה, חשוך בעולם
ממש", ה' נגד שהן אחרא וסטרא קליפות מלא שהוא

לאור. החושך את ולהפוך
.êùçä ïî àáä øåàä ïåøúé 'éäéå

מתגלה שעי"ז היא, לאור חושך בהפיכת והמעלה
ביותר. עליון אור
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החשך" מן האור "יתרון בענין הפנימי פירוש וזהו
שיש קמ"ל מאי מובן אינו פשוטו דלפי בכתוב, הנזכר
מיני שני שיש הוא, הענין אך החשך, על לאור יתרון
מקום אין מעיקרא האור שבמקום סתם, אור יש אור:
ממילא בדרך נדחה החשך (שהרי החשך למציאות
עצמו החשך מהפיכת שנוצר אור יש אבל האור); מפני
וזהו אור, מסתם יותר הרבה נעלה הוא זה ואור לאור,

האור ב"יתרון ומעלהמןהפירוש יתרון שיש החשך",
עצמו. החשך (ומתוך) מן שנוצר לאור

שנקרא השפל, הזה עולם בריאת תכלית וזוהי
כי בו, השורר וההסתר ההעלם גודל מחמת "חשך"
לקדושה, העולם גשמיות את מהפך שהאדם ע"י
האור", "יתרון ביותר, עליון אלקי אור מתגלה
המאיר האלקי האור ממדריגת מעלה שלמעלה

עליונים. בעולמות
.êùçä êåúîù øåàä ìù äæä ïåøúéä úéìëú åäîå
האור ביתרון המעלה מהי סוף-סוף להקשות, ואין
בכבודו הקב"ה לגבי והרי החשך, מן הבא הזה
יתברך קמי' וא"כ לגמרי, שוה והחשך האור ובעצמו
דכל סתם, אור על החשך מן הבא לאור כלל יתרון אין
לגבי רק הוא לאור החשך בהפיכת הנ"ל המעלה
ה' עשה למה לדוכתא: קושיא הדרא וא"כ הנבראים.
אלא שאינו והאדם, העולמות כל את לברוא ככה,

ית'? לפניו עצומה ירידה

äîëç úðéçáî äìòîì ,ä"á ïåéìòä ïåöø àåä êë
.'åë àëìîã àúåðîøåä ùéøá øäæá àø÷ðå ,äâùäå
אלא שכלי, טעם זה על אין שבאמת הענין, אך
מושג, ושכל טעם שום בלי יתברך, ברצונו עלה שכך
דמלכא", הורמנותא "בריש בזהר אמרו זה ועל
המלך", ורצון "ברשות רק היא הבריאה כל שתחילת
מצד דלעילא אתערותא בחינת הוא הרשות ד"ענין
הקב"ה, של רצונו מצד רק בא זה ענין כלומר, עצמו",

שנתעורר (היינו דלעילא" "אתערותא מעצמובבחינת
של מעבודה להתענג במחשבה עלה שכך לזה),

לנהורא". חשוכא "אתהפכא
רק הם וחיותו וקיומו העולם בריאת [לסיכום:

הקב לגבי עצומה ירידה והיא המלכות, בכבודו"ממידת ה
לא והנבראים העולמות כל יתברך שקמי' לפי ובעצמו,
שכך יתברך, רצונו רק היא זו ירידה וסיבת כלל; חשיבי
אף למטה, ישראל בני בעבודת להתענג במחשבה עלה

יתברך. לפניו מקום תופסת העבודה אין עצמה שמצד
דראש העבודה נקודת שזוהי יבאר, המאמר בהמשך
שהקב דלמעלה זה רצון מחדש כביכול לעורר ה"השנה,

בנ מעבודת עלינו;"יתענג מלך להיות ויתרצה י
" הוא זה רצון דמלכאובאשר שלמעלההורמנא "

צריך זה רצון לעורר כדי כן, על והשגה, חכמה מבחינת
הקב אל להתבטל דלבא,"האדם מעומקא וכל, מכל ה

ודעת]. מטעם ולמעלה
a wxt xtey ycega erwz d''c

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

˙Î‰Âשהוא יחידה מבחי' בנפשם שמאיר מאותן החמישי
מן שלמעלה העצמי הפשוט והרצון העונג בחי'
החמישי' במדריגה כנ"ל כו' שבמוחו והטעם הכוונה
שבנה"א, דיחידה עצמיות התפעלות בזה ומלובש דנה"ט
ואתם נאמר וע"ז כו', אחידא בי' רשב"י שאמר ע"ד
זו שמדריגה הגם הנה באריכות. כנ"ל כו' ממילא הדבקים
הארה מצד אפשר רק כו'. מעיר באחד גם שכיח לא
לבוא שיוכל כנ"ל, מישראל בכ"א בניצוץ בהעלם דיחידה
(הנק' הנ"ל בעונג שמתפעל בשעה קצת בגילוי גם לפרקים
שלמעלה העצמי הפשוט עונג לכלל שיבוא שבמוח) קוועל
במעט כ"א בנפשו, נקבע יהי' שלא רק לגמרי, הטעם מן

הגוף חומר מפני לזה הכלי העדר מצד מסתלק ומיד רגע
להם ונדמה עצמן את המטעים מאד רבים בזה ויש כו'.
בהם לדבר וא"צ כו' הפשוט זה בעונג שמתענגים בקל
הדמים מרתיחות הבאה לגמרי הוא שוא דמיונות כי כלל,
איין (בל"א עצמי שקר הנקרא המוח בכלי עצמי וקלקול
לעולם תיקון לזה שאין דוקא), בטבע מענש גינארטער
[לו] שנדמה עד כ"כ שוא ודמיון שקר מזה ומסתעף כידוע.
בגופו לעמוד יוכל ולא גיין) אויס (הנקרא נפשו שנסתלקה
ובשוטים כו' ונוראות מבוהלות חזיונות יראה וגם כו'.
מדע במביני גם בזה השכיח דבר ואמנם לדבר. א"צ כאלה
הלב התפעלות תערובות מצד בא הוא א"ע, מטעים שאינם
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כו' מהטעם שלמעלה לבו בנקודת יתפעל כאשר בזה
אז הנה כנ"ל, במקצת המאיר דיחידה עונג בבחי' ויתערב
כו'. הפשוט הזה העונג בהתפעלות אמיתית לו ידמה
כלה מ"ש שזהו לו וידמה בשר בלב במורגש שבא וסימנו
מאד, גדול טעות תערובות בזה יש אך כו'. ולבבי שארי
נוגה, מבחי' טו"ר מעורב הזה בשר שלב להיות [ו]הוא
אם העצמי, הזה האלהי לעונג מוכן כלי שיהי' אפשר ואיך
א"כ כלל, בנמצא אינו וזה היטיב, מחומריותו שנזדכך לא
(הנקרא בטעות מעורב רק גמור אמת זה אין וודאי
אמת שיהי' להיות יוכל אחר מצד הנה אמנם גינארט).

התפעלו שיש ידוע להיות והוא ממש, בשרלתכליתו בלב ת
הדעת מן שלמטה בהמה בחי' שנקרא הלב נקודת מצד ג"כ
הייתי בהמות [ו]אני וכמ"ש כו' הדעת מן למעלה ששרשה
עיניהם טח בזה מואסים מדע שמביני והגם כו'. עמך
תערובות בלי הנ"ל העצמי העונג שורש בזה שיש מראות
התמימות בחי' מצד בא שזהו להיות והוא וכלל, כלל
היינו זו ותמימות תמים, והיה וכמ"ש שבלב, האמיתי'
ואמיתית הפנימי'. בנקודה בלב שמאיר דוקא יחידה בבחי'
עושה כאשר דוקא הוא בזה, התנאי ועיקר הסימן
הרגש בלי דוקא התמימות בבחי' ג"כ בשר לב התפעלות
המעונה איש דוגמא ע"ד כמו וכלל. כלל בזה עצמ[ו]
בשר בלב פתאומית צעקה לבו שיצעק קשה בעינוי
כו'. ממש הנפש עד שהוא ולבו נפשו פנימי' מנקודת
כמו הדבר אמיתת רק כלל תערובות שום בזה אין שבוודאי
נפלא בעונג להיפוך וכן כו'. ממש ההיולי בעצם שהוא
ממש מות [מ]סכנת נפשו בהצלת שיבשרוהו כמו ביותר
וכמו העצמי, ממקורו ממש הבשרי לבו חיות שיחיה וכה"ג
וכך וכה"ג. כנפשו האהוב יוסף מבשורת יעקב רוח ותחי
מתוך ביותר נפשו במר שיצעק האמיתי בבע"ת להיות יוכל
ראב"ד כמו כו'. יחידה לבחי' שנוגע עד הבשרי לבו
נפלא בעונג ה' על בהתענג ולהפך בבכי' נשמתו שיצאה
העצמי' עונג לבחי' מגיע זה בשרי עונג חיות הרי ביותר.
הדעת מן שלמטה בשר לב התפעלות והוא כו', שביחידה
התמימות בבחי' הוא כאשר כו' בהמות ואני כמ"ש ג"כ
יחשיך לא ואז וכלל כלל עצמו הרגש בלי הוא שאז דוקא
הנאמנים אמיתי' בתמימים ברור כידוע בזה גופו חומר לו
בעצמם וירגישו ידעו מבלי ממש כלותם עד ונפש בלב
יותר בפשוטים שכיח המין וזה כו'. מה דבר שום
באמיתת שונות במדריגות שחלוקים רק וחכמים מבמבינים
וד"ל. כו' כשמש ברור הכל ימצא עד"ז ומשכיל הדבר,

¯Á‡Âהמינים חלוקי מיני בכל האלה והאמת הדברים כל
ומדריגתו מקומו את יכיר כ"א באנ"ש, הנמצאים
ממנו. בגדולות לילך א"ע יטעה ולא עצמו על וישגיח

את ואיש ירד לא מסתמא יעלה לא ואם כו'. יעלה מי כמ"ש
לכ"א כי וטובו במעלתו יקנאו לא וגם יחשבו לא רעהו רעת
בכל קשה תערובות עושה והקנאה מיוחד מקום לו יש
(נאטירליך בעצם שהוא מה כפי יעשה כ"א רק כו' דרכיו
בתוכחת לדבר הרבה יש פנאי וכשיהי' גימאכט), נאך ניט
שנסתעפו באנ"ש הנמצאים וקשים רעים במנהגים מגולה
יכפר ה' בשגגה העם ולכל הטעיות מסיבות רבים מימים
כו'. אלהים קרבת לבקש הנמצאים [ה]פליטה שארית בעד

מצות ענין בעיקר לדבר הרבה יש לשמהוגם התורה עסק
מדע מביני מרוב גם נעלם זה אשר שונים אופנים בכמה
בכל המצות ענין ובאיכות וחדשים. הנערים מן ומכש"כ
בעומק ההיתר בענין וגם הכללי', ובגמ"ח ובצדקה פרטיהם
וכל, מכל לגמרי ימיו כל בהבל יכלה אשר בפרנסה הלב
וקטנים גדולים אנ"ש ברוב הנפילה סיבת עיקר כל שזהו
להשיב ממרום רוח עליהם יערה אשר עד וחדשים ישנים
שנמשל הגלות עיקר וזהו כו'. משינתם ויקיצו כו' רוחם
וד"ל. כו' כחולמים היינו כו' ה' בשוב כמ"ש לשינה.

Í‡'כו הנפש עד אתי השלמים כל וריעיי אחיי אהוביי
ואין ובאמונה באמת לדא"ח ושומעים המקשיבים
ובפרט ח"ו, רעה בעין לראות כו'. ראש פורה שרש בלבבם
דברי לכל נא יאמינו מנעורי אותי ומכירים יודעים מאשר
בהוייתן שהן כמו לבי נקודת מכל נאמרים שהמה אלה
בהם שהורגלתי כפי ומהותי טבעי בעצם ונפשי כלבבי
יאמר ולא ביומו, יום מדי ז"ל אאמו"ר הדרכת ע"פ מנעורי
לצנועים אלא מגלין שאין עוד נעלמים דברים בזה שיש ח"ו
לאנשי' מקום ליתן כו', לפנים דברים כמה שנכתבו או כו'
דיבת כאלה, כי כו', הענין באמיתת עדיין מורגלים הבלתי
לי רזי לומר לעצמן שם ולקנות להתגאות החפצים האנשים
ובאמונה ובאמת בי. הכל ותולין כו', יודע אדם כל שאין כו'
שפירשתי הדברים בכל יש האם נפשי בחיי נשבע אני
נקודת מתוך יצא לא [ש] דיבור חצי אפי' לפניהם שיחתי
בעסק טעם שטעם מי לכל ומובנים הם נמצאים והכל לבבי,
יותר זה מנעורי הורגלתי שמאד ולפי מנעוריו. הד"ח
ממנו וידעתי ז"ל אאמו"ר של קדשו בהיכל שנה מעשרים
כ"א וטעות כ"א לב בעצמי ובדקתי אנ"ש מכאובי פרטי כל
השומע אלה דברי כל בניתי ע"ז מגיע השגתי שכח כפי
האלה האמת דברי כל נתקבל אם תשובתם ועל כו'. ישמע
מוכ"ז כו' המופלג ידידינו ע"י לרצון, הימים כל לטובתם
ידידם דברי כו' נפש למשיב [לי] ויהי' [לו] מצפה, אני
הבלי. חיי ימי כל מלונ"ח נפשם טובת אמיתת דורש

ישראל נזר האלקי האמיתי הגאון אאמו"ר בהרב דובער
כ"ש ותפארתו

זיע"א נבג"מ ז"ל זלמן שניאור מוהר"ר
zelrtzdd qxhpew

•
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ב"ר‡Íכט) ליואי יהודה רבי החסיד הגאון דהנה הענין
בהקדמת יו"ט התוס' של רבו מפראג בצלאל
והוא היודע הוא במ"ש הרמב"ם ע"ד השיג ה' גבורת ספרו
אומרים שהם ראה וז"ל עליהם, להשיב והרבה כו' הדיעה
הדבר שיודע הוא שכל וכל מופשט, שכל שעצמותו עליו
נסמך ית' הוא יהיה כן ואם לנפשו, חוץ שהוא כמו בנפשו
ואם העילה, קודם העלול ויהיה ממנו עלולים אשר אל
אשר הנבראים לאלו סבה שהוא עצמו משיג שהוא יאמרו
(ר"ל והמושכל והמשכיל שהשכל ויאמרו נמצאו, ממנו
כמו אחד דבר והידוע) והיודע הדיעה הרמב"ם מ"ש
שהוא עצמו שמשיג מה ויהיה האלה בדברים שהאריכו
כל אחר הנה והמושכל, המושג בעצמו הוא לנמצאים סיבה
השכל כי וזהו ומבוטל, בטל הדבר אמרו אשר הדברים אלו
הוא השכל ענין כי אומר שאתה כמו בדבר מיוחד הוא
כלל גדר ית' השם אל ואין שהוא, כמו הדבר ידיעת
נותן אתה בזה הרי שכל שעצמותו אומר אתה ואם שיוגדר,
עליו לומר בדבר מתייחד ית' שהוא לומר אין לכך גדר, לו
שעצמותו האומרים סכלו ולפיכך כו', מיוחד זה דבר שהוא
אנו אבל מיוחד דבר לומר תוכל לא ית' הוא אבל שכל,
ענין ואין במה יוגדר לא פשוטה הויה שעצמותו אומרים
אם יאמרו ואולי ומהותו, הווייתו יודעים אנו ואין שכל זה
נשוב ית', מהו א"כ עליו, לומר ח"ו וגשם שכל עצמותו אין
כל אמתתה על לעמוד יוכל האדם שבגוף הנשמה וכי להם
כי זאת קושיא עליו לשאול שאין הכל בורא וכש"כ שכן
משמותיו ללמוד תוכל הדברים וכל וחי, האדם יראני לא
זהו כי ללמוד הויה בלשון בא העצם שם כי הקדושים
הדברים אלו ותבין בלבד הויה זה אין שכל אבל עצמותו
הוא ברוך הקדוש רז"ל קראו ולכן וז"ל כ' עוד עכ"ל מאד
רק נודע לא עצמותו אמיתת כי הוא, ברוך השכל נק' ולא
נאמר וע"ז הנמצאים, ומכל וגוף גשם מכל נבדל שהוא
הוא כי נבדל שהוא מי על נאמר קדוש שענין ב"ה קדוש
פשוט שהוא בעצמו ומזה הפשיטות, בתכלית פשוט ית'
לו שיש הדבר כי ממנו, נבדל דבר אין הפשיטות בתכלית
דבר ממנו נבדל גדר אותו בשביל מה בדבר ומיוחד גדר
כלל גדר לו ואין פשוט ית' הוא כי מפני אבל בגדרו, שאינו
הכל, יכול והוא הכל יודע הוא כן ואם ממנו, נבדל דבר אין
הכל זה ובשביל מיוחד בדבר יוגדר גדר לו שאין מפני וכ"ז
לא או הכל יודע הי' לא ואם שית', כמו כן גם מאתו נמצא
בדבר שיוגדר בשביל זה דבר הי' הכל ממנו נמצא הי'
יודע ית' והוא ברור, זה ודבר יוגדר לא כי אינו וזה מיוחד
ההשגה בין חילוק אין כי בכחו הכל ופועל בחכמתו הכל

כי פעולות שאר פועל שהוא מה או הנמצאים משיג שהוא
אלקים וידע שיאמר פועל בלשון ויבא פועל ג"כ ההשגה
הידיעה שאין נאמר וכאשר כו', אלקים וידבר שיאמר כמו
ויהי' משתנה ידיעתו תהי' כי לך יקשה לא שוב עצמותו
מתואר ית' הוא רק הידיעה עצמותו אין כי משתנה עצמותו
לדעת ישראל לכל שראוי החיים דרך וזהו כל שיודע
והובא זצ"ל, מפראג מהר"ל החסיד הגאון עכ"ל ולהאמין
עשרה במשנה דאבות פ"ה י"ט בתוס' בקצרה ק' דברי ג"כ
הרמב"ם דברי שם שהביא ביהש"מ בע"ש נבראו דברים
בענין דהיינו למעלה הרצון שינוי בענין הקושיא לתרץ ז"ל
הוא המופת חידוש שהרי הנביאים ע"י שנעשי' המופתים
לא כי שתירצו וע"ש ח"ו שינוי הוא וא"כ ברצונו חידוש
כ' מפראג מהר"ל הגאון ובשם ע"ש, כו' דרכי דרכיכם
הגדיל עצה הפליא חיים בדרך ורבינו וז"ל לתרץ התוי"ט
הכל והיכולת הידיעה כי אמר השאלה, זו להסיר תושי'
וכמו פעולה לשון הוא אלקים וידע כמ"ש מפעולותיו
אלו גם כך ריבוי ולא שינוי בו מחייבין אין פעולות ששאר
נחלק ז"ל הוא כי ופי' עכ"ל, הקבלה בחכמת בזה ונסמך
וכמ"ש עצמותו בחי' היא שהידיעה הרמב"ם מ"ש על
הרמב"ם לדברי קשה ולכן כו', היודע והוא המדע שהוא
ח"ו בעצמותו שינוי הוא שא"כ רצון שינוי מענין קושיא
שעצמותו לדבריו משא"כ עצמותו, הוא שרצונו מאחר
שייך לא וא"כ פרטי ומהות מגדר ומובדל מרומם ומהותו
אלא ודעת, וחכמה רצון גדר ועצמותו במהותו לומר כלל
(אלא חכמה, וגדר ממהות רב עילוי ומתנשא מרומם
חכמה מגדר שלמעלה מהות מהו לצייר בכחינו אין שאנחנו
וחכמה רצון ובחי' הטעם), ע"ש פ"ח ח"ב בלק"א כמ"ש
ואת החכמה בחי' את ויצר שפעל ר"ל מפעולותיו הם ודעת
פעולה בחי' היינו אלקים וידע כשנאמר דהיינו הרצון, בחי'
למעלה עצמותו אבל ויעש. או וידבר אומר שאתה כמו
דבר אין דבודאי יודע, אינו שח"ו (ולא מדע, ומהות מגדר

כ ממנו, דברנעלם שאין מכש"כ הדעת בחי' שיצר מאחר י
הלא עין היוצר ישמע הלא אזן הנוטע וכמ"ש ממנו נעלם
בבחי' הוא מעצמותו, נעלם דבר שאין שמה אלא יביט,
וידע מ"ש אבל דעת, ומהות מגדר קץ לאין מעלה שלמעלה
ור"ל פעולה בחי' היינו ממש, דעת בחי' שהוא אלקים
כל את יודע זו שבידיעה דאצי' הדעת ספירת אצילת
ומש"ה הרצון, בענין הוא וכן ממש), דעת בבחי' הנבראים
מאחר ח"ו בעצמותו שינוי אינו הרצון ושינוי חידוש
נמשך שהרצון ואע"פ רצון, ומהות מגדר למעלה שעצמותו
והמשכה פעולה ה"ז חדש רצון כשנפעל א"כ ממנו, ונפעל
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אין פעולות ששאר כמו אמר ע"ז ועצמותו, ממהותו חדשה
שנבראו וארץ שמים בריאת כמו ר"ל שינוי, בו מחייבין
מן חדשה פעולה וה"ז כלל היו לא ומקודם ליש, מאין
וכמאמר במהו"ע ח"ו שינוי פועל זה שאין ובודאי העצמות
ממש, בשוה כו' ומשנברא כו' נבה"ע שלא עד הוא אתה
שינוי, בו פועל אין הרצון חידוש המשכת פעולת כמ"כ
רצון ברא כך וארץ שמים בריאת ע"ד פעולה ג"כ שהוא
שום גורמים הפעולות כל אין שבאמת והטעם כו', חדש
ושרש שמקור לפי שהוא למשכילים ידוע במהו"ע שינוי
ית' ממנו בעלמא וזיו הארה מבחי' רק הוא וקיומם חיותם
שום פועל אינו שהזיו וכמו כו' ושמים ארץ על הודו כמ"ש
הרצון והתהוות חיות וכמ"כ במ"א, כמ"ש בהמאור שינוי

בעלמא והארה זיו ע"י ג"כ הוא ית' ממנו והדעת והחכמה
עכ"פ ח"ו, בעצמותו שינוי מחייב אינו הרצון שינוי לכן
הרמב"ם עמ"ש שנחלק הנ"ל מהר"ל הגאון מדברי לנו יצא
מדע, בחי' מגדר למעלה ית' עצמותו אלא כו' המדע שהוא
העשר שהם ור"ל פעולותיו הם ורצון וחכמ' מדע ובחי'
כו' ודעת וחכמה רצון בחי' שהם ממנו שנאצלו ספירות
עצמותו אבל הנמצאים כשאר ממנו והמשכה פעולה והם
הקדוש נק' ולפיכך הע"ס מגדר ונשגב מרומם ית' ומהותו
מגדר ומובדל קדוש שהוא לפי ב"ה השכל נקרא ולא ב"ה
אבל חסד וכן מיוחד גדר הוא הרי חכמ' שספי' חכמה בחי'
וז"ש הפשיטות, בתכלית פשוט אלא גדר לו אין השי"ת
כו': הע"ס שה"ע הקבלה בחכמת בזה שנסמך התוי"ט
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Ì[טז)]Ó‡ע"פ והוא קרי"ס ענין בשורש צ"ל עדיין
ראה הים יוסף1מ"ש של ארונו וארז"ל וינוס

בוקע אומרים אנו הלא צ"ל ולכאו' מפניו, הים וינס ראה
ואיך הים, נתבקע משה לפני כי ונמצא משה, לפני ים
וינוס. ועי"ז ראה יוסף של ארונו שאמרו מה עם זה יתווך
גדול שאני משה עם הים שטען במד"ר דאיתא צ"ל וגם
ואם בשישי, נבראת ואתה בשלישי נבראתי שאני ממך
וגם כלל. טענות שייך אינו ברח יוסף של ארונו מפני
וגם כלל. טענות הי' שלא וינוס ראה הים מלשון משמע
על ידך את ונטה מטך את הרם ואתה ממ"ש יפלא לכאו'
ויט כמ"ש הים על ידו להטות צריך הי' למה ובקעהו הים
ויט מ"ש צ"ל גופא בזה וגם וגו', הים על ידו את משה
את וישם הלילה כל עזה קדים ברוח ה' ויולך גו' משה
הלא המים ויבקעו אח"כ אומרו מהו וגם לחרבה, הים

והת"י לחרבה, הים שנעשה קודם צ"ל הי' המים בקיעת
כלקביל בזיען לתריסר מיא ואתבזיעו המים ויבקעו מפרש

דישראל שבטיא .2תריסר
ÔÈ·‰ÏÂצרתני וקדם אחור מ"ש צ"ל על3כ"ז שקאי

ועכ"ז מע"ב, לכל אחור שנברא האדם בריאת
לזה. לצוות אלא נברא לא העולם שכל והיינו קדם, הוא
בשביל הוא הדומם בריאת הנה פשוט ע"פ כי והיינו
והוא הדומם ע"י כ"א א"א הצומח צמיחת שהרי הצומח,
וגם בה, שזורעין הזריעה ע"י צמחה תוציא אשר הארץ
הארץ תוצא כמ"ש ועשבים דשאים מצמחת זריעה בלתי
שימוש כל לעין שנראה פרי, עץ זרע מזריע עשב דשא
הוא שהצומח רואים אנו וכן כו'. לצומח הדומם בחי'
בע"ח שיאכלו בכדי הוא הצמחים כל שהרי החי, בשביל
אכילה הם התבואות וכן המצמיחים, והעשבים הדשאים

(1d`x mid y"n . .l"v oiicr mpn`השלישי מאמר הוא זה מאמר :
ראה הים הוא: המאמר התחלת בגוכי"ק תרל"א". והחרים שבהמשך
נרשם ואח"כ בהוספות], לקמן מגוכי"ק פאקסימיליא [ראה וינוס
ע"פ . צ"ל. עדיין אמנם המאמר: את להתחיל שלפנ"ז המאמר בסיום

[כבפנים]. ראה הים מ"ש
עד בעבודה, הענין ביאור ולהבין (מפיסקא: מהמאמר חלק
דש"פ ידו את וסמך מד"ה תוכן הוא קרבן) המקריב כמו והנה פיסקא:
בד"ה ביאור בתוס' מהמאמר חלק וראה רכט). ע' (לעיל תרל"א ויקרא
בסה"מ ידיכם שאו ובד"ה ואילך. קפד ע' תרנ"ג בסה"מ ידו את וסמך

ואילך. רפז ס"ע תרפ"ז
קרי"ס ענין שרש יובן ובכ"ז (פיסקא: המאמר וסיום להתחלת
ע' אור יהל לתהלים הצ"צ ברשימות וינוס ראה הים ד"ה ראה ואילך)

ב'רכ. ע' ויקהל אוה"ת ואילך. תמא

שהוא צרתני וקדם אחור ד"ה שסו ע' לקמן ראה המאמר לכללות
פא, מטות לקו"ת המאמר: לעניני גם וראה זה. ממאמר דברים רישומי
ס"ע ואילך. קפח ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי ואילך. ג פב, ואילך. ב
ואילך. א'רנו ע' מטות אוה"ת ואילך. רפט ע' תקס"ז ואילך. קצא
36 ואילך. 25 ע' תש"ס) (בהוצאת לשם ובהוספות ואילך. א'שכב

ואילך. שצד ע' ח"ב תרל"ג ואילך. שנח ע' תרכ"ט סה"מ ואילך.
(2l`xyic . .mind erwaie yxtn i"zdeכאן נוסף בגוכי"ק :

כל המים ויבקעו פי' ורש"י להעתיקו: שאי"צ ע"ז נרשם (ואח"כ
שבעולם. מימות

(3ipzxv mcwe xeg` y"n l"v f"k oiadleתו"א ראה לקמן בהבא :
סה"מ ואילך. רפט ע' שם תקס"ז אדה"ז מאמרי ואילך. ד ג, בראשית
שנסמנו ובדרושים ואילך. שצד ע' ח"ב ואילך. רעא ע' ח"א תרל"ג

המאמר. בתחילת לעיל
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רואים אנו שהרי המדבר בשביל הוא והחי לבע"ח,
נתתי עשב כירק כמ"ש לאכילה הותרו טהורות שבהמות
נפשך אוות בכל ומצאנך, מבקרך וזבחת וכתי' כל את לכם
בערב לכם ה' בתת נא' במדבר וגם בשר, ואכלת תזבח
ובריאת י"ו), (בשלח לשבוע בבוקר ולחם לאכול בשר
כי ונמצא המדבר. שימוש שהם למרכב הם טמאות בהמות
בחי' בראשית ימי בששת שנבראו הדברים כל פשוט ע"פ

האדם בשביל הם במד"ר4דצ"ח בדרז"ל שמצינו וזהו ,

במוכן, הכל שימצא בכדי לכולם אחרון האדם שנברא
ועל לאכול מה מוצא הי' לא עד"מ ב' ביום נברא הי' שאם
המעלה. יתרון ה"ז אחרון שנברא מה ונמצא לרכוב, מה
מ"מ למע"ב אחור שהוא עם וקדם, אחור הפסוק פי' ולפ"ז
שאמר מה צ"ל וא"כ כו'. ושבח קדימות לשון קדם ה"ה
נבראת שאתה ממך גדול אני אלא עוד ולא למשה הים
ה"ז בשלישי שנברא שמה נמצא בשלישי, ואני בששי

כו'. יתרון
qepie d`x mid d''c xn`n

•

(4mc`d liaya md g"vc 'igaשם תרנ"ג ידו את וסמך בד"ה :
חופרים שהרמשים מדינות שיש ידוע ורמשים שקצים ואפי' מוסיף:

לזריעה. ראוי' שהיא עד אותה ומרפאים האדמה את

.d
a"yxd x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

e‰ÊÂּפי על אף ּלי, יהיה ׁשלֹום לאמר ּבלבבֹו והתּבר ¿∆ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
למען ּלי יהיה ׁשלֹום מקֹום מּכל אל לּבי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבׁשרירּות
והיינּו הּצמאה אל הרוה ׁשּיחּבר הּצמאה, את הרוה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָספֹות
ּוכמֹו מות, יֹורדֹות רגליה ּבסֹוד לרוה מּצמאה חּיּות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּימׁשי
ההׁשּפעה ּבחינת ׁשּמֹורידים ג) ּפרק ה (מאמר לעיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנתּבאר
ּדנֹוגּה, ספירֹות הי' אל ּדהּצמאה ה' ּבחינת תּתאה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמה"א
רוה, ּבחינת ׁשּזהּו ׂשרים ּבהע' ּומתלּבׁשת הּׁשפע ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונמׁש
ׁשּכתּוב ּוכמֹו החֹוטא, לאיׁש ּגם ההׁשּפעה נמׁש ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּומּׁשם
ׁשּגרמּו החּורּבן ּדלאחר ו) (ּפרק הּתׁשּובה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבאּגרת
אזי ּכנ"ל, תּתאה ה' ּבחינת הׁשּפעת ׁשּירדה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבעוֹונֹותיהם
ונפׁשם לגּופם חּיּות לקּבל יׂשראל ּופֹוׁשעי החֹוטא ּגם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָיכֹול
(ּתהּלים ׁשּכתּוב ּכמֹו מּמׁש חּיים ּבעלי ׁשארי ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבהמית
לֹו ׁשּיהיה אפׁשר ּובאמת נדמּו, ּכּבהמֹות נמׁשל יג) ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָמט.
ׁשהם ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּבעֹובדי אם ּכי אינֹו זה אבל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלֹום,

ּכתּפֹוי ּבתר ּדׁשדי ּכמאן מאחֹוריים, יתּבר ׁשפעֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּבלים
המׁשכת ּדהיינּו לֹו, סלֹוח ה' יאבה לא נאמר יׂשראל על ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹאבל
והּטיית המׁשכת ׁשהּוא הּסליחה ענין ׁשּזהּו ּוכידּוע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהרצֹון
אדרּבא ּכי לֹו, סלֹוח ה' יאבה לא אֹומר זה ועל אליו. ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהרצֹון
הּכעס עליו ׁשּנמׁש והיינּו כו' וקנאתֹו ה' אף יעׁשן ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָאז
ׁשּבאּגרת והגם לּצלן, רחמנא מּמּנּו הרצֹון סיּלּוק ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
לקּבל ּכן ּגם יכֹול החֹוטא ׁשהאיׁש ּכתּוב הנ"ל ּפרק ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתׁשּובה
הּוא ׁשהּוא ּדמּפני הּפרק ּבסֹוף ׁשם ּומבֹואר כו', ְְְְִֵֶֶֶַַָָחּיּות
ּומּכל ּבראׁש, חלק נֹוטל הּוא לכן ההׁשּפעה להם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּממׁשי
ההׁשּפעה. ׁשּתּופסק ּבהכרח סֹוף ּכל ּדסֹוף לֹומר יׁש ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָמקֹום

.¯evÈ˜זה ּבכל לּבֹו ּבׁשרירּות ׁשהֹול ּדאף ּבלבבֹו מתּבר ƒְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
הּבהמית דנפׁש הרוה ׁשּיחּבר ידי על לֹו, יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשלֹום
הּקדּוּׁשה ׁשפע המׁשכת ׁשהיא האלקית, דנפׁש הּצמאה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאל
ּבראׁש. חלק אחרא מהּסטרא ונֹוטל ּדנֹוגּה ספירֹות ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבי'

b wxt e xn`n

•
.e
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˙È˘‡¯·הארץ ואת השמים את אלקים וארז"ל1ברא ,
עשרה (דאמירת אמר ר"י ע"א) דל"ב (ר"ה

שבהן מאמרות עשרה כנגד הוא) בר"ה מלכיות פסוקי
אור יהי (ויאמר דבראשית ויאמר נינהו, הי העולם, ,2נברא

א.1) א, (בדילוג).2)בראשית ג שם, בראשית
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רקיע המים3יהי יקוו הארץ4, תדשא מאורות5, יהי ,6,
המים הארץ7ישרצו תוצא אדם8, נעשה לו9, אעשה ,

דלא10עזר (ואע"ג הוא מאמר נמי בראשית הוו, תשעה ,(
דבאמירה דמי, דכתיב כמאן שמים, יהי ויאמר בי' כתיב

דכתיב רש"י) בידים, ולא איברי שמים11נמי ה' בדבר
דאת הכוללים, הנבראים הם והארץ השמים והנה 12נעשו.

צבא כל כולל הארץ ואת השמים צבא כל כולל השמים
כוללים,13הארץ נבראים הם והארץ דהשמים והיינו ,
דכל14למה הנבראים, שאר מבריאת בריאתם נשתנה

הכוללים והנבראים באמירה, הוא התהוותם הנה הנבראים
ברמז בא שהוא אלא מפורשת באמירה נבראו לא
צריכה דהבריאה מזה דהמובן הוא, מאמר נמי דבראשית

והארץ דהשמים להיות אמנם דוקא, במאמר הםלהיות
שאר כמו במאמר נבראו הם דגם הגם הנה כוללים, נבראים
ומפורט מפורש מאמר שאינו בזה נשתנו ומ"מ הנבראים,
שמים ד' בדבר דכתיב הוא, מאמר נמי דבראשית אלא
יהי אלקים ויאמר מפורש נאמר לא מה מפני וצ"ל נעשו.
נמי דבראשית ברמז שנאמר בזה המעלה ומה וגו', שמים
וז"ל עפ"ז ברמב"ן אי' דהנה הוא הענין אך הוא. מאמר
אצלנו ואין מוחלטת, מאפיסה הנבראים כל ברא הקב"ה
כל ואין ברא, לשון אלא מאין, היש בהוצאת בלה"ק
התחלה האין מן הוה למעלה או השמש תחת הנעשה
דק יסוד המוחלט הגמור האפס מן הוציא אבל ראשונה,
הצורה, לקבל מוכן ממציא, כח הוא אבל ממש, בו אין
הנקרא הראשון החומר והוא הפועל, אל הכח מן ולצאת
ממנו, ועשה יצר אבל דבר, ברא לא ההיולי ואחר היולי,
עכ"ל. אותם, ותיקן הצורות והלביש הכל, המציא ממנו כי
בשם נקרא המוחלט ואפס מאין יש דהוצאת שביאר הרי
דאופן זה אין הרי האין מן הנמצא היא ואשר בריאה,
האפס מן מתהווה הגמור דהיש הוא היש של התהוותו
יסוד הוא דתחלה והדרגה, סדר בזה שיש אלא המוחלט,
ענינים, ב' בו ויש ממציא, כח שהוא רק ממש בו שאין דק
אל הכח מן לצאת שמוכן והב' הצורה, לקבל שמוכן הא'
החומר שהוא הדק היסוד את הקב"ה שברא ואחר הפועל,
ועשה, יצר והלאה מכאן אלא דבר, ברא לא הנה הראשון

הצורות את הלביש ית' שהוא מה רק החומר מן הוא והכל
אותם. ותיקן

ÔÈ·‰ÏÂ,בעלמא רושם הוא דרשימה משנת"ל ילהק"ת כ"ז
מאינו היציאה רק שהוא הפרד"ס שהאריך וכמו
זה שאין מה הוא שהעיקר אלא עיקר הישנו שאין לישנו,
האמיתי, התואר שהוא השלילה תואר כעין שהוא ונת' אינו,
והיפך, העדר שהוא מה כל ששוללים מה הוא דשלילה
היכולת העדר שהוא מה כל ששוללי' העצמות ביכולת וכמו
גם הוא ההעדר שלילת הן ובכלל יכול, ית' הוא ובמילא
והוא בפרטים, הוא דהשתל' דיכולת דהשתל', היכולת
היכולת, יכולת והוא בהפכים, העצמות ויכולת דכח היכולת
ונת' חכ', שאינה דהשתל' החכ' ששוללים בתואר הוא וכן
נודע, קצהו דאפס אחכמה, אמרתי אבל הנעלם, שכל דיש
לפי כלל ידוע אינו קצהו אפס גם הנה מופלא שכל אבל
מקום דבלי הענין כי זמן, ולא מקום בלא מושג לנו שאין
הנפש, בכחות גם ישנו שדוגמתו מפני מושג קצת לנו יש
יודעים אנו מזה הרי א' במקום שהם ומח' רצון שכל וכמו
אנו אין מהו אבל בלבד, בידיעה רק והוא מקום, בלי שישנו

ל אבל דנבראי', מקום בלי הוא וכ"ז ולאיודעים, מקום א
הוא כן הנה מאתנו, ומופלא לנו מושג בלתי דאלקות זמן
שמופלא מה שזה וכשם דעתיק, חכ' שמופלא דאצי' בחכ'
המשכיל, כח שהוא השכל מקור מן גם מופלא הוא מאתנו
וכשם ח"ס, מבחי' גם שמופלא באצי' גם הוא כן הנה
אנושי משכל מופלא דאצי' חכ' מה מפני הדבר דטעם
הזמן בהגדרת מוגדר אנושי דשכל לפי דבי"ע ומחכ'
דאצי', מחכ' דעתיק חכ' שמופלא מה כמו"כ הנה ומקום,
וגדר האור גדר שהוא החכ' בגדר מוגדרת דאצי' שחכ' לפי
חכ' משא"כ נקודה, בגדר גם מוגדרת ובמילא הגילוי,
אינה גם לכן האור בגדר מוגדרת שאינה ולהיות דעתיק,
נקודה, בגדר מוגדרת אינה וא"כ הגילוי, בגדר מוגדרת
אנו דכ"ז עצמי, ומרחב מרחב, בבחי' היא נקודה וכשאינה
תוארי הנה ולכן מהו, יודעים שאנו מה זה אין אבל יודעים
האדם יגיע ובה במאד ורחבה גדולה ידיעה היא השלילה
תוארים והם כנ"ל, והשגה בהשכלה נשגבות מעלות לידי
החיוב. תוארי מכמו יותר העצם אל קרובים כלומר אמיתים
(el) `xa ziy`xa d"c

•

ו.3) שם,
ט.4) שם,
יא.5) שם,
יד.6) שם,
כ.7) שם,
כד.8) שם,
כו.9) שם,
יח.10) ב, שם

ו.11) לג, תהלים
אשר12) כל ד"ה ואילך. רפב ע' תרכ"ז המאמרים ספר גם ראה

(קה"ת, תרמ"ד המאמרים ספר תרמ"א. מאמרות בעשרה וד"ה חפץ
ועוד. ואילך. לו ע' תרנ"ב ואילך. שטז ע' תשס"ב)

(הובא13) א א, שם החיים אור יד. א, בראשית פרש"י ראה
א). תתרכ, ח"ו בראשית באוה"ת

למה.14) וצלה"ב ואוצ"ל: ובהעתקה. בכתי"ק כ"ה
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מאוורוטש‚. הרבי לאבי1הסבא, ששמע2סיפר מה

מצ'רנוביל מרדכי הר' הרה"ק אדמו"ר כ"ק מסבו

זצוקללה"ה.
אמר3אבי � מצ'רנוביל מרדכי הר' אדמו"ר כ"ק סיפר �

שהרבי לבן.4לי, הרבי את החשיב
זוסיא ר' להרה"ק פעם אמר שלנו5הרבי לגאון כתוב :

לו נתנו קדישא והחבריא לכאן, שיבוא ליטוואק זלמניו ר'

"רב". השם את

הקדוש זלמניו6המלאך לר' נתנו שהחבריא לרבי סיפר

קדישא החבריא הרבי: כך על ואמר "רב", השם את ליטוואק

היא" מילתא "שמא האמת, אל כרב"7כיוונו ,8ו"הלכתא
ישראל. תפוצות בכל יתקבל שלו ערוך השולחן

אמר שהרבי זוסיא ר' הרה"ק לו סיפר הגיע, כשה"רב"

ונפל קשות ה"רב" נאנח שיבוא, שלנו הגאון אל לכתוב לו

למשכב. ונפל מאד נחלש מעלפונו כשעוררוהו מתעלף.

הגדולה האסיפה בעת ברובנה זה פחדו9היה החבריא ,

את לצער שאסור אמר מויטבסק מנדלי ר' הרה"ק לרבי. לספר

"פדיון". יעשו קדישא שהחבריא פתרון, למצוא צריכים הרבי,

לרבי שיספרו הכריע מברדיצ'וב יצחק לוי ר' הרה"ק אך

ר' והרה"ק זוסיא ר' הרה"ק מנדלי, ר' הרה"ק אליו והלכו

יצחק. לוי

ממני, העלים וה' אמר: הסיפור, כל את לרבי כשסיפרו

רבי אצל נחשב הייתי אני בן, של תחושה לו והוא10יש לבן

לבן. אצלי נחשב

שבימים עד הרבי, התכוון למה הבין לא מאתנו אחד אף

ההסתלקות לפני שאתם11האחרונים מה הרבי, אמר

ולפני בקיץ. עוד זלמניו ר' הרגיש כעת, מרגישים

כסלו "י"ט ואמר: ה"רב" של בידיו הרבי תפס ההסתלקות

שנינו". של ההילולא הוא

הרב של ההילולא הוא תקל"ג וישב פרשת ג' ביום

פרשת ג' יום באותו שנים כ"ו וכעבור ממזריטש המגיד

ההילולא הוא תקנ"ט הרבי.12וישב של

דוב שמואל ר' המפורסם זה13החסיד ענין אודות דיבר

בין השנים שכ"ו היתה השיחה תוכן ההתוועדויות. באחת

שם אותיות ד' כנגד הן הרבי גאולת לבין המגיד הסתלקות

דוב שמואל ר' החסיד אמר � הזקן הרבי כ"ו. שעולים הוי'

עילאה. יחודא של הדרך את גילה �

בשפלרקה אבי14בישבי לי שסיפר הסיפור על נזכרתי

אחת פעם ואשר (הנ"ל) דוב שמואל ר' של מהתוועדותו

אביו אצל ב"יחידות" היה � אבי � ענין15כשהוא לו אמר

רבנו � שלאב�הסבא לו אמר הדברים ובהמשך בחסידות,

הכרה תהיה שלחסידים נפש מסירות היתה � הזקן

עליון. בדעת והבנה עילאה ביחודא פנימית והרגשה

במדרש„. כתוב האלקים". איש למשה אם16"תפלה :

שעלה בשעה אלקים, למה איש ואם איש למה אלקים

ובשעה אש, שכולן המלאכים לפני איש ומהו איש, לרקיע

אלקים. � הרקיע מן שירד

אלקים. איש בענין ענינים שני במדרש כאן נאמרים

הרקיע מן שירד ובשעה איש הוא לרקיע שעלה שבשעה

המלאכים. לפני הוא איש שהיותו השני והענין אלקים, הוא

איש. הן נשמות ואילו אש הם מלאכים

יתרון משום בכך יש איש במדריגת הן שנשמות מה

איש. הן ונשמות אש הם מלאכים המלאכים. לגבי המעלה

יתרון זהו באש, היא היו"ד של ההוספה י', אש זה איש

אש. לגבי איש של המעלה

הענין את מסבירים הקבלה ספרי כל חכמה. היא יו"ד

שלימה. תורה היא הדבר הסברת גדולה. באריכות

בא שכל כל של הראשון הגילוי קצרות: במלים אלא,

שכלי ענין לומד כשאחד אנו רואים וחריפה. קצרה בצורה

הדבר, את להבין עמל כשהוא הרי קושיא, אצלו ומתעוררת

הרעיו נצנוץ באהרי הקושיא על התירוץ של הראשון ן

המבריק "ברק נקרא זה לכן מאד, וחריפה קצרה בצורה

השכל. של הברק ההשכלה", נקודת של

אות כל אך ביותר, הקטנה היא יו"ד האות הרי באותיות

והתחלת נקודה, היא יו"ד שכן ביו"ד, שתתחיל ההכרח מן

נקודה. היא דבר כל

הוא חכמה של הסייג גם התבטלות, הוא חכמה של הגדר

כמאמר17שתיקה עצמו, הדבר אינו הרי דבר של הסייג .18

אך ענינים. שני הם ותורה שסייג הרי לתורה". סיג "ועשו

כך התורה. על שומר הוא כי לתורה, שייכות לו יש זאת בכל

עצמי. ביטול הוא חכמה של (הכלי) הגדר בחכמה, הדבר

אומר. שהשני מה ולקבל לשמוע הוא ביטול של ענינו

משהו ללמוד שיכול זה הוא וחכם אחד, מכל שומע חכם

גדול או קטן אדם ומכל דבר .19מכל

c"vxz elqk 'k lil

וחתנו1) צדק" ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק בן יצחק יוסף ר' הרה"ק כ"ק
מצ'רקאס. ישראל יעקב ר' הרה"ק של

הרה"ק2) של חתנו מליובאוויטש דובער שלום ר' הרה"ק אדמו"ר כ"ק
מאוורוטש. יצחק יוסף ר'

מצ'רנוביל.3) נחום ר' הרה"ק כ"ק
ממזריטש.4) המגיד הרב כ"ק
אלימלך5) ר' הרה"ק של אחיו מאנאפאלי זוסיא ר' הרה"ק כ"ק

מליזענסק.
ממזריטש.6) המגיד הרב בן המלאך אברהם ר' הרה"ק כ"ק
ב.7) ז, ברכות ראה
ב.8) מט, בכורות
תקל''ב.9) שנת בקיץ

נ''ע.10) הבעש''ט מורנו כ''ק
תקל''ג.11) כסלו
תקנ''ט.12) כסלו יט - הראשונה בפעם בפטרבורג ממאסרו שיצא יום
ה''צמח13) בעל אדמו''ר כ''ק חסידי מגדולי אחד - מינסק גליל מבוריסוב
צדק''.
שנת14) סיון בחודש היה הדבר בפטרבורג הגדול האסורים בית שם
תרפ''ז.
זצוקללה''ה.15) מוהר''ש אדמו''ר כ''ק
ה.16) צ, טוב שוחר
מי''ג.17) פ''ג אבות ראה
מ''א.18) פ''א שם,
מ''א.19) פ''ד אבות ראה
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לירד הלזה האיש הוא מומחה אבל ויותר, שבעים כבן בשנים ובא זקן איש - המלמד יקותיאל ר'
ואת אותו לאהבה אליו לבבם להמשיך שנים, וחמש ארבע בני תינוקות של חייהם ארחות לתוך

מורה. הוא אשר הלימודים
פועל כישרון41בר זאת, נחלתו לו באה בירושה אם אדע לא המלמד. יקותיאל ר' הוא גדול

פועל בר הוא, נפלא פועל בר אופן, בכל אבל זה, בכישרון ית' השם חנן בלבד אותו או ַָהמלמדות,
הכלל. מן יוצא

בתמונות לתלמידיו ומסביר מבאר המלמד יקותיאל ר' שהי' המחוכמים והמשלים הדוגמאות
אותם קובעים לשמוע, התלמיד לב את מושכים היו טוב:האותיות בזכרון אותם וחותמים במוח
אל"ף הוא באמצע נושאים ומקל מכאן ודלי מכאן מעבר42דלי ויו"ד מזה מעבר לו יו"ד אשר ,

באמצע וקו .43מזה
באופן ועניינים תמונות בשארי וכן אל"ף. באות נזכרים היינו מים נושא רואים שהיינו עת ובכל

בלימוד. עניין איזה לנו מזכיר הי' בחיינו מקרה כל אשר עד כזה,
* * *

בעצמו זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד התחיל יאלטע נסיעת הוחלטה כאשר
תיבות. כמה פירוש ויודע סידור לומד הייתי וכבר עמי ִִללמוד

למצב בהנוגע בחינות איזה לעשות חפצו הפראפעסארן כי בחרקוב, כשבועיים התעכבנו ָָבנסיעתנו
זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של הרפואה ואופן בריאותו

כראוי אתנהג שכאשר והבטיחני מורה, יד על נתנני ולא עמי, בעצמו למד הזה הזמן משך בכל
כן על הרבה, ידבר לא כי עליו פקדו הפראפעסארן כי לי אמר מחרקוב ובנסיעתנו בעצמו, עמי ָָילמוד

בעצמו. עמי ילמוד העתים מן ולעת מלמד עבורי ישיג
אבא, של בריאותו חלישות לי יכאב ומאד האב, בריאות להטבת לדאוג הבן חובת לדעה בנתי כבר
הטובים בארחותי אשר הנני וחושב כל, על מתגבר עמדי בעצמו ילמוד אבא אשר והחפץ התשוקה ִִָאבל

אבא. של בריאותו אטיב
חשבתי לא אשר אחת הנהגה אף הי' לא מחרקוב, נסענו מאז אשר המה, טובים הנהגותי כך כל

יותר. המועיל באופן לעשותה בה
במזמור שיעורי, על וחזרתי הקטנים הסלעים אחד על וישבתי הסידור לקחתי ההיא בשעה 44ולזאת

אל. כבוד מספרים השמים
* * *

מקום על לנו מראה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד מזונות, במיני לסעוד ְֶַישבנו
בסלע גדול חור כעין אנחנו רואים שבּתנּו ממקום כלומר, ומרחוק, מאד, גבוה גבוה ההר, בגובה ְִֵאחד

ההר. בראש העומד
ספר41) קעה. ע' תרס"ו בהמשך נתבאר - פועל" בר "מלמד

מקומות. ובכמה .80 ע' תש"ח ואילך. ל"ה עמוד סוף תרס"ח המאמרים
דוד42) שאמר וזהו (דיבור-המתחיל בליקוטים עינים מאור ראה

.310 ע' כה חלק שיחות לקוטי גם וראה ע"ה). המלך
וש"נ.43) תרצ"ו. השיחות ספר ראה
יט.44) תהלים
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נ"ע הרז"א דודי אחיו כבוד עם נסיעתו בעת תרמ"ד בשנת כי מספר, אאמו"ר כ"ק מן45הוד נסעו ,
תפלת להתפלל וילכו זה, במקום לנוח עמדו בקר, הששית ובשעה בלילה, לפה בה דרך שעברנו התחנה
מערה כי ראו לשם ובבואם הוא, חור רק כי להם נדמה לשם בואם טרם תחלה ההר. בגובה שחרית

לשבת. טוב מקום קטנים, סלעים מונחים ושם וחלולה היא ארוכה
והי' ד', מצות את לקיים יכול יהודי כל אשר כזה באופן העולם את ברא ית' השם כי לי ביאר אז

פתוח במקום השדה פני על להתפלל ואסור תפלה, זמן ויגיע בדרך אדם יסע הקב"ה46אם ברא לזאת ,
שם. להתפלל שיוכלו למען בתים כמו הם אשר כאלו, חלולים סלעים

* * *

וש"נ.45) .16 הערה 41 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה
ה].46) סעיף צ סימן אורח-חיים הזקן ודאדמו"ר טור-שולחן-ערוך ראה

ycew zexb`
תשט"ז מנ"א, כ"ט ב"ה,

ברוקלין.
ושלום! ברכה

וכו'. והמאורע החלום ע"ד כותבת בו מנ"א, מכ"ג מכתבה על במענה
כל לא ובטח בהחלט, זה מכל דעתה לבדוקותסיח טוב ומה לבודקן, וצריך כשרות בדירתה המזוזות

איזה תפריש טוב יום וערב שבת ערב בכל הנרות הדלקת שלפני ומהנכון שליט"א, בעלה של התפילין גם
קודם לצדקה פרוטות איזה להפריש וחמישי שני של חול יום בכל בעלה יעשה וכן לצדקה פרוטות
מבני ואחת אחד לכל להיטיב ורוצה הטוב עצם שהוא ומנהיגו עולם בבורא בבטחונם ויתחזקו התפלה,
תורתנו להוראת מתאים חיים אורח והוא הברכה, לקבלת המתאים כלי לעשות שצריך ורק ישראל,
בקרוב. שיהי' רצון ויהי האמור, בכל טובות לבשורות ואחכה מסייעתם, אבותם זכות והרי חיים, תורת

בברכה.

תשט"ז אלול, אדר"ח ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

ממרוקה. להעתקה וטעמיו סברתו הפעם עוד כותב בו במנחם, מכ"ו מכתבו על במענה
מובן ומזה ברוחניות, טובתו אשר קודמין, ענייך רז"ל במאמר חזק מיוסד אעמודה, בדעתי ואני
בתוככי במרוקה הקדש טהרת על החינוך בשטח וידיעותיו כשרונותיו לנצל בגשמיות טובתו כן גם שזהו
למלאות ומנהיגו עולם בורא מובטח בזה והשתדלות במרץ שיוסיף וככל הספרדים, ישראל בני אחינו
התניא בעל הזקן רבנו וכמאמר בלימוד, הצלחה כן גם ובודאי הפרטים, בעניניו שי' ולב"ב לו המצטרך
אלף זכים ולבו מוחו נעשים זה) בכלל רוחנית צדקה אשר (ופשוט הצדקה ידי על אשר והשו"ע קדישא
לאמר שיוכל תלמידים שמקים טוב ויבשר וכאמור, זה, היפה בחלק יבחר אשר רצון ויהי ככה, פעמים

שגדלתי. גדולים ראו הזמן במשך עליהם
טובה. וחתימה כתיבה בברכת
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי
עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת
ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה
יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה
העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -
של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו
בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה
כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות דבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,
* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות
אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד
ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים
מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.
והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת
ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,
פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "
לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו
שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על
כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה
רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -
וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם
אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על
ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .
עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה
במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא
פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .
והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה
שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,
* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי
התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .
שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו
רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה
החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,
יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה
כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר
רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור
ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב



ycew zexb`ht

ה'תשט"ו אלול, דר"ח א' ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

אהרונוב שיחיו ומרים אברהם ד"ר לכבוד
וברכה! שלום

לעזור רצונם לגשם כיצד שאלתם על מענה - למכתבי בהמשך הבא מנ"א, מי"ב מכתבם על במענה
להכשרה חוזרת "קרן יסוד דבר על זה במכתבם וכותבים די-רחב, ובאופן ת"ו באה"ק חב"ד לעבודת
שי'. אהרונוב" ואברהם מרים ד"ר שם על (ליובאוויטש) תמימים תומכי ישיבת חניכי לנוער מקצועית
פירות הדבר ויביא ומוצלחת טובה בשעה שיהי' רצון יהי ההחלטה, לאחר כבר הוא הענין אם הנה

רחבים. ובמדים טובים
והיא: בזה, השקפתי את להעלים ברשותי אין וטריא, שקלא של בגדר עדין הענין אם אבל

מסורתי לחינוך בהנוגע משבר בתקופת וביחוד עולם הרת של בתקופה אנו שחיים לזה לב בשים
חירום ובשעת הצעיר, הנוער של) האדם (חומר להציל אפשר שבו רגע כל יקר הנה בפרט, חסידי וחינוך
ח"ו, מאבדים, בינתים כי זמן, לאחר פירותי' המביאה לעבודה קודמת מידית חינוכית עבודה הנה כזו

הישראלי. הנוער של מאות ואולי עשיריות
בהם קדימה דין לגייס, שאפשר והכחות האמצעים שכל היא כמובן, המסקנה, זו, מבט מנקודת
דוקא לאו וגם חוזרת גמ"ח קרן של באופן לא וממילא המידי, בחינוך מקסימאלית בעבודה שיתרכזו
לקלוט שיוכלו חינוך למוסדות אפשריות לתת בעיקר אלא ובוגרים, אברכים בשביל מקצועית להכשרה

הצאן. גדיי צעירים, תלמידים של מספר עוד
ראינו כבר אבל בדעתם, שעלה הענין על עולה אינה זו עבודה האיכות שמנקודת נניח אפילו ואם
אלף במרז"ל גם וכמרומז באיכות, להוספה סוף כל סוף מביא הכמות שרבוי פעמים הרבה במוחש

להוראה. ואחד לגמרא עשרה למשנה, יוצאים מאה למקרא, נכנסים
הענין מהמשך יודיעוני ובטח להגשימו שיחליטו איך במפעלם הצלחה להם מאחל הנני אופן בכל

מראש. ות"ח
כוח"ט. ובברכת בכבוד

תשט"ו אלול, א' ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

העליונה השגחה אשר ונהניתי בו, המוסגר עם מנ"א, מכ"ב מכתבו נתקבל הארוכה שתיקתו לאחרי
שזהו במוחש רואים אשר כו', מסוג בחורים בין וכן פלונית, בישיבה המעינות הפצת אופן לו הזמינה
השתדלות נחוצה כמה עד מובן ובמילא לעצמו, לו בהנוגע וכן ולהישיבה להבחורים בהנוגע באתעדל"ע
גיסא לאידך אבל תוצאות, בלי ח"ו להיות יכולה אתעדל"ע גיסא שמחד אף כי בזה, וביותר ביותר
היפך דא מסטרא ולכן כמובן, מאתעדל"ת יותר נעלה שהוא ממקום זהו הרי למטה אותה כשממשיכים
קלה שבהתעסקות שבודאי אף ביותר, חלושה היא בהנ"ל ההשתדלות אשר נראה כי במילואה, החדוה
הי' באם ואפילו בזה התאמצו אופן באיזה - ובגשמיות ברוחניות ברורה פרנסה של ענין בזה הי' שלו

הנ"ל. בענין בהשתדלות וק"ו כ"ש ללמוד יש ומזה ספיקא, וספק ספק גם
עם ביחד ובמילא רבים, ויצרפו ויתלבנו יתבררו אשר כזה לזמן שזכינו מאנ"ש לכמה כתבתי וכבר
בשר בעיני גם שיראו מובטחני ת"ו, באה"ק אנ"ש בעניני ובפרט ענינים בכמה הנה הנסיונות, קושי
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אלה, דברי שיתקבלו עדיין זכיתי לא ולדאבוני רוחניות, בפרנסה כדבעי יתעסקו אם בגשמיות פרנסה
שעומד לאחד מ', פרק סוף בתניא המובא ע"ד הוא שמצבם ת"ו באה"ק מאנ"ש לאחדים כתבתי וכבר
שעי"ז אף חיים מיים מקור שבנהר להמים הראש את להרכין רצונו אין אבל לשתות, מים וצועק בנהר

כפשוטה. בגשמיות פרנסה היינו ולחם מים כן גם יהי'
ולכוח"ט. לעיל האמור בכל הצלחה בברכת

תשט"ו אלול, ג' ב"ה,
ברוקלין.

בצ"צ עוסק נו"נ אי"א הרה"ח
הלוי שי' זאב מנחם מו"ה

וברכה! שלום
לפ': מענה ותוכן ב'. מיום מכתבו קבלת אני מאשר

מהרס עצמו זה במכתבו הרי כי סייעי, דמרי גברא מרגיש ולא חלי לא כמה עד אותו בקראי נפלאתי
בהעיריות להצביע שמותר ההודעה ע"י והוא הקודם, במכתב והן זה במכתב הן שלו הטענות כל את
הטעמים כל לשיטתו הנה תורתו כבוד ובמחילת צריך. פירושו בודאי הרי דא בכגון ומותר ת"ו, באה"ק
עצמן הן הן בכנסת המשתתפות המפלגות שכל כיון הם, דא בכגון גם - ומוחלט חמור לאיסור שכותב
כו' מסייע ה"ז בידם שהמסייע אסור, עמהם שהתחברות הטענה ובמילא בהעיריות, לבחירות המוצגות
ביניהם ואין במכתבו. שכותב עצמם הן הן וכו' כו' הצניעות דרך היפך יושבות ידם על הנבחרות שהנשים

בכא לערב ואין מידי. לא ותו בחומה יעלו שלא כתובות מס' דסוף הענין עבירותאלא דשלש הענין ן
עירית דענין כיון בחומה, יעלה דאל הענין בזה גם ישנו הדברים שבפנימיות ובפרט כו'. יעבור ואל דיהרג
ההתנגדות ע"ז שדוקא כיון ת"ו, אה"ק כל של המדיניות של ענין מכל יותר - בחומה עלי' הוא ירושת"ו

עתה. עד וביותר ביותר גדולה
שהרי זה על ומתרץ למדבריות לסור הרמב"ם במ"ש הנה שבמכתבו, האחרות לנקודות בהנוגע ב)
ענין הוא שבחו"ל שכותב במה עצמו, במכתבו הסתירה נמצא זה על גם הנה עד"ז, הוא לארץ בחוץ גם
כי יותר, הרבה חריף הוא החילוק ובאמת כו'. מרידה של ענין הוא ת"ו באה"ק משא"כ הארצות דעם
משא"כ - כו' חומד והלב רואה שהעין לחשוש מקום שיש ורק ח"ו, הדת היפך כפי' של ענין אין בחו"ל
כבוד במחילת הרי זה, על שמתרץ התירוצים כל ומילא וד"ל. ישראל כולה או ישראל שרובה בעיר

פירכא. דדינא מעיקרא תורתו,
הטרחה, בעד שמשלם דוגמא ומביא וכו' השונים השירותים בעד שמשלם במה שכותב מה כן ג)
בעד רק משלמים אין וכו' המים בעד שבהשילומים ידוע לו גם בודאי כי כלל, דומה אינו בזה גם הנה
הרחובות נקיון - שכותב כפי - רק ולא הוצאות, עניני בכלל מספיקים אלו שממעות אלא לבד, הטרחה
אלא עוד ולא כו', תאבדון אבד בתורה, המפורשת המצוה ח"ו לקיים יוכלו שלא השמירה גם אלא וכו',
בדבר להאריך ואין ושמירתם. המיסיון - יותר עוד שגרוע ומה שלהם, תפלה בתי להחזקת נותנים שגם

המבהיל.
הידועות עבירות מהג' הוא הנ"ל שכל ובחומתנו, במכ' הכתוב על נוסף הרי ברירה, שאין ומ"ש
הולכים שאין ידי על ת"ו שבאה"ק ישראל בני שאר של מס"נ ולשיטתם נפש, למסירת מוכרחים ובמילא
וגם בחו"ל ע"ז מכריזים והם מהכופרים, (דעפוטאטען) נציגים כמה עוד מוסיפים ובמילא לבחירות,
מג' זהו ואם מזה. גדול השם חילול לך ואין ת"ו, באה"ק דיעות רוב על מוכחת ראי' שזהו ת"ו באה"ק
וכן ובנפט, בנרות להשתמש אפשר הרי - ובפרט בע"כ. לקחת שיוכלו תירוץ אין הרי - הנ"ל עבירות
שבהנוגע להוכיח אלא אותו, לצער אלו בשורות הכוונה שאין ומובן וכיו"ב. מעיינות במי להשתמש
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בני של אלפים מאות גם או אלפים לעשיריות שנוגע ובמה מדותיהם, על מעבירין עצמו של הגוף לעניני
בקנאות משתמשים בזה דוקא הרי - יומים יום בחיי אלקינו מצות יותר בנקל לקיים שיוכלו ישראל

כלל. במקומה שאינה
מהו כלל מובן אינו הנה מבפנים, מחאה ולא וכו' מבחוץ מחאה שמוכרחת לומר מקום שיש מ"ש ד)
בההפגנה שהי' וכמו מבפנים. למחות ויש מבחוץ למחות שיש כיון הדברים, שני שבין הסתירה

בכנסת. ישבו זו מפלגה שחברי בשעה בה בה, השתתפו ישראל מאגודת חברים שכמה בארצוה"ב
לא הנה מהסרסורים, היו ת"ו באה"ק חב"ד ואנשי והמזרחי, מאגודה חזית לעשות שרצו מ"ש ה)
שכת"ר ומה בפירוש. שאמר וכמו שליט"א אדמו"ר כ"ק גם הי' בזה הסרסור כי - כ"כ בשמיעתו דייק
להעיריות אשר במכתבו כותב בעצמו הרי כי להקשות, לו הי' מזה עדיפא הנה זה, על עולמות מרעיש
מפלגות עם ישראל אגודת של להעירי' חזית היתה מקומות שבכמה לו גם ידוע ובודאי להצביע צריכים

וד"ל. מהנ"ל, שמאליות יותר הרבה
וכל ודברים דין כל להיות צריך אין שעמהם ישראל דבני הסוגים כל את במכתבו שמונה במה ו)
ישראל אהבת במצות אמורה כבר זה על המענה הרי וכו', כו' בעדם ולעשות להשתדל ואין ומשא, מגע
שלקחו אלו כל אשר זו שיטה הדברים, באמתית כי - גערעט כת"ר צו ניט צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק ע"י
ואפילו מזרחי פועלי מזרחי, מפלגת בעד סיבות כמה מפני שהצביעו אלו כל ועאכו"כ בהבחירות חלק
על הנלחמים מדין מקליפת שרשם גערעט, עם צו ניט - כנ"ל הרי עמהם, דו"ד כל להיות אין מפא"י
מילתא שמא שהרי בפרט, - כת"ר על ולפלא וכו'. הזקן לרבנו החלצו בדרוש תוכנה וכמבואר ר"ל, הוי'
כמה ודורו שאחז אף ישראל, בני בכבוד לנגוע כשרצה רז"ל סיפור וכידוע ישעי', בשם ומתחיל היא,
ובפרט עתה, אבל הבחירות, קודם השערה בגדר הי' הנ"ל כל והנה כו'. בהיכל וגם ביניהם היו עוע"ז
מאוחדת חזית היתה שאם ברור, החשבון דו"ח: לעשות מתעורר מישראל אחד כל שבודאי אלול בחדש
כל הרי החרדית הרשימה בעד להצביע בידו שיש מי כל להצביע הולכים היו ואם ומזרחי, אגודה של
והמזרחי, אגודה מפלגת ב"כ בתור אחדים אנשים עוד לכנסת נכנסים שהיו מעידים בזה המבינים
לרעה ישפיע לא שזה לסבב יכול הרי יכול והכל השמאליות. במפלגות זה במספר חסרים היו ובמילא
כל הרי הנס, על סומכין דאין מרז"ל בחשבון מביאים הי' אם אבל ת"ו, באה"ק הגזירות חקיקת על
נמצאים שבכנסת למה האחריות שכמו על בבחירות, מלהצביע מישראל מאות ואפשר עשיריות שמנע מי

המפלגו מב"כ הזה כמספר ונפחת בה' המורדים מפלגות ב"כ יותר או וצריךארבעה ומזרחי. דהאגודה ת
שלהפוך - אלא עוד ולא האחריות, זו עצמו על לקבל פלייצעס ברייטע די דאס האט ווער גדול, עיון

וכו'. טהורה שמים יראת זוהי שדוקא ולומר הענין
הוראת אלא לנו אין אנו כי וביותר, ביותר עליו אני תמה הנה דמכתבו, העיקרית בנקודה ט) ...
היינו המשיח ביאת אשר השנה בראש נשמתו בעליית אח"כ, ומסר שמע ברור אשר ותלמידיו, הבעש"ט
בארוכה (מבואר חוצה החסידות) (תורת המעינות בהפצת תלויות ישראל בני וגאולת השכינה גאולת
ג"כ מוכרח והוא יעו"ש). מוהריי"ץ, אדמו"ר כ"ק של תר"ץ תורה שמחת בשיחת - זה ענין ובהסברה
פנימיות לימוד העדר ע"י הגאולה את שמעכבים איך ההקדמות, לשער בהקדמתו הרח"ו מ"ש ע"פ
אלפים כמה על - העליונה השגחה ע"י - השפעה לו שיש מי [...] לומר אפשר ואיך וכו' כו' התורה
בשעה ובה דחיי, אילנא התורה פנימיות שילמדו אלו לכל הוראה שום ממנו נשמע לא ולע"ע מישראל
זה גדול בדבר ודוקא יצאו, לא עכ"פ וס"ס ספק שמגדר אף ומשלש כופל חוזר - ענינים לשאר שבהנוגע

משיחא מלכא כלשאמר שאין ברורים ובדברים המשיח בהיכל נשמתו בעליית להבעש"ט זה ואמר ,
עשירי חלק אפילו עולם מרעיש הי' שאם וס"ס, ספק מכל שנעלה אף בפיו, מלה כל אין לספק, מקום
רבבות ואולי מישראל אלפים ממש יום באותו הי' להצבעה, בהנוגע ת"ו באה"ק שהרעישו ממה ומאה

הגאולה קץ מקרבים ובמילא התורה, פנימיות לימוד מתחילים וברורהמישראל סלולה .בדרך
- דא ובכגון תרחק, שקר מדבר אמור מאתנו כאו"א על אבל לעיל, האמור כל על כת"ר במחילת

כו'. להתחשב מבלי וברור הגלוי האמת את לאמר ומוכרח דמי. שקר לדבר כהודאה שתיקה
עליהם להגן אין עמהם, שייכות להיות צריכה שאין הסוגים אלו כל אודות וכהנ"ל, במ"ש, דא"ג י)
שהיא מהימנא רעיא משה להנהגת בהנוגע הקודם במכתבי שציינתי בהזהר הרי כי תמוה, הנה כו',
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העגל, לעושי בהנוגע אמורים הדברים הנה שם, וכמבואר אבינו אברהם הנהגת אפילו משא"כ כדבעי,
מרז"ל וידוע ש"ד, ע"ז ג"ע עבירות שלש כל אז שהיו לצחק ויקומו הכתוב על רז"ל סיפור ידוע אשר

משה ח"ו אומר הי' לא אם ובכ"ז במסבו, כשהמלך זה וכו'.רע"משהי' אזי וכו' נא מחני אין ואם
במ"ש זה.יא) על היסוד צע"ג הנה וכו'. בה להשתמש שלא - חשמל התיבה, אודות

לא לענין בהנוגע מדבר שם הרי כז) א, יחזקאל רש"י בפירוש ג"כ (ועיין חגיגה לגמרא שמצינו ומה
עיין נוגה, לקליפת שייך שזהו הקבלה בספרי ובכלל בע"ח בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט להתיבה בהנוגע

קה"ת. הוצאת - אור לתורה בהוספה נדפס צדק הצמח אדמו"ר כ"ק ובמאמר החשמל שער בע"ח
כוח"ט, בברכת

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
קווינט א.
מזכיר

נ.ב.
ע"ה. אלפנדרי דהרה"צ הכתבים ע"ד ג"כ יזכיר להנ"ל, בכתבו בודאי

תשט"ו אלול, ד' ב"ה,
ברוקלין.

שי' חיים מו"ה רב כו' נו"נ אי"א הוו"ח
וברכה! שלום

אלול. מאדר"ח מכתבו על במענה
רבנו שכתב ממה ישנם שינוים כמה הנה חב"ד, שבנוהג בסת"ם אשר האותיות לתמונת בהנוגע א)
והפסקים הטהור בשולחנו רבנו פסקי שבין השינוי בטעם מקומות בכמה וכמדובר שלו, בשו"ע הזקן
להרב הסידור פסקי קונטרס בתחלתו, הכולל שער ג"כ ועיין לפועל, בהנוגע שהנהיג ובמה בסידורו שלו
עפ"י הזקן רבנו תיקן התפילין אשר יו"ד פרק רבי בבית הכתוב ידוע ביחוד לתפילין ובהשייך ועוד, נאה
אל מפה הנלמדים הדברים והן עיי"ש, והנחתם תיקונם בכתיבתם האריז"ל וקבלת הראשונים קבלת
פה, בעל להנאמר עזר בתור אלא משמש הכתב ואין בכתב, הצורך ככל לבארם וקשה לסופר מסופר פה

הפרטים. ויבאר חב"ד, כמנהג סת"ם סופר עם יתדבר וכיו"ב כהנ"ל בשאלה ולכן
או"ח בשו"ע מהאחרונים כמה הנה לתפילין, בהנוגע אצבעים על אצבעים שיעור אודות במ"ש ב)
הכוונה רש"י לדעת מפרש שם מגדים בפרי אבל לתתורא, בזה שהכוונה מפרשים מ"א סעיף ל"ב סי'
באות ע"ז ג"כ שהעיר וכמו הבתים, על שהכוונה בטור ומובא הרא"ש, מלשון ג"כ משמע וכן הבתים על

אצבעים. על אצבעים הבתים מדת עושים המהדרים ולכן יט-כ. ס"ק שם חיים
כוח"ט, בברכת

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
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תשט"ז מנ"א, כ"ח ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

- תמוז משילהי מכתבו קבלת הנני ומאשר בזמנו, הגיעו בטח הקודם מכתבו על מענה מכתבי
אלי. שהגיע עד קצת שנתאחר

מהוצאת ספרים זה יהי' האפשרי שככל ומובן יותר, לפרט הי' צריך ספרים, חוסר אודות במ"ש
להשיג. יותר בנקל יהי' שזה קה"ת

ב ונצלו שליט"א, הרבנים האברכים השלוחים עם כ"פ נפגש בעבודתובטח גם ת"ו באה"ק יקורם
יצליחו. והשי"ת בזה, גם המתאימה בפרטיות יודיע ובטח חב"ד, בכרם הוא

לא ובודאי תורה. בני בין המעינות בהפצת לו מפריעים שיש שתתבדה), (והלואי שמועה הגיעתני
תושי' נק' זה עם וביחד דרכי', הם שאלו התורה מעינות להפיץ ימשיך נועם ובדרכי מזה. כלל יתרשם
שמועה שגם אמרז"ל כבר - נאה אינה זו שמועה האומר וכל להפצתה. המנגדים כל של כחם מתשת כי
הידוע וכפסק העליונה, על ידו תהי' וסו"ס האמורה, בעבה"ק חלקו ואשרי - ר"ל. יאבד בעיניו הנאה

מעלה. של ב"ד של
בברכה,

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
מזכיר

תשט"ז] מנ"א, [כ"ח
המתאימים. בזמנים שלא גם ויקרה המשוטטת מחשבה ע"ד בו שכותב ה', מיום מכתבו על במענה
סימן סוף הקדש באגרת וכן שם. עיין כ"ח בפרק ובפרט מקומות, בכמה בתניא שכותב מה ידוע
לצורך אם ושאפילו הספר מתוך וללמוד להתפלל הוא בזה שמקבלים הענינים ואחד ע"א) (קמ"ה, כ"ה
המחשבה מרגיש וכאשר שלומד. הענין בו שנמצא הספר פתוח להחזיק - פה בעל לחשוב צריך - עיון

ומסבירות. אוחזות ואותיות בהאותיות להסתכל משוטטת

תשט"ז מנ"א, כ"ט ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

מנ"א. מכ"א מכתבו על במענה
זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של הק' הציון על אודותם שכותב אלה כל את יזכירו רצון בעת
וקיום התורה בלימוד ושקידה בהתמדה הוא יוסיף בטח הבקשה המביא שהוא ומאחר זי"ע. נבג"מ

בקשותיו. מילוי השי"ת ימהר שעי"ז בהידור מצותי'
היעוצה עצה ידועה כבר - ותפלתו, לימודו בעת ולהתרכז המחשבה לאחוז לו קשה אשר שכותב במה
בשעת יהי' במוחו ומעבירה בהסברא כשמתבונן ואפילו הסידור, מתוך ולהתפלל הספר מתוך ללמוד לזה
בפנים יעיין לשוטט מתחלת שמחשבתו ירגיש ובאם לפניו, פתוח מתבונן בו הענין נמצא בו ספר מעשה

ומסבירות. מאירות אוחזות ואותיות
בברכה,

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
מזכיר
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ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ¯n‡Â¿ƒ»ƒ¿≈≈»…ƒ««

C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈaƒ¬≈¿»»√»¿»¡»»

:‡e‰ב‡„Áa C
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¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»¿«

é"ùø

(ÁÈ)ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL.הּפֹוסקים ּדּינים ׁשֹופטים, …¿ƒ¿…¿ƒְְִִִַַָ
הּדין: טז)ÌÈ¯ËLÂ.את העם(סנהדרין את הרֹודין ִֶַ¿…¿ƒִֶָָָ

עד ּוברצּועה ּבמקל וכֹופתין ׁשּמּכין מצותם, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
הּׁשֹופט: ּדין את עליו .EÈ¯ÚLŒÏÎaׁשּיקּבל ְִֵֵֶֶַַָָ¿»¿»∆

טז) עיר(סנהדרין על:.EÈË·LÏועיר:ּבכל מּוסב ְִִָָƒ¿»∆ַָ
,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ,"ל ְְְְְְִִִִִֶֶֶָ"ּתּתן

:ל נתן אלהי ה' אׁשר ׁשערי .EÈË·LÏּבכל ְְְֱֲֵֶֶֶָָֹֹƒ¿»∆
וׁשבט, ׁשבט לכל ּדּינין ׁשּמֹוׁשיבין עירמלּמד ּובכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

B‚Â'ועיר: ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ.ממחים ּדּינין מּנה ִָ¿»¿∆»»¿ְִִֵַַָֻ
צדק: לׁשּפט ËtLÓ(ËÈ)וצּדיקים ‰h˙Œ‡Ï. ְְִִִֶֶַֹ…«∆ƒ¿»

ÌÈ tּכמׁשמעֹו: ¯Èk˙ ‡Ï.,הּטענֹות ּבׁשעת אף ְְַָ…«ƒ»ƒְְִַַַָ
לזה, וקׁשה לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אחדאזהרה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹומד
טענֹותיו: מסּתּתמין חברֹו, ÁL„את Áw˙Œ‡ÏÂ. ְְֲֲִִֵֶַַָ¿…ƒ«…«

צדק:אפּלּו(ספרי) eÚÈ¯לׁשּפט „ÁM‰ Èk.כתובות) ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈
אתקה) יּטה ׁשּלא אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשּקּבל

ּבזכּותֹו: להּפ אצלֹו ˆÌ˜Ècלבבֹו È¯·c.ּדברים ְְְְִֵֶַָƒ¿≈«ƒƒְִָ

אמת:הּמצּדקים, Ûc¯z(Î)מׁשּפטי ˜„ˆ ˜„ˆ. ְְְֱִִֵֶַָֻ∆∆∆∆ƒ¿…
לב) סנהדרין ּביתּֿדין(ספרי. אחר יפה:הּלÔÚÓÏ ִֵֵֶַַַָ¿««

zL¯ÈÂ ‰ÈÁz.הּכׁשרים הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ƒ¿∆¿»«¿»ְְִִִֵַַַַָ
אדמתן: על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָלהחיֹות

(‡Î)‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï.מּׁשעת עליה לחּיבֹו …ƒ«¿¬≈»ְְְִֶַַָָ
עלנטיעתּה, ּתעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ÁaÊÓנטיעתּה: Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï ְִָָ…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«

EÈ‰Ï‡ ּבית.‰' ּולבֹונה אילן לנֹוטע ּבהראזהרה ¡…∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
vÓ·‰(Î·)הּבית: EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ.אבן מּצבת ִַַ¿…»ƒ¿«≈»ֶֶֶֶַ

להקריב לּׁשמים:אחת, אפּלּו N ‡עליה ¯L‡. ְְֲִִִֶַַַַַָָָ¬∆»≈
זֹו ואת לעׂשֹות, צּוה אדמה ּומזּבח אבנים ְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָמזּבח

לּכנענּיים, היתה חק ּכי ׁשהיתהׂשנא, ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
מאחר ׂשנאּה, עכׁשו האבֹות, ּבימי לֹו ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָאהּובה

ּכֹוכבים: לעבֹודת חק אּלּו Œ‡Ï(‡)ׁשעׂשאּוה ֲֲִֵֶַַָָָֹ…
Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙.(ספרי)למפּגל אזהרה ƒ¿«¿…»»»ְְֵַַַָָ

ידי על ׁשארּבּקדׁשים ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור ְְְְְֳִִִֵַַַָָ
קדׁשים ּבׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו ÚÏ·¯(·):(זבחים ְְִִִַָָָ«¬…



íéèôåùæéïåùàø íåé ñåì÷ðåàäö

éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà Eïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
òøä-úà äùré øLà äMà-Bà Léà Cì̈®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤Ÿ̄¤¨©²

éäìà-ýåýé éðéraBúéøa øárì Ei''yx:âCìiå §¥¥§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤
íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáriå©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®

ìåíéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà | LîM §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦
éúéeö-àì øLài''yx:ãzrîLå Eì-ãbäå £¤¬«Ÿ¦¦«¦§ª©§−§¨¨®§¨

äúNrð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²
ìàøNéa úàfä äárBzäi''yx:ä-úà úàöBäå ©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«§«¥¨´¤

eùr øLà àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä̈¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨ÂŸ
éørL-ìà äfä òøä øácä-úàLéàä-úà E ¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾

eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bài''yx: −¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
åìL Bà íéãr íéðL | ét-ìrúîeé íéãr äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´

ãçà ãr ét-ìr úîeé àì únäi''yx:æãé ©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«©´
-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãrä̈«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨

:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa íräôçék ¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´
íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈
úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéa¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ

Ì„˜ LÈ·c ˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ƒ¿»ƒ«¿≈»¿ƒ√»

:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

iÓÓÚ‡ג ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»

‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe ÔB‰Ï „È‚Òe¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»

‡Ï Èc ‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡¿»≈≈¿«»ƒ»

:˙È„wÙדÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂ «≈ƒƒ«»¿ƒ¿»

ÔÂk ‡ËL˜ ‡‰Â ˙e‡È Úa˙˙Â¿ƒ¿«»¿»À¿»≈«

‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈaה‡¯·b ˙È ˜t˙Â ¿ƒ¿»≈¿«≈»«¿»

Èc ‡È‰‰ ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰«»ƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈

˙È (CÈÂ¯˜Ï) C
Èc ˙Èa Ú¯˙Ïƒ¿«≈ƒ»¿ƒ¿»»

ÔepÓb¯˙Â ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i
·‡aו¯ÓÈÓ ÏÚ ¿«¿«»ƒ«≈«

ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ

iÁc ÏË˜˙ÈÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ · ƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈

:„Á „È‰Ò ¯ÓÈÓ ÏÚז‡„È «≈«»ƒ»¿»

‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»

‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:C
ÈaÓחCpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡ ƒ≈»¬≈ƒƒ¿≈ƒ»

‡Ó„Ï ‡Óc ÔÈa ‡
È„Ï ‡Ób˙tƒ¿»»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»

LzÎÓ ÔÈ·e ‡
È„Ï ‡
È„ ÔÈa≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«

é"ùø

B˙È¯a.עבֹודת לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת אׁשר ¿ƒְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹֹ
È˙ÈeˆŒ‡Ï(‚)ּכֹוכבים: ¯L‡.ח)לעבדם :(מגילה ִָ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(„)ÔBÎ .:העדּות ‡˙LÈ‡‰Œ(‰)מכּון ˙‡ˆB‰Â »ְֵָָֻ¿≈»∆»ƒ
'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰.אל" הּמתרּגם «¿∆¿»∆¿ְְֵֶַַ

ׁשנינּו:":ׁשערי ׁשּכן טֹועה, ,'ּדינ ּבית 'לתרע ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
אינֹו(ספרי) אֹו ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה ,"ׁשערי ְֵֶֶֶֶַַַָָ"אל

למּטה "ׁשערי" נאמר ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
למעלה, "ׁשערי" האמּורונאמר "ּׁשערי" מה ְְְְְֱֶֶֶַַַָָָָָ

האמּור "ׁשערי" אף ּבֹו, ׁשעבד ׁשער ְְְֶֶַַַַַָָָָָלמעלה,
:'לקרוי' ותרּגּומֹו: ּבֹו, ׁשעבד ׁשער ְְְְְִֶַַַַַָָָלמּטה,

(Â)‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈ L.מ עדּותאם תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ

ׁשלׁשה להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹּבׁשנים,
עדּות ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים מה ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלׁשנים,

ּכּלם ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, :(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻ
(Á)‡ÏtÈ Èk.הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' ּכל ƒƒ»≈ְְְַַָָָָָ

:מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ÌcŒÔÈaּופריׁשה, ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ≈»
Ì„Ï.(פד סנהדרין טהֹור:(ספרי. לדם טמא ּדם ּבין ¿»ְֵֵָָָָ

ÔÈ„Ï ÔÈcŒÔÈa.:חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚ ÔÈ·eּבין ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«
Ú‚ Ï.:טהֹור לנגע טמא נגע ¯È·˙ּבין È¯·c. »∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈ƒ…

וזה מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו
מזּכה: וזה מחּיב זה ÈÏÚÂ˙מטהר, zÓ˜Â.סנהדרין) ְְְְֵֵֶֶֶַַַ¿«¿»¿»ƒ»

הּמקּדׁשפו) ׁשּבית הּמקֹומֹות:מלּמד מּכל ּגבּה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ



íéèôåùæééðù íåéñåì÷ðåà åö

éørLaøLà íB÷nä-ìà úéìrå zî÷å E ¦§¨¤®§©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬
éäìà ýåýé øçáéBa Ei''yx:è-ìà úàáe ¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¨À̈¤

íéîia äéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää̈¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

ètLnäi''yx:éøLà øácä ét-ìr úéùrå ©¦§¨«§¨¦ÀŸ¨©¦³©¨¨Æ£¤´
ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî Eì eãébé©¦´§½¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®

:EeøBé øLà ìëk úBùrì zøîLåìàøùéàé-ìr §¨«©§¨´©«£½Ÿ§−Ÿ£¤¬«©
-øLà ètLnä-ìrå EeøBé øLà äøBzä ét¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
-øLà øácä-ïî øeñú àì äùrz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®Ÿ´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤

ìàîNe ïéîé Eì eãébéi''yx:áé-øLà Léàäå ©¦¬§−¨¦¬§«Ÿ§¨¦º£¤
éãîòä ïäkä-ìà rîL ézìáì ïBãæá äùr©«£¤Ÿ́§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º
ìéäìà ýåýé-úà íL úøLèôMä-ìà Bà E §¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®

:ìàøNiî òøä zøráe àeää Léàä úîe¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
âéïeãéæé àìå eàøéå eòîLé írä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−

ãBri''yx:ñë"ò
ìåçáéðùãéøLà õøàä-ìà àáú-ék «¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧
éäìà ýåýéda äzáLéå dzLøéå Cì ïúð E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®

øLà íéBbä-ìëk Cìî éìr äîéùà zøîàå§¨«©§À̈¨¦³Ÿ¨¨©Æ¤½¤§¨©¦−£¤¬
:éúáéáñåèéìr íéùz íBùøLà Cìî E §¦«Ÿ¨«´Ÿ¨¦³Ÿ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬

éäìà ýåýé øçáééçà áøwî Ba Eíéùz E ¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³Ÿ
éìréìr úúì ìëeú àì Cìî Eéøëð Léà E ¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½

éçà-àì øLà:àeä Eæèírä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø £¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ

ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ e¯È‚Ò¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈

Ìe˜˙e CÈÂ¯˜a ‡
È„ ‡z‚ÏÙ¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»¿

C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:daטÈ‡ÂÏ ‡i
‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â ≈¿≈≈¿»»¬«»≈»≈

Ôep‡‰ ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡
ic ˙ÂÏe¿»«»»ƒ¿≈¿«»»ƒ

‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡
È„„י¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â ¿ƒ»¿«¿≈«≈«

‡¯˙‡ ÔÓ CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿«»ƒ«¿»

„aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«

:CpÙlÈ Èc ÏÎkיא¯ÓÈÓ ÏÚ ¿…ƒ«¿À»«≈«

Èc ‡
Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ

ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒ

‡
ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿«»«ƒ»

:‡Ï‡ÓNeיב„aÚÈ Èc ¯·‚e ¿»»¿«ƒ«¿≈

ÔÓ ‡Ïa˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯aƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»ƒ

Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡
‰k«¬»¿»≈¿«»»«»√»

ÏË˜˙ÈÂ ‡
ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«¿«≈»≈¿ƒ

:Ï‡¯NiÓיגÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ ƒƒ¿»≈¿»«»ƒ¿¿

:„BÚ ÔeÚÈL¯È ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ

‡C‰Ïיד ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»

¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«¿≈≈«¿≈«

È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk ‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡¡«ƒ¬««¿»¿»«¿«»ƒ

:È
¯ÁÒ·טוCÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ ¿«¬»»«»»¿«≈¬»

BbÓ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈ƒ

CÏ ˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡«»¿«≈¬»«¿»≈»

Èc È¯Îe
 ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¿̄¿«»»¬»¿«¿«ƒ

:‡e‰ CeÁ‡ ‡Ïטז‡Ï „BÁÏ »¬¿»

‡nÚ ˙È ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ«¿≈≈»»¿»»≈»«»

é"ùø

(Ë)ÌiÂÏ‰ ÌÈ ‰k‰.לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו :הּכהנים «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ
Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â.(ספרי)אפּלּו ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ

לׁשמע צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹאינֹו
:ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין ÔÈÓÈ(È‡)לֹו, ְְֵֵֶֶֶָָ»ƒ

Ï‡ÓNe.(ספרי)ׁשהּוא ימין על ל אֹומר אפּלּו ¿…ְֲִִֵֶַָ

ׁשאֹומר ׁשּכן וכל ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹׂשמאל,
ׂשמאל: ׂשמאל, ועל ימין, ימין, על ל(‚È)ŒÏÎÂ ְְְְִִַַָָֹֹ¿»

eÚÓLÈ ÌÚ‰.(פט עד(סנהדרין לֹו ׁשּממּתינים מּכאן »»ƒ¿¿ְִִִֶַַָ
ּברגל:ּוממהרגל, אֹותֹו BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï(ÊË)יתין ְִִֶֶֶֶָָ…«¿∆
ÌÈÒeÒ.(כא יׁשיב(סנהדרין ׁשּלא מרּכבּתֹו, ּכדי אּלא ƒְְְִֵֶֶֶַָָֹ



íéèôåùçééùéìù íåé ñåì÷ðåàæö

íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½
ì ïeôñú àìãBr äfä Cøca áeLi''yx:æéàìå ´Ÿ«Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ

áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
ãàî Bl-äaøé àìi''yx:çéìr BzáLë äéäå ¬Ÿ©§¤−§«Ÿ§¨¨´§¦§½©−

äøBzä äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧©¨³
íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìr úàfäi''yx: ©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«

èéïrîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé-úà øîL ¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤

älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk̈¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤
íúNrìi''yx:ëî Bááì-íeø ézìáìåéçà ©«£¨«§¦§¦³§¨Æ¥«¤½̈

ïrîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á
éøàéáø÷a åéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C ©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈§¤¬¤

ìàøNéi''yx:ñéùéìùçéàíéðäkì äéäé-àì ¦§¨¥«ŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧
ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®

ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»

·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«»¬«¿»¿¿ƒ

:„BÚ ‡„‰ Á¯‡aיזdÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ ¿…«»»¿»«¿≈≈


‡tÒÎÂ daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»

:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

Ò¯k‡יח ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»

Ô‚L˙t ˙È dÏ ·BzÎÈÂ d˙eÎÏÓ«¿≈¿ƒ¿≈»«¿∆∆

Ì„˜ ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»ƒ√»

:È‡ÂÏ ‡i
‰kיטÈ‰ÈÂ dnÚ È‰˙e »¬«»≈»≈¿≈ƒ≈ƒ≈

ÏÈ„a È‰BiÁ ÈÓBÈ Ïk d· È¯»̃≈≈»≈«ƒ¿ƒ

d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈

‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»»ƒ¿»≈«¿»

ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏכÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a ¿∆¿»¿¿ƒ¿»¿ƒ

ÈËÒÈ ‡Ï„ ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

‡Ï‡ÓNe ‡
ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»

d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈ƒ««¿≈

:Ï‡¯NÈ B‚a È‰B
·e ‡e‰א‡Ï ¿ƒ¿ƒ¿»≈»

ÈÂÏ„ ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i
‰ÎÏ È‰È¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ

‡i
a¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡
ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»

é"ùø

ּכמֹו מּׁשם, ּבאים ׁשהּסּוסים מצרימה, העם ְְְִִִִֶֶַַָָָָָאת
ּבׁשלמה י)ׁשּנאמר וּתצא(מלכים-א "וּתעלה : ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

ּבחמּׁשים וסּוס ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמרּכבה
ÌÈL BlŒ‰a¯È(ÊÈ)":ּומאה ‡ÏÂ.,י"ח אּלא ֵָ¿…«¿∆»ƒֶָ

לֹו ונאמר נׁשים ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו (ש"בׁשּמצינּו ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ
וכהנה":יב) ּכהנה ּל ואספה מעט, "ואם :ÛÒÎÂ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹ¿∆∆

„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ.(כא ּכדי(סנהדרין אּלא ¿»»…«¿∆¿…ְֵֶָ
לאפסניא):ליּתן אחרים: (ספרים לאכסניא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
(ÁÈ)Bz·LÎ ‰È‰Â.ּכדאי ּכן, עׂשה הּואאם ¿»»¿ƒ¿ְִֵַָָ

מלכּותֹו: ‰Bz¯‰ׁשּתתקּים ‰ LÓŒ˙‡.סנהדרין) ְְִֵֶַַ∆ƒ¿≈«»
ּבביתשם) מּנחת ׁשהיא אחת ּתֹורה: ספרי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻׁשּתי

ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ואחת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָּגנזיו,
ודּבּור: ׁשּנּון לׁשֹון מׁשנה, ּפתר 'ּפתׁשגן' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּתרּגם:

(ËÈ)‰¯Bz‰ È¯·c.:ּכמׁשמעֹו(Î)¯eÒ ÈzÏ·Ïe ƒ¿≈«»ְְַָ¿ƒ¿ƒ

Âˆn‰ŒÔÓ‰.:נביא ׁשל קּלה מצוה ÔÚÓÏאפּלּו ƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿««
ÌÈÓÈ CÈ¯‡È.,לאו ׁשֹומע אּתה הן מצינּומּכלל וכן «¬ƒ»ƒְְִִֵֵֵַַַָָָ

ׁשמּואל: לֹו ׁשאמר י)ּבׁשאּול, "ׁשבעת(שמואל-א ְְְִֵֶַַָָ
ּוכתיב עֹולֹות", להעלֹות אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ְְֲִִִֵֵֶַַָימים

יג) הבטחתֹו(שם ׁשמר ולא ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל :ְְְִִֶַַַַָָָָֹ
עד העלה, להעלֹות הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל ְְְְֲִִִַַַָָָֹֹֹלׁשמר

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל ׁשמרּת(ּכאׁשר)ׁשּבא לא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאֿתקּום" ממלכּת ועּתה למדּת,(שם)וגֹו' הא , ְְְְְְַַַַָָָָָֹ

נענׁש: נביא, ׁשל קּלה מצוה ÂÈ ·eׁשּבׁשביל ‡e‰. ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ»»
יא) קֹודם(הוריות הּוא למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם ְְְִִֵֶַַָמּגיד
אדם: ÈÂÏ(‡)לכל Ë·LŒÏk.ּבין ּתמימין ּבין ְָָָ»≈∆≈ƒְִִֵֵ

מּומין: ‡ÈMּבארץ:.ÏÁ Â‰ּבּבּזה:.ÏÁ˜ּבעלי ֲִֵַ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈
קדׁשי.‰' אחרים: (ספרים הּמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי

הּגבּול:.B˙ÏÁ Âהּקדׁשים): קדׁשי ּתרּומֹותאּלּו ֳִַָ¿«¬»ְְְֵֵַָ
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ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMài''yx:á-àì äìçðå ¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ
øLàk Búìçð àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤−

Bì-øaci''yx:ñâíéðäkä ètLî äéäé äæå ¦¤«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹
-íà øBL-íà çáfä éçáæ úàî írä úàî¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©¦´¦

äáwäå íééçläå røfä ïäkì ïúðå äùi''yx: ¤®Ÿ§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«
ãðâc úéLàøæb úéLàøå Eøäöéå ELøéz E ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬

ðàöBì-ïzz Ei''yx:äéäìà ýåýé øça Bá ékE «Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éèáL-ìkîì ãîrì Eàeä ýåýé-íLa úøL ¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬

íéîiä-ìk åéðáei''yx:ñéòéáøåéålä àáé-éëå ¨−̈¨©¨¦«§¦«¨¸Ÿ©¥¦¹

:ÔeÏÎÈÈ dz
ÒÁ‡Â ÈÈ„ב‡
ÒÁ‡Â «¿»¿«¬«¿≈≈¿¿«¬»»

Ô
zÓ È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï»¿≈≈¿¬ƒ«¿»

‡Ók dz
ÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»

:dÏ ÏÈlÓ È„גÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â ƒ«ƒ≈¿≈¿≈¿»≈

‡˙ÒÎ
 ÈÒÎ
 ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i
‰ÎÏ¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈ƒ¿»»

‡
‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯cדLÈ¯ ¿»¿»¿À¿»≈

‡fb LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»

:dÏ Ôzz C
Ú„הÈÚ¯zÈ d· È¯‡ ¿»»ƒ∆≈¬≈≈ƒƒ¿≈

Ì˜ÓÏ CÈË·L ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ»ƒ¿»¿≈«

È‰B
·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ

:‡iÓBÈ Ïkו‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â »«»«¬≈≈≈≈»»

Èc Ï‡¯NÈ ÏkÓ CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ≈¬»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿»≈ƒ

é"ùø

ּבקרב לֹו יהיה לא ּגמּורה נחלה אבל ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹּומעׂשרֹות,
לאֿיהיהּֿלֹו, ונחלה ּדרׁשּו: ּובּספרי נחלתאחיו. זֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

‡ÂÈÁ.(·)ׁשאר: ·¯˜aואיני חמּׁשה, נחלת זֹו ְָ¿∆∆∆»ְֲֲִִֵַַָ
הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ לי ונראה הּוא. מה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָיֹודע
סיחֹון וׁשל עממים, חמּׁשה ארץ נקראת ,ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָואיל
ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, אמֹורי עממים: ׁשני ְְְְְֱֲֲֲִִִֵַַַָָועֹוג,
ּבפרׁשת ּדֹורׁש וכן וקדמֹוני, ּוקנּזי קיני ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלרּבֹות
ללוי היה לא ּכן "על לאהרן: ׁשּנאמרּו ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמּתנֹות
נמצא ׁשּוב וקדמֹוני; ּוקנּזי קיני על להזהיר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָוגֹו'",

הכ קלֹונימּוס, רּבי ונחלהּבדברי ּבּספרי: ּגרסינן י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ
אּלּו אחיו, ּבקרב חמּׁשה. נחלת אּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלאֿיהיהּֿלֹו,
ׁשבעה ונחלת ׁשבטים חמּׁשה נחלת ׁשבעה, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַָָָָנחלת
נחלה חּלקּו לא ויהֹוׁשע ׁשּמׁשה ּומּתֹו ְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹֻׁשבטים,
הנחיל מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
הנחיל ויהֹוׁשע מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻלראּובן
וׁשבעה מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָליהּודה
מּתֹו יהֹוׁשע; מֹות אחרי מאליהן נטלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻהאחרים

לבד: וׁשבעה לבד חמּׁשה הזּכיר ּכŒ¯ac ¯L‡k ְְְְְֲִִִִַַָָָ«¬∆ƒ∆
BÏ.(יח אני"(במדבר וגֹו', ּתנחל לא ְְְְֲִִַָָֹּבארצם

חלק:"(‚)ÌÚ‰ ˙‡Ó.מאת :הּכהניםולא ְְֶ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹ
‰NŒÌ‡ ¯BLŒÌ‡.:לחּיה הּפרק.‰Ú¯fּפרט מן ƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ִֶֶַ

אשפלדו"ן ׁשּקֹורין יד, ׁשל ּכף עד ארּכּבה :ׁשל ְִֶֶֶַַַָָֻ
ÌÈÈÁl‰Â.(קלג רׁשּומֹות(חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; עם ¿«¿»«ƒְְִֵַָ

ׁשּנאמר יד', ּתחת 'זרֹוע אֹומרים: כה)היּו :(במדבר ְְֱִֶֶַַַַָָ
בידֹו": רמח ׁשּנאמר.ÌÈÈÁÏ"וּיּקח ּתפּלה, ּתחת ְִַַַָֹ¿»«ƒְֱִֶֶַַַָ

קו) ויפּלל":(תהלים ּפינחס "וּיעמד :‰·w‰Â.ּתחת ְְֲִֵַַַַָֹ¿«≈»ַַ
כה) אלֿקבתּה(במדבר "האּׁשה ::"(„)˙ÈL‡¯ ֳִֶָָָָ≈ƒ

E ‚c.רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה, זֹו ¿»¿ְְֲִֵֵַַָָָֹ
פ"ד) אחד(תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה ְִִֶַָָָָָנתנּו

אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמארּבעים,
מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמחמּׁשים,

ׁשּנאמר מה)מּׁשּׁשים, "וׁשּׁשיתם(יחזקאל האיפה: ְֱִִִִִֵֶֶֶַָָ
סאה,מחמר חצי האיפה, ׁשּׁשית הּׂשערים". ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹ

מּׁשּׁשים, אחד הרי לכֹור, סאה חצי נֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשאּתה
סאין: ׁשלׁשים ˆ‡ Eׁשהּכֹור Êb ˙ÈL‡¯Â.ּכׁשאּתה ְְִִֶַֹ¿≈ƒ≈…¿ְֶַָ

ראׁשית מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ולאּגֹוזז לּכהן, ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֹ
אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה ְְִִֵֵֶַַָָָָּפרׁש

קלז)מּׁשּׁשים ּבראׁשית(חולין חּיבֹות צאן וכּמה . ְְִִִִֵַַָָֹ
ׁשּנאמר רחלֹות, חמׁש כה)הּגז? צאן(ש"א "וחמׁש : ְְֱֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשּתים.עׂשּויֹות", ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא רּבי ְֲֲִִִִֵֵֵַַָ
חמּׁשה: הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ(‰)„ÓÚÏ ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ«¬…

˙¯LÏ.:מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין ŒÈÎÂ(Â)מּכאן ¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ¿ƒ



íéèôåùçééòéáø íåé ñåì÷ðåàèö

éørL ãçàîøb àeä-øLà ìàøNé-ìkî E ¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½£¤−¨´
-øLà íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL̈®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−£¤

ýåýé øçáéi''yx:æåéäìà ýåýé íLa úøLå ¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

ýåýéi''yx:çåéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈
úBáàä-ìri''yx:ñèõøàä-ìà àa äzà ék ©¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤

éäìà ýåýé-øLàúBùrì ãîìú-àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½Ÿ
íää íéBbä úárBúki''yx:éEá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½

ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéárî©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬
óMëîe Lçðîei''yx:àéáBà ìàLå øáç øáçå §©¥−§©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ

íéúnä-ìà Løãå éðòcéåi''yx:áéúárBú-ék §¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«¦«£©¬
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáe älà äNò-ìk ýåýéLéøBî E §Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ
«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

ÏÎkז d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»

Óc È‡ÂÏ È‰BÁ‡Ônz ÔÈLnL ¬ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»

:ÈÈ Ì„˜ BÏˆaח˜ÏÁk ˜ÏÁ ƒ¿√»¿»√»»√»

È˙ÈÈc ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ≈¿«ƒ««¿»¿≈≈

:‡˙‰·‡ e
È˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

ÈÈcט ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»

„aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»»≈«¿∆¿«

:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËkי‡Ï ¿«¬««¿«»»ƒ»

dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈

LÁ
Óe Ô
ÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ‡¯e
a¿»»≈À¿ƒ¿»≈¿«≈

:L¯ÁÂיאÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â ¿»»¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ

:‡i˙Ó ÔÓ Ú·˙Â e¯eÎÊeיבÈ¯‡ ¿¿»«ƒ≈«»¬≈

ÏÈ„·e ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ

C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«

é"ùø

ÈÂl‰ ‡·È.(ספרי),וּדאי לוי ּבבן הּכתּוביכל »…«≈ƒְִֵֶַַַָָֹ
ׁשאין לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָמדּבר?

לׁשרּות: B‚Â':ראּויין BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e ְְִֵ»¿»«««¿¿
(Ê)˙¯LÂ.קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא הּכהן על לּמד ¿≈≈ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּבמׁשמר ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנדבתֹו
לרגל, הּבאים הּכהנים על לּמד עֹוד ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

ּבמׁשמר ּבקרּבנֹותׁשּמקריבין הּבאֹותועֹובדין ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
ׁשאין ּפי על ואף הרגל, מּוספי ּכגֹון הרגל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמחמת

ׁשּלהם: eÏÎ‡È(Á)הּמׁשמר ˜ÏÁk ˜ÏÁ.מלּמד ְִֶֶַָָ≈∆¿≈∆…≈ְֵַ
אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ּובבׂשר ּבעֹורֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָֹׁשחֹולקין
ּתמידין, ּכגֹון הרגל, מחמת ׁשּלא הּבאים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבדברים
"לבד לֹומר: ּתלמּוד ּונדבֹות? ּונדרים ׁשּבת, ְְְְְִֵַַַַָָָּומּוספי
האבֹות ּׁשּמכרּו מּמה חּוץ האבֹות", על ְְִִֶַַָָָָָָָממּכריו
זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ׁשּנקּבעּו ּוׁשמּואל, ּדוד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבימי

ׁשּבּתי: אּטל ואני ,ׁשּבּת אּתה טל Œ‡Ï(Ë)לזה: ְֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹ…
˙BNÚÏ „ÓÏ˙.(סח להבין(סנהדרין למד אּתה אבל ƒ¿««¬ְֲִֵַָָָָ

הם ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ְְְֲִֵֵֶַַַָָּולהֹורֹות,
וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות ְְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻמקלקלים,

ּכֹוכבים': העֹובדי חק Bz·eŒB a(È)ׁשזהּו ¯È·ÚÓ ְִֵֶֶָָֹ«¬ƒ¿ƒ
L‡a.אׁש מדּורֹות עֹוׂשה :הּמל עבֹודת הּוא »≈ְֲֵֶֶַַֹ

ׁשּתיהם: ּבין ּומעבירֹו ּומּכאן ˜ÌÈÓÒמּכאן ÌÒ˜. ְֲִִִֵֵֶַָָ…≈¿»ƒ
,אל 'אם ואֹומר: מקלֹו את האֹוחז קֹוסם? ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָאיזהּו

אֹומר הּוא וכן ?'אל לא ד)אם ּבעצֹו(הושע "עּמי : ְְִִֵֵֵֵֵַֹ
לֹו": יּגיד ּומקלֹו סה).Ô BÚÓיׁשאל, רּבי(סנהדרין ְְִִַַָ¿≈ִַ

'עֹונה ׁשאֹומרים: עֹונֹות, נֹותני אּלּו אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֶָָעקיבא
'אּלּו אֹומרים: וחכמים להתחיל'. יפה ְְְְֲִִִִֵַַָָָּפלֹונית

מּפיו,(ספרי).LÁ Óהעינים':אֹוחזי נפלה ּפּתֹו ֲִֵֵַָ¿«≈ְִִִָָ
מּידֹו: נפל מקלֹו ,ּבּדר הפסיקֹו ÁÂ·¯(È‡)צבי ְְְִִִִֶֶַַַָָ¿…≈

¯·Á.(שם אֹו(סנהדרין עקרּבים אֹו נחׁשים ׁשּמצרף »∆ְְְִִֵֶַַָָ
אחד: למקֹום חּיֹות ‡B·ׁשאר Ï‡LÂ.מכּׁשפּות זה ְְֶַָָָ¿…≈ְֵֶַ

הּמת את ּומעלה מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשּׁשמֹו
ׁשּלֹו: הּׁשחי ׁשּׁשמּה.È ÚcÈÂּבבית חּיה עצם מכניס ְִֵֶֶַ¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶַַָָ

מכּׁשפּות: ידי על העצם ּומדּבר ּפיו לתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָיּדּוע
ÌÈ˙n‰ŒÏ‡ L¯B„Â.הּמעלה ּבזכרּותֹו,ּכגֹון ¿≈∆«≈ƒְְְֲֶַַַ

‡l‰(È·)ּבגלּגלת:והּנׁשאל ‰NÚŒÏk..כד (מכות ְְְְִֶַָֹֻ»…≈≈∆
עֹוׂשהספרי) "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל ֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹ'עֹוׂשה



íéèôåùçééùéîç íåéñåì÷ðåà ÷

éðtî íúBàEi''yx:âéýåýé ír äéäz íéîz −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬
éäìàEi''yx:éùéîçãéøLà älàä íéBbä | ék ¡Ÿ¤«¦´©¦´¨¥À¤£¤³

íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà íúBà LøBé äzà©¨Æ¥´½̈¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−
éäìà ýåýé Eì ïúð ïë àì äzàå eòîLéEi''yx: ¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

åèéçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìàïerîLz åéìà Ei''yx:æè-øLà ìëk ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«§¸Ÿ£¤

éäìà ýåýé írî zìàLìäwä íBéa áøça E ¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬©¨−̈
ì óñà àì øîàìéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL ¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ
:úeîàæéøLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬
:eøacçéíäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð ¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−

úà íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk̈®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−
:epeöà øLà-ìkèé-àì øLà Léàä äéäå ¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬

àeääi''yx:àëBøaã-àì øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå ©«§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−

:CÓ„wÓ ÔB‰˙ÈיגÈ‰z ÌÈÏL »¿ƒ√»»¿ƒ¿≈

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡zÏÁ„aידÈ¯‡ ¿««¿»«¿»¡»»¬≈

ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿

ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡i

ÚÓ ÔÓƒ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â¿«¿»≈¿«»¿»¡»»

È˙Âkטו CÈÁ‡Ó C
ÈaÓ ‡i·
¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ

:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ÌÈ˜È¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿«¿

ÈÈטז Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»

‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ·¯Áa C‰Ï‡¡»»¿…≈¿»ƒ¿»»

Ï˜ ˙È ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»≈¿ƒ¿«»»

‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»

‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰ ‡˙a«̄¿»»»»∆¡≈¿»

:˙eÓ‡יזÈc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ≈«¬«¿»ƒƒƒ

:eÏÈlÓיחBbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·
 «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ

ÈÓb˙t Ôz‡Â C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡¬≈¿»»¿∆≈ƒ¿»≈

˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e·
¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»

:dp„wÙ‡ Èc Ïkיט‡¯·b È‰ÈÂ »ƒ¬«¿ƒ≈ƒ≈«¿»

ÏlÓÈ Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Ècƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈

:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaכÌ¯a ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈¿«

‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i·
¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»

‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È ÈÓLaƒ¿ƒ»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»

‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ÌeLa ÏlÓÈ È„Â¿ƒ¿«≈¿«¬««¿«»

:‡e‰‰ ‡i·
 ÏË˜˙ÈÂכאÈ¯‡Â ¿ƒ¿¿≈¿ƒ»««¬≈

˙È Úc
 ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ≈̇«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»

é"ùø

מהן: אחת אפּלּו ‰'(È‚)אּלה", ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz ֲִֵֵֶֶַַ»ƒƒ¿∆ƒ
EÈ‰Ï‡.ולא לֹו, ּותצּפה ּבתמימּות עּמֹו התהּל ¡…∆ְְְְִִִִֵֶַַֹ

,עלי ּׁשּיבא מה ּכל אּלא העתידֹות, אחר ֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתחקר
ּתהיה ואז ּבתמימּות, ּולחלקֹו:קּבל Ï‡(È„)עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָ…
EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ.ואל מעֹוננים אל לׁשמע ≈»«¿¡…∆ְְְְִִֶֶַֹ

ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָקֹוסמים,
È Ók(ÂË)ותּמים: EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ.ׁשאני ּכמֹו ְִֻƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְֲִֶ

וכן ּתחּתי, ל יקּום ,מאחי לנביא:מּקרּב מּנביא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
(Î)¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡.צ לחברֹו:אבל ּויתיו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â.את ּכּון אפּלּו «¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ
הּמּתר: את ּולהּתיר האסּור את לאסר .Óe˙ההלכה ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈

אדם ּבידי מיתתן ׁשלׁשה פט)ּבחנק. סנהדרין :(ספרי. ְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ונאמר לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא מה ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמתנּבא
אבל ּכֹוכבים. עבֹודת ּבׁשם והּמתנּבא ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָלחברֹו,

נבּואתֹו את והעֹוברהּכֹובׁש נביא, ּדברי על והעֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
"אנכי ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל

מעּמֹו E··Ïa(Î‡)":אדרׁש ¯Ó‡˙ ÈÎÂ.עתידין ְִֵֶֹ¿ƒ…«ƒ¿»∆ֲִִ
ּומתנּבא עּזּור ּבן חנניה ּכׁשּיבא לֹומר (ירמיהאּתם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
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ýåýéi''yx:áëýåýé íLa àéápä øaãé øLà §Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À
øLà øácä àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬
øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−

epnîi''yx:ñèéàéäìà ýåýé úéøëé-ékE ¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
éäìà ýåýé øLà íéBbä-úà-úà Eì ïúð E ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâEì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»
lLå CøcäEìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL ©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−
éäìà ýåýéçöø-ìk änL ñeðì äéäå Ei''yx: §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

ãøLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧
Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà äké©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íLäøriá eärø-úà àáé øLàå ¦§¬Ÿ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½

öîe õrä-ïî ìæøaä ìLðåúîå eärø-úà à §¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®

:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Èc ‡Ób˙tכבÈc ƒ¿»»ƒ»«¿≈¿»ƒ

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i·
 ÏlÓÈ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈

‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»

dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»ƒ¿««¿≈

:dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i·
‡¯Èא ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ≈¬≈

ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»

ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»»«¿¬

ÔB‰ÈÂ¯˜a ·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â¿≈¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿≈

:ÔB‰Èz··eבL¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ¿»≈¿«ƒ¿ƒ«¿«

·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈

:d˙¯ÈÓÏ CÏג‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z »¿≈¿«¿«≈»»¿»

Cp
ÒÁÈ Èc CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e¿««»¿«¿»ƒ«¿¿ƒ»

Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË˜ד‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â »»¿≈ƒ¿«»»

˙È ÏeË˜È Èc Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒƒ¿»

È
Ò ‡Ï ‡e‰Â dÚc
Ó ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏהÈ„Â ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ

ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«

ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â ÔÈÚ‡»ƒ¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«

‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡»ƒ¿ƒ¿¿≈«¿¿»ƒ»»

‡e‰ ˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»«¿≈ƒ

ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

é"ùø

עּתהכז) מּבבלה מּוׁשבים ה' ּבית ּכלי "הּנה :ְִִִֵֵֵֶַָָָָ
עֹומד וירמיה ועלמהרה", העּמּודים [אל] וצֹווח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

"ּבבלההּים יכניה עם ּגלּו ׁשּלא הּכלים יתר ועל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
צדקּיהּו: ּגלּות עם a„È¯(Î·)יּובאּו", ¯L‡ ְִִִָָָ¬∆¿«≈

‡È·p‰.(ספרי),'עליכם לבא עתיד זה 'ּדבר ויאמר: «»ƒְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ
ה'", לאּֿדּברֹו אׁשר הּדבר "הּוא יבא, ׁשּלא ְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹותראּו
העתידֹות, על ּבּמתנּבא זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹוהרג
ּברּו הּקדֹוׁש ּומּפי ,וכ ּכ 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָהרי
להּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָהּוא
ּכן אם אּלא לֹו, ּתׁשמע לא הּמצות, מּכל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמאחת
ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָֻממחה
ּכדי הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת ּבבמה ׁשהקריב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּכרמל
הּפרצה, ּוסיג ׁשעה צר לפי הּכל יׂשראל, את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלגּדר

ּתׁשמעּון": "אליו נאמר: לכepnÓ ¯e‚˙ ‡Ï. ְְֱִֵֶַָָָ…»ƒ∆
ולא(שם) חֹובה, עליו מּללּמד עצמ ּתמנע ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹלא

עליו: ליענׁש ‰C¯c(‚)ּתירא EÏ ÔÈÎz.מקלט ִֵֵָָָָ»ƒ¿«∆∆ְִָ
ּפרׁשת על ּכתּוב היה zLlLÂּדרכים:מקלט ְְִִַַָָָָָָָ¿ƒ«¿»

Eˆ¯‡ Ïe·bŒ˙‡.העיר עד הּגבּול מּתחּלת ׁשּיהא ∆¿«¿¿ְְְִִִֵֶַַַָ
ׁשּיׁש מהל ּכׁשעּור מקלט, עיר ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהראׁשֹונה
מן וכן לׁשליׁשית, מּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, עד ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָמּמּנה
יׂשראל: ארץ ׁשל הּׁשני הּגבּול עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּׁשליׁשית

(‰)B„È ‰Ác Â.,העץ על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ
ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותרּגּומֹו:

העץ, על הּגרזן מּכת ו)להּפיל ׁשמטּו(שמואל-ב "ּכי ְְְִִֵֶַַַַַַָָ
ּתֹוריא': מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם ÏL Âהּבקר", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«

ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰.(ז אֹומרים:(מכות מרּבֹותינּו יׁש ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ
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éçå älàä-íéørä úçà-ìà ñeðé àeäi''yx: À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«
åíçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»

Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ
ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî ïéà¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬

ìLíBLi''yx:æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrL ¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬
:Cì ìécáz íéørçéäìà ýåýé áéçøé-íàåE ¨¦−©§¦¬¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éúáàì òaLð øLàk Eìáb-úàEì ïúðå E ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ
éúáàì úúì øac øLà õøàä-ìk-úàEi''yx: ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«

èdúNrì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈
ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàEì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬
ìL ãBòìMä ìr íéør Lälàä Li''yx:éàìå Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤§³Ÿ

ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìr äéäå äìçð Eì ïúð E:íéîc Eô ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

àéí÷å Bì áøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´
íéørä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr̈½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬

ìàäi''yx:áéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâéðér ñBçú-àìzøráe åéìr E ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯

:Ìi˜˙ÈÂוÏ‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈc ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»≈

daÏ ÌÁÈ È¯‡ ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc¿»»«»»¬≈≈«ƒ≈

‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»

ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ
 dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒ

dÏ ‡e‰ È
Ò ‡Ï È¯‡ ÏBË˜cƒ¿¬≈»»≈≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓז‡
‡ Ôk ÏÚ ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ«≈¬»

L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:CÏח˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â »¿ƒ«¿≈¿»¡»»»

C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CÓeÁz¿»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

ÏÈlÓ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»»«¿»ƒ«ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏט˙È ¯h˙ È¯‡ ¿ƒ««¬»»»¬≈ƒ«»

Èc d„aÚÓÏ ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«ƒ

˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡
‡¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»

Ô
w˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»

„BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ Ïk È‰BÓ„√̃»ƒ»«»¿≈»

:ÔÈl‡ ˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïzי‡ÏÂ ¿«ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈¿»

ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»

CÏÚ È‰ÈÂ ‡
ÒÁ‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¬»»ƒ≈¬»

:ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁיאÈ‰È È¯‡Â «ƒƒ¿«¬≈¿≈

Ìe˜ÈÂ dÏ ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ È
Ò ¯·‚¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ

˙eÓÈÂ LÙ
 dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ¿≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

Ôe¯a„ÈÂיב dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿

Ï‡b „Èa d˙È Ôe
zÈÂ ÔnzÓ d˙È»≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¿«»≈

:˙eÓÈÂ ‡ÓcיגC
ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ¿»ƒ»¿≈»

é"ùø

ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָנׁשמט
נּתזה והיא הּמתּבּקע, העץ מן לחתיכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּברזל

‰Ìc(Â)והרגֹו: Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt.אֹומר אני לכ ֲַָ∆ƒ¿……≈«»ְֲִֵָ
רּבים: מקלט וערי ּדר ל ŒÌ‡Â(Á)להכין ְְְְִִִֵֶֶַָָָ¿ƒ

·ÈÁ¯È.ארץ ל לתת נׁשּבע ּוקנּזיּכאׁשר קיני «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ
ÂLÏL(Ë)וקדמֹוני: „BÚ EÏ zÙÒÈ.:ּתׁשע הרי ְְִַ¿»«¿»¿»…ֲֵֵַ

וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשלׁש
לבא: e‰Ú¯Ï(È‡)לעתיד ‡ N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ. ִֶָָֹ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈

מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא הּוא ׂשנאתֹו ידי ְְְִִִֵֵַַָָָָעל
על לעבר סֹופֹו קּלה, מצוה על אדם עבר ְְֲִַַַַַָָָָָָֹאמרּו:

על ׁשעבר לפי חמּורה. יט)מצוה "לא(ויקרא ְְֲִִֶַַָָָֹ
נאמר: לכ ּדמים, ׁשפיכּות לידי לבא סֹופֹו ְְְֱִִִִֵֶַָָָָֹּתׂשנא",
לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", לרעהּו ׂשנא איׁש יהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹ"ּכי
נפׁש': והּכהּו לרעהּו וארב איׁש יקּום ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ'וכי

(‚È)E ÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï.(ספרי):ּתאמרּו ׁשּלא …»≈¿ְֶֹֹ
זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר ְְֱִִֶֶֶַָָָָָ'הראׁשֹון



íéèôåùèééùù íåé ñåì÷ðåàâ÷

Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íãi''yx:ñéùùãéàì ©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨«³Ÿ
Eúìçða íéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®§©«£¨«§Æ

éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLàEì ïúð E £¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−
dzLøìi''yx:ñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì §¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À

àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®
ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−

øác íe÷éi''yx:æèLéàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¬¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®
äøñ Ba úBðrìi''yx:æéíéLðàä-éðL eãîrå ©«£¬−¨¨«§¨«§¯§¥¨«£¨¦²

íéðäkä éðôì ýåýé éðôì áéøä íäì-øLà£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ
íää íéîia eéäé øLà íéèôMäåi''yx: §©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬¨¥«

çéãrä ø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
åéçàá äðr ø÷Li''yx:èéøLàk Bì íúéùrå ¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´Ÿ¤½©«£¤¬

ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ¬ƒ¿«≈«¿ƒ»««

:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓידÈ
L˙ ‡Ï ƒƒ¿»≈¿≈«»»«¿≈

È‡Ó„˜ eÓÈÁ˙ Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz¿»¿«¿»ƒ¿ƒ«¿»≈

ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc Cz
ÒÁ‡a¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡טו‡Ï ¡»»»≈»¿≈¿«»

ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»

‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁ ÏÎÏe¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿»

ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈»¬ƒ«

Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tטז„È‰Ò Ìe˜È È¯‡ ƒ¿»»¬≈¿»ƒ

:‡ÈËÒ d· ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L¿«ƒ¿»¿«¿»»≈«¿»

ÔB‰Ïיז Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿

‡i
i„Â ‡i
‰k Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡
Ècƒ»√»¿»√»»¬«»¿«»«»

:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Ècƒ¿¿«»»ƒ

Â‰‡יח ˙e‡È ‡i
ic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»

„‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò ¯˜L „È‰Ò»ƒ¿«»¬»ƒ¿»«¿«

:È‰BÁ‡aיט‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â «¬ƒ¿«¿¿≈¿»

ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï „aÚÓÏ ·ÈMÁ È„ƒ«ƒ¿∆¿««¬ƒ¿«≈

é"ùø

הרּוגים'?: יׂשראלים ׁשני ˙Èq‚(È„)ונמצאּו ‡Ï ְְְְְְֲִִִִֵֵ…«ƒ
Ïe·b.מב)לׁשֹון ׁשּמחזיר(ישעיה אחֹור", "נסֹוגּו ¿ְֲִֶַָָ

למען חברֹו ׂשדה לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָֻסימן
מה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹהרחיב
ּתחּום העֹוקר על לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ְְִִֵֵַַַַָֹּתלמּוד
לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין, ּבׁשני ׁשעֹובר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחברֹו,
ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָּתלמּוד
עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָיׂשראל

תגזל "לא מּׁשּום: ‡Á„(ÂË)":אּלא „Ú.סוטה) ְִִֶָֹֹ≈∆»
ׁשנים,ב) ׁשּבּתֹורה, עד ּכל אב: ּבנה אםזה אּלא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אחד: ּבֹו ל ּפרט hÁŒÏÎÏe‡˙ּכן ÔÂÚŒÏÎÏ. ְֵֵֶַָ¿»»…¿»«»
עדּותֹו, על נענׁש חברֹו ולאלהיֹות ּגּוף ענׁש לא ְְֱֲִֵֵֶֶַָֹֹֹ

לׁשבּועה הּוא קם אבל ממֹון, אמר(ספרי)ענׁש . ְֲִֶַָָָָָֹ
ל 'אין לֹו: אמר ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָלחברֹו:
ליּׁשבע חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבידי

ÌÈ„Úלֹו: È L ÈtŒÏÚ.(עא ׁשּיכּתבּו(גיטין ולא «ƒ¿≈≈ƒְְְִֶֹ
ׁשּיעמדעדּותם ולא ּדין, לבית ויׁשלחּו ּבאּגרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

הּדּינים: ּובין העדים ּבין Ba(ÊË)ּתרּגמן ˙B ÚÏ ְְִִֵֵֵַַָָָֻ«¬
‰¯Ò.העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, ּדבר »»ִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הייתם עּמנּו 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּזאת.
ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום e„ÓÚÂ(ÊÈ):(ספרי)ּבאֹותֹו ְְְִַָ¿»¿

ÌÈL ‡‰ŒÈ L.(ל מדּבר,(שבועות הּכתּוב ּבעדים ¿≈»¬»ƒְְִֵֵַַָ
להעיד ׁשּצריכין ולּמד ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָולּמד

מעּמד: ‰¯È·עדּותן Ì‰ÏŒ¯L‡.ּבעלי הּדין:אּלּו ְֵָָֻ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַ
'‰ È ÙÏ.לפני עֹומדין ּכאּלּו להם ּדֹומה יהיה ƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶָ

ׁשּנאמר פב)הּמקֹום, אלהים(תהלים "ּבקרב : ְֱֱִֶֶֶֶַַָֹ
‰‰Ìיׁשּפט": ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡.(כה יפּתח(ר"ה ְִֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְִָ

ּכבֹוד: ּבֹו לנהג אּתה צרי ּבדֹורֹו, ּכׁשמּואל ְְְְִִִֵַָָָֹּבדֹורֹו
(ÁÈ)·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â.הּמזּמין ּפי על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְִִִַַ

להזּמם הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים ְְְְִִִִֶֶַָָָָאֹותם,
ּובחקירה: LŒ„Ú˜¯ּבדריׁשה ‰p‰Â.מקֹום ּכל ְֲִִִַָָ¿ƒ≈≈∆∆ָָ

"עד ּבׁשניםׁשּנאמר מדּבר:", L‡k¯(ËÈ)הּכתּוב ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ«¬∆
ÌÓÊ.הרגּו אמרּו: מּכאן עׂשה, ּכאׁשר איןולא »«ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ה)נהרגין ÂÈÁ‡Ï:(מכות ˙BNÚÏ.לֹומר ּתלמּוד מה ֱִֶָ«¬¿»ƒְַַַ
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Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBùrì íîæi''yx: ¨©−©«£´Ÿ§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBùrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹Ÿ

Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòi''yx:àëàìå À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ
ðér ñBçúãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð E ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬

ìâøa ìâø ãéai''yx:ñëàäîçìnì àöú-ék §−̈¤¬¤§¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈
àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå Eáéà-ìr©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ

éäìà ýåýé-ék íäî àøéúEìrnä Cnr E ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−
íéøöî õøàîi''yx:á-ìà íëáø÷k äéäå ¥¤¬¤¦§¨«¦§¨¾̈§¨«¨§¤−¤

írä-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnäi''yx: ©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤¨¨«
âíéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬

íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À

:C
ÈaÓ LÈ·c „·ÚכÔe¯‡zLÈ„e »≈¿ƒƒ≈»¿ƒ¿»¬

ÔeÙÒBÈ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈

:C
Èaכא‡LÙ
 C
ÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ ≈»¿»¿≈»«¿»

LÙ
 ÛÏÁ‡pL ‡
ÈÚ ÛÏÁ ‡
ÈÚ ‡ √««¿»≈»√«≈»ƒ»

‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»√«¿»«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁא‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡ √««¿»¬≈ƒ«¬»»

ÈÊÁ˙Â C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿∆¡≈

‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒ««ƒƒ»»

C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓ ÏÁ„ƒ̇¿«ƒ¿¬≈¿»¡»»

‡Ú¯‡Ó C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„בÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂ ¿ƒ¿»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿

‡
‰k ·È¯˜˙ÈÂ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¬»

:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂגÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ ƒ«≈ƒ«»¿≈«¿

‡ÓBÈ ÔÈ·È¯˜ Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ»

ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„≈«¬»»¿»»««¬≈

é"ùø

ׁשאינן נׂשּואה, ּכהן ּבת זֹוממי על לּמד ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ"לאחיו"?
ׁשּנאמר ּבחנק, ׁשהיא הּבֹועל ּכמיתת אּלא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּבׂשרפה,

כא) ּבֹועלּה,(ויקרא ולא היא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא :ְֲִִִֵֵָָָֹ
לעׂשֹות זמם ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר ְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָלכ
ּבכל אבל לאחֹותֹו, לעׂשֹות זמם ּכאׁשר ולא ְְְֲֲֲֲִֶַַַַָָָָֹלאחיו,
וזֹוממי לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָׁשאר
ׁשהרגה ׁשהעידּוה ּכגֹון איׁש, ּכזֹוממי נהרגין ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶָָָָָאּׁשה
ּבמיתתּה, נהרגין הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
ּבהן לקּים ׁשּיׁש ּבמקֹום אּלא אחֹותֹו ּכאן מעט ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּבֹועל: ּבמיתת e‡¯ÈÂ(Î)הזמה eÚÓLÈ.מּכאן ְֲִֵַַָָƒ¿¿¿ƒ»ִָ
הכרזה: עלׁשּצריכין נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני 'איׁש ְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָ

ּדין': ּבבית ÔÈÚa(Î‡)ׁשהזמּו ÔÈÚ.(פד (ב"ק ְְִֵֶֻ«ƒ¿«ƒ
וגֹו' ּבׁשן "ׁשן וכן ŒÈk˙ˆ‡(‡)":ממֹון, ְְְֵֵֵָƒ≈≈

‰ÓÁÏnÏ.,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב סמ «ƒ¿»»ְְְִִַַַָָָָָ
ּדבר לּמלחמה. יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻלֹומר
אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָאחר:
ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמבטח

אֹומר קיט)הּוא וצדק(תהלים מׁשּפט "עׂשיתי : ְִִִֵֶֶָָָ
לעׁשקי": ‡E·Èּבלּֿתּניחני ÏÚ.ּבעיני יהיּו ְְִִֵַַָֹ«…¿∆ְְִֵֶ

:עלי ירחמּו לא ּכי עליהם ּתרחם אל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹּכאֹויבים,

·Î¯Â ÒeÒ.וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ּבעיני, »∆∆ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
אֹומר ו)הּוא ּכאיׁש:(שופטים מדין את "והּכית ְְְִִִִֵֶָָ

אֹומר הּוא וכן טו)אחד", סּוס(שמות בא "ּכי : ְִֵֵֶָָ
EnÓּפרעה": ·¯ ÌÚ.ּבעיני אבל רב, הּוא ּבעיני ְַֹ««ƒ¿ְְֲֵֵֶַַָ

רב: ‡ÓÁÏn‰ŒÏ‰(·)אינֹו ÌÎ·¯˜k.סמּו ֵַ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ָ
ארצכם: מּגבּול הּספר מן ‰Ô‰kלצאתכם Lb Â. ְְְְְְִִֵֶֶַַָ¿ƒ««…≈

מב) 'מׁשּוח(סוטה הנקרא והּוא ,לכ ְְְְִַַַַָָָהּמׁשּוח
‡ÌÚ‰ŒÏמלחמה': ¯a„Â.(שם)הּקדׁש:ּבלׁשֹון ְִָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

(‚)Ï‡¯NÈ ÚÓL.(שם)אּלא זכּות ּבכם אין אפּלּו ¿«ƒ¿»≈ְֲִֵֶֶָָ
ׁשמע אתכם:קריאת ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚּבלבד, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַ«

ÌÎÈ·È‡.אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָמרחמים

ׁשּנאמר כח)יׂשראל, ב האנׁשים(ד"ה "וּיקמּו : ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו בׁשמֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאׁשרֿנּקבּו
וּיאכילּום וּינעילּום וּילּביׁשּום מןֿהּׁשלל, ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָהלּביׁשּו
לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ויסכּום ְְְְֲֲִֵַַַַַַָֹֻוּיׁשקּום
וּיׁשּובּו אחיהם אצל עירֿהּתמרים יריחֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָויביאּום

אּל לפיכׁשמרֹון", הֹולכים, אּתם אֹויביכם על א ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
למלחמה: ‡e‡¯ÈzŒÏהתחּזקּו ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡ ְְְְִִַָָ«≈«¿«¿∆«ƒ¿

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â.(מב אזהרֹות(סוטה ארּבע ¿««¿¿¿«««¿ְְַַַָ
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eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¯§©©«§§²§©©«©§−
íäéðtîi''yx:ãíënr Cìää íëéäìà ýåýé ék ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®

íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläìi''yx: §¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«
äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º

áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

epëðçéi''yx:åàìå íøk òèð øLà Léàä-éîe ©§§¤«¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bìlç¦§½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

epìlçé øçà Léàåi''yx:æøLà Léàä-éîe §¦¬©¥−§©§¤«¦«¨¦º£¤̧
Búéáì áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®

äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ïti''yx: ¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨
çeøîàå írä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À

Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä Léàä-éî¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®

‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï ÔBÎÈ··„¿»≈»¿«ƒ¿»

‡ÏÂ Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬¿»ƒ¿««¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙דÈÈ È¯‡ ƒ»¿ƒ√»≈¬≈¿»

‡Á‚‡Ï ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»

ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈

:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏהÔeÏlÓÈÂ ¿ƒ¿«»¿ƒ«¿

ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò»¿«»√»«»¿≈«»

‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡
· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»

‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È dÎ
Á»¿≈¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»

Ô¯Á‡ ¯·‚e ‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ¿«¬»»¿»»¿«»√»

:dpÎ
ÁÈו·Èˆ
 Èc ‡¯·b ÔÓe «¿¿ƒ≈»«¿»ƒ¿ƒ

·e˙ÈÂ C‰È dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k«¿»¿»«¬≈¿«ƒ

‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÔÓeז˜¯·‡ ¿»»¿«»√»¿«ƒ≈»

d·Ò
 ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«

˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ‡·¯˜ ‡Á‚‡a«¬»»¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ«

ÌÚח ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ

ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ«»¿≈¿»«¿»¿»≈

é"ùø

עֹוׂשין, העֹולם אּומֹות ׁשּמלכי ּדברים ארּבעה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכנגד
ּבתריסיהם ּכדימגיפין לזה זה להּקיׁשן ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

וינּוסּו, ׁשּכנגּדן אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָלהׁשמיע
קֹול להׁשמיע אֹותם ּומצהילין ּבסּוסיהם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָורֹומסים
ותֹוקעין ּבקֹולם, וצֹווחין סּוסיהם, ּפרסֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַָׁשעטת

קֹול: מׁשמיעי ּומיני ÌÎ··Ïּבׁשֹופרֹות C¯ÈŒÏ‡. ְְִִֵֵַָ«≈«¿«¿∆
הּתריסין:.‡e‡¯ÈzŒÏסּוסים:מּצהלֹות מהגפת ֲִִַ«ƒ¿ְֲִִֵַַָ

eÊtÁzŒÏ‡Â.:הּקרנֹות מּקֹול.eˆ¯ÚzŒÏ‡Âמּקֹול ¿««¿¿ְִַָ¿«««¿ִ
B‚Â'(„)הּצוחה: ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk.ּבאים הם ְַָָƒ¡…≈∆¿ִֵָ

ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ּבׂשר ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּבנצחֹונֹו
היה מה ּגלית, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאּו ּפלׁשּתים ְְְְְִִִֶֶָָָָָָמקֹום,

עּמֹו: ונפלּו נפל ÌÎnÚסֹופֹו? CÏ‰‰.מחנהזה ְְִַָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַ
BÎ Á(‰)הארֹון: ‡ÏÂ.לׁשֹון ,חּנּו ּבֹו, ּדר לא ָָ¿…¬»ְִָֹ
epÎ ÁÈהתחלה: ¯Á‡ LÈ‡Â.נפׁש עגמת ׁשל ודבר ְַָָ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶַָָָ
זה: BÏlÁ(Â)הּוא ‡ÏÂ.ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ֶ¿…ƒ¿ְַָָָֹ

אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרביעית,
ּבירּוׁשלים: הּדמים ולאכל ּבדמים, ŒÔt(Ê)לחּללן ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹ∆

.‰ÓÁÏna ˙eÓÈיׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן יׁשּוב »«ƒ¿»»ְִִֶֶַָָֹ
ׁשּימּות: הּוא ּכדאי הּכהן, eÙÒÈÂ(Á)לדברי ְְְִֵֵֶַַָֹ¿»¿

ÌÈ¯ËM‰.(מג "ויספּו"?(סוטה ּכאן נאמר לּמה «…¿ƒְְֱֶַָָָָ
ּומׁשמיע מדּבר ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹמֹוסיפין
ּו"מי אתכם", "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן
מׁשמיע; וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָֹהאיׁש",

מׁשמיע: וׁשֹוטר מדּבר ׁשֹוטר C¯Âוזה, ‡¯i‰ ְְְְִֵֵֵֶַַַ«»≈¿«
··l‰.יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי «≈»ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

רּבי ׁשלּופה. חרב ולראֹות הּמלחמה ּבקׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלעמד
ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיֹוסי
לכּסֹות ואּׁשה, וכרם ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּתלתה
יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל החֹוזרים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעל
'ׁשּמא אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ּבעלי ְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהם
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Bááìk åéçà ááì-úà ñné àìåi''yx:èäéäå §¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈¦§¨«§¨¨²
éøN eã÷ôe írä-ìà øaãì íéøèMä úlëk§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬

a úBàáöírä Làøi''yx:ñéòéáùéáø÷ú-ék §¨−§¬Ÿ¨¨«¦«¦§©´
äéìà úàø÷å äéìr íçläì øér-ìà¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨

ìíBìLi''yx:àéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E §¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈
ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−

Eeãáråi''yx:áéäúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬
äéìr zøöå äîçìî Enri''yx:âéýåýé dðúðe ¦§−¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬

éäìà-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E ¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦
áøçi''yx:ãéìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø ¨«¤©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ

zìëàå Cì æáz dììL-ìk øérá äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ
éáéà ììL-úàéäìà ýåýé ïúð øLà EE ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

Cìi''yx:åèú÷çøä íéørä-ìëì äNrz ïk ¨«¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ
älàä-íéBbä éørî-àì øLà ãàî Enî¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©«¦¨¥−¤

:äpäæèýåýé øLà älàä íénrä éørî ÷ø ¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e¿ƒƒ»¿«ƒ¿≈≈

È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ

:daÏkט‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂ ¿ƒ≈ƒ≈«¿≈»¿«»

È
a¯ ÔepÓÈÂ ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ«»ƒ««»≈

:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁי·¯˜˙ È¯‡ ≈»¿≈«»¬≈ƒ¿«

dÏÚ (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï¿«¿»«¬»»¿»»¬«

:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙ÂיאÈ‰ÈÂ ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ≈

È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â Cp
Úz ÌÏL Ì‡ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈

CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ ÏÎ»«»¿ƒ¿¿««¿»

:CpÁÏÙÈÂ ÔÈqÓ È˜qÓיב‡Ï Ì‡Â «¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿À»¿ƒ»

·¯˜ CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL«̇¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»

:dÏÚ ¯eˆ˙eיגÈÈ dp¯ÒÓÈÂ ¿¬«¿ƒ¿¿ƒ«¿»

d¯eÎc Ïk ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»¿«

:·¯Ác Ìb˙ÙÏיד‡iL
 „BÁÏ ¿ƒ¿«¿»∆¿¿«»

È‰È Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈

CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»

·‰È Èc C‡
Ò„ ‰‡„Ú ˙È ÏeÎÈ˙Â¿≈»¬»»¿»¿»ƒ¿«

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈטוÏÎÏ „aÚz Ôk ¿»¡»»»≈«¿≈¿»

Èc ‡„ÁÏ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯ƒ̃¿«»ƒ¿ƒƒƒ»«¬»ƒ

:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‰‡ÔÈlטז ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈

‡Ï ‡
ÒÁ‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Ècƒ¿»¡»»»≈»«¬»»»

é"ùø

אּׁשה: ארׂש אֹו ּכרם, נטע אֹו ּבית, È¯N(Ë)ּבנה ִִֵֶֶַַַָָָָ»≈
˙B‡·ˆ.,ּומלאחריהם מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ

לחזר ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכּׁשילים
אדם ּבני זקפין, ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהרׁשּות
הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹעֹומדים
ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה אל 'ׁשּובּו ּבדברים: ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹּולחּזקם

ניסה': נפילה, ‡ÈÚŒÏ¯(È)ׁשּתחּלת ·¯˜˙ŒÈk. ְְִִִֶַָָƒƒ¿«∆ƒ
ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹּבמלחמת
וגֹו' הרחקת לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ":ּבענין: ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(‡È)d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk.(ספרי)אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ֲִַָ

להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ּבּה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמֹוצא
לקּימם: רּׁשאי Ee„·ÚÂאּתה ÒÓÏ.(ספרי)עד ְְַַַַָָ»««¬»ַ

וׁשעּבּוד: מּסים עליהם ÏŒÌ‡Â‡(È·)ׁשּיקּבלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַ¿ƒ…
‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙.הּכתּוב «¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ַָ

,ּב להּלחם סֹופּה ,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמבּׂשר
:ותל ּתּניחּנה ÈÏÚ‰אם z¯ˆÂ.להרעיבּה אף ְִִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְִַַָ

ּתחלּואים: מיתת ולהמיתּה d ˙ e(È‚)ּולהצמיאּה ְְְֲֲִִִִַַַַָָ¿»»
E„Èa EÈ‰Ï‡ סֹוף.‰' ּבענין, האמּור ּכל עׂשית אם ¡…∆¿»∆ְִִִָָָָָָָ
:ּביד נֹותנּה זכרים,.Ûh‰Â(È„)ׁשה' ׁשל טף אף ְְְֶָָ¿««ְִֶַַָ

אתּֿכלֿזכּורּה"? "והּכית מקּים: אני ְְְֲִִִֵֶַָָָָּומה
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æééðrðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìàEi''yx:çéíëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ
íäéäìàì eùr øLà íúárBz ìëk úBùrì©«£½Ÿ§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−Ÿ¥«Ÿ¥¤®

íëéäìà ýåýéì íúàèçåi''yx:ñèéøeöú-ék ©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´
dùôúì äéìr íçläì íéaø íéîé øér-ìà¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈Ÿ

r-úà úéçLú-àìék ïæøb åéìr çcðì dö «Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ
õr íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´

éðtî àáì äãOäøBöna Ei''yx:ëõr ÷ø ©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´
Búà àeä ìëàî õr-àì ék òãz-øLà£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
-øLà øérä-ìr øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤

dzãø ãr äîçìî Enr äùò àåäi''yx:ô ¦ÆŸ¨Ÿ̄¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
àëàýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ék¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸
éäìàòãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−

:eäkä éîáéð÷æ eàöéåéèôLå Eeããîe E ¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ
ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìài''yx:âäéäå ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´

øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬

:‡˙ÓL
 Ïk Ìi˜˙יז‡¯n‚ È¯‡ ¿««»ƒ¿»»¬≈«»»

È‡
Ú
k È‡¯Ó‡Â È‡zÁ Ôep¯n‚¿̇«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈¿«¬»≈

È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙיח‡Ï Èc ÏÈ„a «¿»¿»¡»»¿ƒƒ»

ÏÎk „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ«¿»¿¿∆¿«¿»

ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe·BÁ˙eיטÈ¯‡ ¿√»¿»¡»¬¬≈

ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ¿̇¿«¿»ƒ«ƒƒ

ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ ‡Á‚‡Ï«¬»»¬«¿ƒ¿¿«»¿««

‡
Ê¯b È‰BÏÚ ‡Ó¯‡Ï d
ÏÈ‡ ˙È»ƒ»««¬»»¬ƒ«¿¿»

ıe˜˙ ‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡¬≈ƒ≈≈¿»≈»¿

‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L
‡Î ‡Ï È¯‡¬≈»«¬»»ƒ««¿»

:‡¯Èˆa CÓ„wÓ ÏÚÓÏכ„BÁÏ ¿≈«ƒ√»»ƒ¿»»¿

ÏÎ‡Óc ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»

È
·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈

‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯˜ ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î«¿ƒ««¿»ƒƒ»¿»

:dLaÎ˙c „Ú ‡·¯˜ CnÚאÈ¯‡ ƒ»¿»»«¿ƒ¿¿«¬≈

ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«»≈

:dÏË˜ ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»»ƒ¿¿««»¿≈

ÔeÁLÓÈÂב CÈ
i„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿

:‡ÏÈË˜ ˙e
¯ÁÒ Èc ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»ƒ«¬»¿ƒ»

ÏÈË˜Ï‡ג ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»

˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ∆¿«

‡Ï Èc da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ»

é"ùø

ˆEe(ÊÈ)ּבגדֹולים: ¯L‡k.את הּגרּגׁשי:לרּבֹות ְִִ«¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ
(ÁÈ)e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ.עׂשּו אם הא ¿««¬∆…¿«¿ִָָ

לקּבלם: רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ְְְְְִִַַַַַָָָּתׁשּובה
(ËÈ)ÌÈÓÈ.:ׁשניםÌÈa¯.,יט)ׁשלׁשה מּכאן(שבת »ƒְִַ«ƒְִָָֹ

ּפחֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּו:
ּבׁשלֹום ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, קדם ימים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּׁשלׁשה

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים :(שמואל-ב ְְְִִֵֵַָָֹ
הרׁשּות ּובמלחמת ׁשנים", ימים ּבצקלג ּדוד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ"וּיׁשב

מדּבר ‰O„‰:(ספרי)הּכתּוב ıÚ Ì„‡‰ Èk.הרי ְֵַַָƒ»»»≈«»∆ֲֵ
הּׂשדה עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ'ּכי'

מּפני הּמצֹור ּבתֹו רעבלהּכנס ּביּסּורי להתיּסר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּתׁשחיתּנּו: לּמה העיר, ּכאנׁשי Ú„(Î)וצמא ְְְְִִֵֶַַָָָָָ«

dz„¯.,רּדּוי ל:לׁשֹון ּכפּופה e‡ˆÈÂ(·)ׁשּתהא ƒ¿»ְְְְִֵֶָ¿»¿
EÈ ˜Ê.(יד סנהדרין מד. אּלּו(סוטה ,ׁשּבזקני מיחדים ¿≈∆ְְִִֵֵֶֶָֻ

ּגדֹולה: מה).e„„Óeסנהדרי ׁשהחללמּמקֹום(סוטה ְְְֵֶַָ»¿ִֶֶָָָ
‰ÏÏÁׁשֹוכב: ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡.צד לכל ֵ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְַָ
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:ìra äëLî-àìãàåää øérä éð÷æ eãøBäå Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³
Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà¤¨¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−

ìçpa äìârä-úà íL-eôørå røfé àìåi''yx: §¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨¤§−̈©¨«©
äýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³

éäìàì Eíäét-ìrå ýåýé íLa Cøáìe BúøL ¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬
:òâð-ìëå áéø-ìk äéäéåàåää øérä éð÷æ ìëå ¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½

-ìr íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©
:ìçpá äôeørä äìâräøéèôîæeøîàå eðrå ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®

àì eðéãéáéúëäëôùéø÷äfä ícä-úà eëôL ¨¥À³ŸÆ¨«§Æ¤©¨´©¤½
eàø àì eðéðéråi''yx:çìàøNé Enrì øtk §¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³

áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤
ícä íäì øtkðå ìàøNé Enri''yx:èäzàå ©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈

øLiä äùrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬Ÿ©¨−̈
ýåýé éðérai''yxñññ :.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö §¥¥¬§Ÿ̈«

:¯È
a ˙„È‚
˜¯z‡ד È·Ò Ôe˙ÁÈÂ ¿ƒ«¿ƒ¿∆¡»≈«¿»

Èc ¯i· ‡ÏÁ
Ï ‡zÏ‚Ú ˙È ‡È‰‰«ƒ»¬«¿»¿«¬»«»ƒ

Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁ
a ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜
ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

‡¯Èה ÈÂÏ È
a ‡i
‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈

d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ ÔB‰·¿ƒƒ¿≈¿»¡»»¿«»≈

ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe¿»»»ƒ¿»«¿»¿«≈¿≈

:e¯È‚Ò LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È¿≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ

ÔÈ·È¯˜cו ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒ

ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ ‡ÏÈË˜Ïƒ¿ƒ»«¿»¿≈«

:‡ÏÁ
· ‡zÙ˜
c ‡zÏ‚Ú¬«¿»ƒ¿∆¿»¿«¬»

‡BcLז ‡Ï ‡
„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿

:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡

ÈÚÂ ÔÈ„‰ ‡Óc ˙È»¿»»≈¿≈»»»¬»»

CnÚÏח ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i
‰k»¬«»≈¿««¿«»

Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ≈

Ï‡¯NÈ CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ««««¿«»ƒ¿»≈

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂטz‡Â ¿ƒ¿««¿«¿»¿«¿

È¯‡ C
ÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈

Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

é"ùø

קרֹובה: איזֹו לידע ‡Ô˙È(„)וצד, ÏÁ ŒÏ‡.,קׁשה ְְֵֵַַָ∆««≈»ֶָ
נעבד אמר.eÙ¯ÚÂ:ׁשּלא ּבקֹופיץ. ערּפּה קֹוצץ ֱֶֶָֹ¿»¿ְְִֵַָָָ

ׁשּלא ׁשנתּה ּבת עגלה 'ּתבא הּוא: ּברּו ְְֶֶַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁש
ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבמקֹום ותערף ּפרֹות ְְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָעׂשתה

לעׂש הּניחּוהּו ׁשּלא זה, ׁשל הריגתֹו על ֹותלכּפר ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ÎÙL‰(Ê)ּפרֹות': ‡Ï e È„È.לב על עלתה וכי ֵ»≈…»¿Àְְִֵַָָ

ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּזקני

והּכהנים לויה. ּובלא מזֹונֹות ּבלא ְְְְְְְֲִַַָָֹֹֹּופטרנּוהּו
"ּכּפר יׂשראלאֹומרים: לעּמ:"(Á)Ì‰Ï ¯tk Â ְְְְִִֵֵַַָ¿ƒ«≈»∆

Ìc‰.להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, הּכתּוב «»ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
Ú·z¯(Ë)העון: ‰z‡Â.(לז ׁשאם(כתובות מּגיד ֶָֹ¿«»¿«≈ִִֶַ
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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
,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
5.  המשבצות הריקות הם בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך 

במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים 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

ואואואואואוא

4:444:517:077:138:228:259:349:3619:1519:0619:4919:4018:4819:58אוסטריה וינה

7:097:038:588:559:479:4410:3910:3717:4217:4618:0918:1317:2818:26אוסטרליה מלבורן

4:524:587:187:238:278:309:389:4019:1419:0619:4719:3818:4819:55אוקראינה אודסה

4:294:366:526:588:078:109:199:2119:0118:5219:3519:2518:3419:43אוק. דנייפרופטרובסק

4:484:567:077:158:298:329:429:4419:3119:2220:0719:5719:0420:16אוקראינה ז'יטומיר

4:414:496:597:078:228:259:359:3719:2519:1520:0119:5118:5720:10אוקראינה קייב

5:195:257:467:518:538:5610:0410:0619:3619:2820:0920:0019:1020:16איטליה מילאנו

7:377:329:319:2810:1810:1511:1111:0918:2018:2418:4618:4918:0619:02ארגנטינה ב. איירס

5:155:207:467:498:438:459:529:5319:0618:5919:3419:2818:4119:42ארה"ב בולטימור

5:025:077:327:368:328:349:419:4218:5918:5219:2819:2118:3419:36ארה"ב ברוקלין נ.י. 

5:125:157:437:458:358:369:429:4218:4418:3819:1019:0418:2019:17ארה"ב לוס אנג'לס

5:525:558:238:249:099:1010:1410:1519:0018:5519:2319:1918:3719:31ארה"ב מיאמי

5:355:408:058:089:069:0810:1610:1719:3919:3220:0920:0119:1420:17ארה"ב מישיגן

5:045:097:357:388:338:359:429:4318:5918:5219:2819:2118:3419:35ארה"ב ניו ג'רסי

4:575:037:277:318:278:299:369:3718:5618:4919:2519:1818:3119:33ארה"ב ניו הייבן

4:544:597:247:278:248:279:349:3618:5518:4819:2519:1718:3019:33ארה"ב שיקאגו

6:356:318:418:399:239:2110:1910:1717:4917:5018:1218:1317:3218:25ברזיל סאן פאולו.

6:206:178:278:259:099:0710:0510:0317:3617:3717:5918:0017:1918:12ברזיל ריו דה ז'נרו

4:394:476:547:048:228:259:369:3719:3019:2020:0719:5619:0220:16בריטניה לונדון.

4:424:516:467:008:288:329:439:4519:4519:3520:2520:1319:1720:34בריטניה מנצ'סטר

5:095:167:287:368:498:5310:0210:0519:5119:4120:2720:1719:2320:35גרמניה פרנקפורט

5:045:077:367:388:258:269:319:3218:2718:2218:5318:4718:0419:00ישראל באר שבע

5:015:047:327:348:238:249:309:3018:2918:2418:5518:4917:5419:02ישראל חיפה

5:015:057:337:358:238:249:309:3018:2618:2118:5218:4617:4118:59ישראל ירושלים

5:035:067:347:368:248:259:319:3118:2918:2418:5518:4918:0419:02ישראל תל אביב

4:575:047:227:288:338:369:459:4619:2219:1319:5519:4618:5520:03מולדובה קישינב

6:156:178:458:469:289:2810:3210:3119:0619:0319:2919:2518:4519:37מקסיקו מקסיקו

6:356:348:588:589:389:3710:3810:3718:4518:4419:0619:0518:2619:15סינגפור סינגפור

4:134:216:256:367:578:019:119:1419:0818:5819:4619:3518:4019:55פולין ורשא

5:365:428:038:079:119:1310:2210:2319:5519:4720:2720:1819:2920:35צרפת ליאון

5:385:458:018:079:179:2010:2910:3120:1320:0420:4820:3819:4620:56צרפת פריז.

5:175:237:467:508:508:5210:0010:0119:2719:2019:5819:5019:0220:06קנדה טורונטו

4:504:567:177:218:248:279:359:3719:0819:0019:4019:3218:4219:48קנדה מונטריאול

4:545:046:578:448:4810:0010:0220:1320:0120:5620:4319:4321:06רוסיה מוסקבה.

4:414:528:348:399:519:5420:1220:0020:5820:4419:4221:08רוסיה רוסטוב

5:175:247:427:478:548:5710:0610:0719:4419:3520:1720:0819:1720:25שוייץ ציריך



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éäìàå eðéäìà éé Eì eðãéòöúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨
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