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ÏÎÂ'גו בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהי' לא בירושלמי1אדם אותן2ואיתא אפילו
בהן זה3שכתב ד"ה במאמרו הצ"צ ומבאר אדם. פני פניהם שנמשך4ודמות שהגילוי ,

וכדאיתא מהשתלשלות. שלמעלה גילוי הוא הקדשים לקודש נכנס הי' גדול כשכהן
זכות6עה"פ5במדרש כו' הקדשים קדשי לבית נכנס אהרן הי' זכות באיזה אהרן, יבוא בזאת

מהשתלשלות. למעלה הוא דשמיני בשמיני, ניתנה ומילה עמו, נכנסת היתה המילה
במדרש דהשתלשלות8עה"פ7וכדאיתא שהגילויים מילה. זו הוי' סוד איזהו ליראיו הוי' סוד

נק' ולכן דקוב"ה, סתים מבחי' הוא מילה ע"י שנמשך והגילוי דקוב"ה, גליא מבחי' הם
הקדשים לקודש נכנס הי' שהכה"ג ובשעה ונעלם. סתום שהוא מה הוא דסוד הוי', סוד
אדם, פני פניהם ודמות בהן שכתב אותן אפילו שם היו לא ולכן הוי'. דסוד הגילוי נמשך
אדם. פני פניהם שדמות להמלאכים לא אפילו לנבראים, מקום אין זה גילוי לגבי כי

ÍÈ¯ˆÂזכות ע"י הוא הקדשים לקודש ליכנס יוכל גדול שהכהן שבכדי דמזה להבין,
הוא בקדה"ק שהי' מהשתלשלות דלמעלה שהגילוי מוכח, בשמיני, שניתנה המילה
הגילוי), נמשך לקדה"ק גדול הכהן של כניסתו שע"י (ולא עצמו קדה"ק מעלת מצד
הוא אדם פני פניהם ודמות בהן שכתב אותן אפילו גו' יהי' לא אדם שוכל זה ואעפ"כ,
ע"י שנמשך שהגילוי מובן, דמזה בקודש. לכפר לקדה"ק גדול הכהן של בבואו דוקא

עצמו. מצד בקדה"ק שהי' מהגילוי יותר נעלה הוא בקדה"ק גדול דכהן העבודה
בהמאמרÔ·ÂÈÂב) המבואר ע"פ (וכפרה9זה שלמעלה10דתשובה שמיני בבחינת הם (

לעולם רפואה שמביאה תשובה דגדולה קבעוה11מהשתלשלות. ורפואה ,
ע"ד12בשמינית הוא בשמינית קבעוה שרפואה ששבעה13דזה וזהו בשמינית. שניתנה מילה

מביתו גדול כהן מפרישין הכפורים יום קודם אותו14ימים מרגילין הימים שבעת וכל
(שלאחרי15בעבודות השמיני יום הכפורים, ויום השתלשלות, בחינת הם הימים שבעת כי ,

אחת הכפורים ביום ההזיות שמונה ענין גם וזהו מהשתלשלות. למעלה הוא הימים) שבעת
למטה ושבע שאלתי16למעלה אחת בחינת היא מהשבע שלמעלה שהאחת היא17, אחת ,

ב לאור יצא (*`"ypz ± ixyz e"`e qxhpew'ו "לקראת ,
תנצב"ה חנה מרת הצדקנית הרבנית של היארצייט יום ָתשרי,
שבת נסתלקה שליט"א), אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט – של (אמו

. . תשכ"ה שנת המנחה עלות בעת ixyzתשובה e"`e,zpy

`"ypz'd."
דראש גו' לנו יבחר ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא המאמר
ואילך. ג ע' ח''ה מלוקט המאמרים ספר – (תשכ"ג) זו שנה השנה

יז.)1 טז, אחרי
ה"ה.)2 פ"א יומא
יו"ד.)3 א, יחזקאל
שם)4 וראה ואילך. א'תקנה ע' יוהכ"פ דרושי באוה"ת נדפס

א'תקנח. ע'
ח.)5 פל"ח, שמו"ר

ג.)6 טז, אחרי
ב.)7 פמ"ט, ב"ר
יד.)8 כה, תהלים
א'תקנו.)9 ע'
היא)10 עצמה תשובה משא"כ התשובה. ע"י הבאה הרפואה

החמישית. ברכה
סע"א.)11 פו, יומא
ב.)12 יז, מגילה
שם.)13 מגילה וראה שם. באוה"ת הלשון כ"ה
ה"ג.)14 פ"א יוהכ"פ עבודת הל' רמב"ם יומא. מס' ריש
ה"ה.)15 שם רמב"ם במשנה. א יד, יומא
ה"ה.)16 פ"ג שם רמב"ם במשנה. ב נג, יומא
ד.)17 כז, תהלים
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ועד"ז18יונתי דמילה שמיני דרגות. כמה מהשתלשלות שלמעלה דבשמיני מובן, ומזה .19

שנעלה דתשובה שמיני המילה. זכות ע"י היא הקדשים לקודש שהכניסה הקדשים דקודש
בתורה שפגמו הענינים על שמכפרת ותשובה מצוה, היא (דמילה דמילה, משמיני יותר
שהתשובה הכפורים, דיום שמיני ח)). סעיף (כדלקמן ומצוות מתורה למעלה היא ומצוות
תשובה ימי דעשרת מהתשובה (גם השנה דכל מהתשובה יותר נעלית היא הכפורים ),20דיום

לכל תשובה זמן הוא הכפורים יום ההזיות21שלכן שמונה – עצמו הכפורים וביום ,
השבע לפני היא שהאחת למטה, ושבע למעלה אחת הקדשים .22שבקודש

˘ÈÂוע"י לאחרי שנמשך מהשתלשלות שלמעלה גילוי הוא שבעה שלאחרי דשמיני לומר,
מוכח דהשתלשלות הענינים ע"י הוא זה גילוי שהמשכת ומזה דהשתלשלות, הענינים
מהשתלשלות שלמעלה גילוי הוא השבע שלפני ואחת להשתלשלות, שייך זה שגילוי

להשתלשלות משייכות [אלא23שלמעלה ,f"g`lyשבע בהשתלשלות, הגילוי נמשך
הוא גו' יהי' לא אדם שוכל זה על הטעם יובן ועפ"ז ז]. סעיף כדלקמן האחת, שלאחרי
שמיני ע"ד [שהוא עצמו מצד בקדה"ק שהי' הגילוי לגבי כי בקודש, לכפר בבואו דוקא
מקום נתינת יש להשתלשלות, ששייך מהשתלשלות למעלה שבעה], שאחרי שמיני דמילה,
דלמעלה הגילוי נמשך הקדשים בקודש הכפורים ביום גדול דכהן העבודה וע"י למציאות.
אפילו יהי', לא אדם כל זה גילוי ולגבי להשתלשלות, משייכות שלמעלה מהשתלשלות

אדם. פני פניהם שדמות אותן
מ"שÔ·ÂÈÂג) בהקדים בלקו"ת24זה ומבואר מצוך, אנכי אשר הזאת המצוה דכל25כי

מצוך, אנכי התשובה, מצות שהיא הזאת והמצוה הוי', מצוות נקראים המצוות
הוא והענין מהוי'). (שלמעלה שאנכי מי שם26אנכי גילוי להמשיך הוא המצוות דענין ,

הטבע בגימטריא אלקים אלקים, משם היא העולם דבריאת בעולם. המצוות27הוי' וע"י ,
המצוות קיום שע"י דהוי' הגילוי ועיקר מהטבע. שלמעלה הוי' שם גילוי בעולם נמשך
הראשון שהדבור וזהו בעולם). גם הגילוי נמשך (ועי"ז המצוות את שמקיים בהאדם הוא

אנכי הוא תורה אלקיך.28דמתן יהי' שהוי' הוא במ"ת שניתנו המצוות שענין אלקיך, הוי'
18(.23 הערה לקמן וראה ט. ו, שה"ש
הקדמה)19 היא שהמילה מזה כמובן יותר. למעלה אבל

לקדה"ק. נכנס הי' שבזכותה
היא)20 ומתקבלת ביותר יפה "היא דעשי"ת שהתשובה אף

גילוי הוא שבעשי"ת לפי ה"ו) פ"ב תשובה הל' (רמב"ם מיד"
יותר. נעלית דיוהכ"פ התשובה מ"מ מהשתלשלות, שלמעלה
בחי' הם יוהכ"פ שקודם הימים ז' עצמם, בעשי"ת ולכן,
מהשתלשלות, למעלה הוא (השמיני) ויוהכ"פ השתלשלות,

בפנים. כנ"ל
ה"ז.)21 שם רמב"ם
והזי')22 בתושב"כ, מפורשים ההזיות דשבע להעיר,

יש ואולי .(16 שבהערה (רמב"ם השמועה מפי למדו הראשונה
(לקו"ת היין ניסוך על המים דניסוך המעלה ע"ד שהוא לומר,

ובכ"מ). ב. פ, סוכות
ש"אחת)23 דהצ"צ) (מהמאמר לעיל מהמובא להעיר

א: מ, שה"ש ובלקו"ת יונתי". היא "אחת בחי' היא למעלה"
תוספות וראה מאחד. מקבל בחינת שהיא אחת קרויין ולפיכך

א. יח, מנחות – אחת עד ד"ה
יא.)24 ל, נצבים
ב.)25 מה, נצבים – המצוה כי ד"ה
ע')26 שם אוה"ת גם וראה ג-ד. מה, שם לקו"ת ראה

א'תקנה-ו.
פ"ו)27 התשובה שער חכמה ראשית ב. פרק יב שער פרדס

שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה
רפ"ו. והאמונה היחוד שער סי"ח. צבי חכם

ב.)28 כ, יתרו
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‰�‰Âהיא העולם שהתהוות הגם הוי', שם גילוי בעולם להמשיך אפשר המצוות שע"י זה
אלקים דשם ההעלם שכוונת לפי הוא, הוי', שם על ומסתיר שמעלים אלקים שם ע"י

וכמ"ש דהוי'. הגילוי יומשך התומ"צ שע"י בכדי היא האלקים29(מלכתחילה) עשה אשר
קיום ע"י שהאדם היא עשה) (האלקים אלקים שמשם בההתהוות שהכוונה ישר, האדם את

פנימו יחזו ישר להיות ימשיך המה30המצוות וכאשר למעלה. כמו הגילוי יהי' שלמטה ,
רבים חשבונות באדם31בקשו הוי' דשם הגילוי שיומשך בכדי הנה הבריאה), כוונת (היפך

ע"י היא זו דהמשכה מהוי', שלמעלה מאנכי ההמשכה להיות צריכה בעולם, ידו ועל
וכמ"ש מהמצוות. שלמעלה בעוניך,32התשובה כשלת כי אלקיך הוי' עד ישראל שובה

ולהבא שמכאן המצוות קיום מספיק אין בעוניך שכשלת לאחרי אלקיך הוי' שיהי' שבכדי
ישראל. שובה להיות וצריך

רז"לÂ‡È·Â¯ד) שאמרו מה בהקדים יובן יותר בפרטיות הנפש33הענין לחכמה שאלו
תתכפר במה הנפש34החוטאת תמות35ואמרה היא לנבואה36החוטאת שאלו ,

חטאים רעה37ואמרה להקב"ה36תרדף שאלו לו, ויתכפר אשם יביא ואמרה לתורה שאלו ,
דכתיב הוא הדא לו. ויתכפר תשובה יעשה בדרך.38ואמר חטאים יורה כן על הוי' וישר טוב

שגם לפי הוא החוטאת לנפש כפרה תהי' מיתה שע"י אמרה שהחכמה דזה לומר, ויש
ב שמתלבש מהאור למעלה היא מכיוןהחכמה בעולם, שמתלבש האור שמצד עולם.

ישנה החכמה שמצד וזה זה, על כפרה להיות א"א העולם, בריאת כוונת היפך הוא שהחטא
כאן בחכמה שהכוונה [דהגם מעולם. למעלה היא החכמה כי הוא החוטאת לנפש כפרה

תתאה לחכמה מהמלכות39היא למעלה היא שבמלכות החכמה גם הרי שבמלכות, חכמה ,
שהוא לומר, [ויש מהגוף. הנפש פירוד מיתה, ע"י היא הכפרה החכמה, שמצד אלא עצמה].
שהם הכלים שרש הוא דאלקים באלקים, הוי' להמשיך הוא המצוות דענין מדה. כנגד מדה

הגוף את שמחי' הנפש חיות דוגמת הוא בהם שנמשך דהוי' והאור הגוף וכיון40דוגמת .
הוא כפרתו) הוא (שעי"ז ענשו לכן באלקים, דהוי' הגילוי יומשך שלא גרם החטאים שע"י

בנו"ה שהיא הנבואה ומצד מדה]. כנגד מדה מהגוף, הנפש מחכמה41פירוד (למעלה
במענה39תתאה) ומכ"ש התורה במענה והחידוש יסורים. ע"י גם מתכפרת החוטאת נפש ,

התורה מענה שבין והחילוק ליסורים. צריך ואין ותשובה, קרבן ע"י היא שהכפרה הקב"ה,

ג.)29 מ, שלח לקו"ת וראה כט. ז, קהלת
הובא)30 – ואילך ד כג, ראה לקו"ת וראה ז. יא, תהלים

שם. שלח בלקו"ת
שם.)31 קהלת הכתוב לשון
ב.)32 יד, הושע
יל"ש)33 שנח. רמז יחזקאל יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי

תשב. רמז תהלים
ד.)34 סז, שובה שבת דרושי בלקו"ת הלשון כ"ה
כ.)35 שם, ד. יח, יחזקאל
וראה)36 פכ"א. השל"ה) (לבן העמודים ווי בס' הגירסא כ"ה

הסדר מובן זו גירסא שע"פ ולהעיר, שם. שובה שבת לקו"ת גם
הקודמו. על מקיל אחד שכל התשובות, דד'

כא.)37 יג, משלי
ח.)38 כה, תהלים
חכמה)39 היא דחכמה ב, קלג, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

נו"ה. היא ונבואה תתאה
לון)40 תקינת גופין "וכמה אלי' פתח תקו"ז הקדמת ראה

לגופא". חיים דאיהי לגופא כנשמתא איהו נביעו וההוא כו'
ובכ"מ.)41 סי"ט. אגה"ק – תניא
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דוקא (שאז התשובה הו"ע לו ויתכפר אשם יביא התורה מענה שגם אף הקב"ה, למענה
הנ"ל במאמר הצ"צ מבאר הקרבן), ע"י42מכפר הקב"ה, של חכמתו התורה, שמצד ,

הקב"ה ומצד זה), שוגג מתכפר הקרבן (וע"י כשגגות (רק) הזדונות נעשים התשובה
התשובה ע"י מתורה, לזכיות.mixtkznשלמעלה שנהפכים מזו, ויתירה הזדונות,

Ù"ÚÂיש מהשתלשלות, שלמעלה סוף אין באור היא דתשובה ג) (סעיף לעיל המובא
כשגגות), יהיו (שהזדונות תשובה מועלת התורה מצד שגם זה על דהטעם לומר,
מהחכמה שלמעלה אוא"ס שורה בחכמה כי הוא, (השתלשלות), בחכמה היא שתורה ,43אף

בתפארת היא שהתורה חג"ת, בהמדות שנמשכה כמו לתורה בנוגע הוא קו44ועד"ז ,
שהוא כיון שבתורה, מהשתלשלות שלמעלה שהאור אלא הכתר. עד עולה ות"ת האמצעי,
מצד שבתשובה הכח ולכן והגבלה. במדידה הוא ובת"ת) (בחכמה בהשתלשלות נמשך
שלמעלה אוא"ס המשכת הוא הקב"ה ומענה כשגגות. שיהיו רק הוא שבתורה אוא"ס
היא זו דהמשכה בהשתלשלות), מהמשכה (שלמעלה בעצמותו שהוא כמו מהשתלשלות

הקב"ה מענה שמצד התשובה ע"י ולכן והגבלה. ממדידה (ולאmixtkznלמעלה הזדונות
לזכיות. שנהפכים מזו ויתירה כשגגות), נעשים רק

זהÈÂ˘ה) כי הוא, התורה ע"י נתגלה מהתורה שלמעלה הקב"ה מענה שגם דזה לומר,
שלמעלה אוא"ס בעצמות הוא ששרשה לפי הוא האמצעי בקו היא שהתורה
שלמעלה האור בה שיש על נוסף ולכן, האמצעי. בקו נמשכה שאח"כ אלא מקוין,
תשובה מועלת התורה מענה מצד גם (שלכן האמצעי בקו שנמשך כמו מהשתלשלות
הקב"ה מענה מקוין, שלמעלה אוא"ס עצמות גם ידה על מתגלה כשגגות), יהיו שזדונות
תשובה (שע"י לו ויתכפר אשם יביא תורה שאמרה דזה היינו, לו. ויתכפר תשובה יעשה
מענה שגם וזה האמצעי, בקו שנמשכה כמו התורה בדרגת הוא כשגגות) רק זדונות נעשים
התורה שרש מצד הוא פה) (שבעל בתורה חלק הוא לו ויתכפר תשובה יעשה הקב"ה

מקוין שלמעלה אוא"ס .45בעצמות
Ê"ÙÚÂרז"ל שאמרו מה לבאר מטוב46יש כו' תורה זה טוב ויקבל כו' משה זה טוב יבוא

דכתיב הקב"ה דכתיב47זה ישראל אלו לטובים לכל, הוי' לטובים.48טוב ה' הטיבה
סנהדרין בגמ' דאיתא להבין, וכתיב47כתיב49וצריך לכל ה' משל50טוב לקוויו ה' טוב

טוביםלאד אלא עודר אינו עודר כשהוא כולו את משקה משקה כשהוא פרדס לו יש ם
להביא לכאורה צריך הי' ישראל, אלו לטובים (רק) היא התורה שנתינת וכיון שבהם.

המשך)42 גם וראה ואילך. א'תקנז ס"ע יוהכ"פ אוה"ת
א'רנב. ע' ח"ג תער"ב

ובכ"מ.)43 בהגהה. פל"ה תניא גם וראה ב. נג, קרח לקו"ת
גמ"ח)44 בחג"ת: הם עומד העולם שעליהם העמודים דג'

ת"ת. – ותורה גבורה – עבודה חסד, –
מצות)45 נאמרה שבתורה "ומאחר לב ע' תער"ב סה"מ ראה

ומ"ש . . העצמות בבחי' שרשה ג"כ שהתורה בהכרח התשובה

בבחי' היא שהתורה כמו זהו כו' קרבן יביא תורה אמרה בילקוט
חכמה".
ב.)46 נג, מנחות
ט.)47 קמה, תהלים
ד.)48 קכה, שם
ב.)49 לט,
כה.)50 ג, איכה
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הידוע [וע"פ לקוויו. הוי' טוב הוי'51הפסוק וטוב חיצונית השפעה הוא לכל הוי' דטוב
שהוא התורה נתינת בענין שמביא מה יותר עוד ביאור צריך פנימית, השפעה הוא לקוויו
בזה הביאור לומר ויש לקוויו]. הוי' טוב ולא לכל הוי' טוב הפסוק את פנימית ,52השפעה

לכל הוי' טוב לבחי' היא הכוונה הוי', וישר טוב כתיב שבתשובה תשובה53דזה שהרי ,
טוב דכתיב הקב"ה זה מטוב כו' תורה זו טוב ויקבל אומר ולכן הזדונות. על גם מכפרת

הוי' וישר טוב בחי' הוא שרשה מצד דתורה הטוב כי לכל, לכל.54הוי' הוי' טוב ,
מלמעלהÂ‰�‰ו) הוא התשובה שע"י שהמענה לפי הוא מכפרת שתשובה דזה הגם

על שמוותרים ויתור, של באופן (לא היא תשובה שע"י הכפרה מהשתלשלות,
הוי' וישר טוב וזהו שלו. הפגמים שמתתקנים השב, בהאדם פנימית פעולה אלא) החטאים,

במק"א וכמבואר לכל. שמשפיע הוא דטוב בדרך, חטאים יורה כן טוב55על בין החילוק
מדת שמצד [אלא שראוי למי דוקא היא החסד השפעת ולכן להמקבל שייך דחסד לחסד,
מצד הוא וטוב לו], שישפיעו ראוי כבר הוא מעלה איזו להמקבל וכשיש מדקדק, אינו החסד
כמו הוא שלמטה הוא וישר ראויים). לשאינם (גם לכולם היא ההשפעה ולכן המשפיע

על56למעלה מכפרת שתשובה דזה וישר, טוב מבחינת היא התשובה שע"י שההמשכה וזהו .
שלמעלה אוא"ס המשכת דהקב"ה, הטוב מפני אלא לזה ראוי שהאדם מפני לא הוא הזדונות
הוא בפנימיות, הוא והתיקון שלו, הפגמים מתתקנים זו המשכה שע"י וזה מהשתלשלות.

לההמשכה. כלי כמו הוא השב שהאדם דחסד, באופן היא הטוב שהמשכת לפי
השנה.Â‰�‰ז) בכל גם הוא לזכיות שנהפכים ועד הזדונות מתכפרים תשובה שע"י זה

יותר נעלית היא התשובה שאז תשובה, ימי בעשרת התשובה57ועאכו"כ ומעלת .
יום של עיצומו מצד היא הכפורים דיום שהכפרה היא הכפורים היא58דיום זו שכפרה ,

הוא, לשבים אלא מכפר אין הכפורים שיום וזה התשובה. שע"י מהכפרה יותר נעלית
יום של דעיצומו הענין הואmc`dlשהמשכת והענין התשובה. ע"י שע"י59היא דזה ,

מעצמות נמשך התשובה שע"י לפי הוא הרצון היפך שעשו הענינים מתכפרים התשובה
הו"ע בהרצון מוכרח אינו הרצון שבעל דזה בהרצון. מוכרח שאינו הרצון בעל אוא"ס

ממש אוא"ס עצמות ולא דאוא"ס שהוא60ההפלאה הוא הרצון דבעל ההפלאה שענין וכיון .
הלקוטים)51 ספר בארוכה וראה א'תקנז. ע' יוהכ"פ אוה"ת

ואילך. א'נו ע' טוב ערך צ"צ דא"ח
באו"א.)52 – שם יוהכ"פ ובאוה"ת
לאלוdlrndlהכוונה)53 גם שנמשכת לכל, ה' שבטוב

השפעה היא אבל דוקאziniptשחטאו. נמשכת היא ולכן ,
ובכ"מ. צד. ע' עת"ר סה"מ שם. יוהכ"פ אוה"ת ראה – לשבים*

דזה)54 שמבאר לאחרי – 45 שבהערה תער"ב סה"מ ראה
הוא התורה ששורש לפי הוא התשובה מצות נאמרה שבתורה
הוי'. וישר טוב הו"ע טוב נק' שהתורה דזה מוסיף, בהעצמות,

ואילך.)55 צח ע' עת"ר סה"מ

ג.)56 סעיף כנ"ל
57(.20 הערה כנ"ל
יוהכ"פ)58 של "ועצמו ה"ג פ"א תשובה הל' רמב"ם ראה
גםmiaylמכפר הוא מכפר יום של שעיצומו דזה מוכח, ומזה ."

(שבו השבים על אלא מכפר אין שיוהכ"פ רבנן א).לדעת יג, עות
תשל"ז)59 (הב') ישראל שובה ד"ה גם ראה לקמן בהבא

ס"ד. ואילך) יג ע' ח''ד מלוקט המאמרים .p"ye(ספר
זו)60 שנה לנו יבחר (ד"ה שלפנ"ז בהמאמר עד"ז ראה

ז, ע' ח''ה מלוקט המאמרים (ספר וס"ט ס"ה – (תשכ"ג))
יו''ד). ע'

זה שאין אלא ס"ו.שהם*) לקמן ראה – לכל הוי' טוב דלמעלה, הטוב מצד אם כי לזה ראויים
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בשםoevxdnמופלא שנקרא מזה גם [וכדמוכח אליו שייכות להרצון שיש מוכיח זה הרי ,
לגביoevxdבעל משא"כ הרצון. היפך שעשו זה על וכפרה סליחה להיות צריכה לכן ,[

של עיצומו וזהו"ע מלכתחילה. פגם שייך אין הרצון, מבעל גם שלמעלה אוא"ס עצמות
זה שביום אלא) פעולה, של באופן (לא היא יום של עיצומו מצד שהכפרה מכפר, יום
דרגא שלגבי הרצון), מבעל (שלמעלה העצמות עם הנשמה עצם של ההתקשרות מתגלה
הוא, התשובה, ע"י היא יום של דעיצומו הענין שהמשכת והטעם מלכתחילה. פגם אין זו
פגם שייך אין הנשמה עצם (שמצד הנשמה דעצם הגילוי ע"י הפגמים תיקון כי

עצמם הגלויים כחות של לענינם (כ"כ) שייך אין שע"י61מלכתחילה), שהכפרה ובכדי ,
התשובה. ע"י הוא בפנימיות, תהי' הנשמה עצם גילוי

˘ÈÂ]כיוןלהו התשובה, ע"י הגלויים בכחות יום של דעיצומו הכפרה שהמשכת סיף,
שהאדם הוא התשובה התשובהvei`שענין שע"י ההמשכה לכן שלו, מההגבלות

גם תומשך יום של דעיצומו שהכפרה ובכדי דהעלאה. בתנועה שהם כמו בהכחות היא
ע"י הוא שלהם, בהציור שהם כמו הגלויים חייביםzevnבכחות הכפורים דביום התשובה,

תשובה לעשות הענינים62הכל ג' דוגמת הם הכפורים שביום אלה ענינים דג' ולהעיר, .
עצם שמצד פנימי והביטול בתק"ש, המרומז התשובה ענין דתק"ש, המצוה שבתק"ש.

ושבע63הנשמה למעלה אחת הקדשים, בקודש שהיו ההזיות שמונה שזהו"ע לומר, ויש .[
היחידה גילוי היא למעלה אחת למטה64למטה, ושבע העצמות, עם מיוחדת שהיא ,

)ixg`lyבכחות יומשך שבאדם) מהשתלשלות (למעלה היחידה שגילוי הוא האחת)
שבאדם השתלשלות .65הגלויים,

דתשובהÊ"ÙÚÂח) ושמיני דמילה שמיני דשמיני, הענינים ג' שבין החילוק לבאר יש
מלכתחילה הבריאה שכוונת וכיון מצוה, היא דמילה הכפורים, דיום ושמיני
הגילויים לכן ידם, על שנמשכים הגילויים וימשיכו המצוות כל את יקיימו שישראל היא

ממש חדש אור אינם מילה) מצות גם (כולל המצוות ע"י שכוונת66שנמשכים מכיון ,
כל ע"י שנמשך שהגילוי ואף אלו. גילויים ימשיכו שישראל היא מלכתחילה הבריאה
וכמבואר מהוי', למעלה הוא המילה ע"י שנמשך והגילוי דהוי' הגילוי הוא המצוות

השמימה67בתו"א לנו יעלה הוי'68דמי וס"ת מילה ר"ת היא69הוא שמילה מורה שזה
סעיף)61 סוף תשכ"ז קדשך ממעון השקיפה ד"ה עד"ז ראה

שעז). ע' ח''ד מלוקט המאמרים (ספר ט
התשובה)62 למצות דנוסף והיינו ה"ז. פ"ב תשובה הל' רמב"ם

התשובה גם – השנה בכל ו)חיוב.t"kdeicשישנה (מצוה היא
יו"ד).)63 (ע' ט סעיף (60 (הערה הנ"ל לנו יבחר ד"ה ראה
64(.23 הערה לעיל ראה
אור))65 (יהל אוה"ת א. מב, שה"ש לקו"ת עד"ז ראה

קב. ע' לתהלים
ח''ג)66 ואילך. 100 ע' ח''א מלוקט המאמרים ספר עד"ז ראה
רמז.. ע'
ע')67 יוהכ"פ אוה"ת גם וראה סע"ב. יג, לך לך

א'תקנו. א'תקנה.
והו"ע הלב ערלת את "למול שם) באוה"ת (ועד"ז שם בתו"א
דזה כיון בפרטיות, אבל בכללות. שזהו לומר, ויש התשובה".

הוא הלב ערלת לאדם בזהxapy`שיש והכוונה זה, באופן
ומ שיהי' בכדי הוא כן זהשנברא לכן – לבבכם ערלת את לתם

כוונת היא כן כי אמיתי, חידוש אינו לבבו ערלת את שמל
הבריאה) כוונת (היפך ופגם כשחטא משא"כ מלכתחילה. הבריאה

הוא התשובה, ע"י זה מתקן בפנים.yecigואח"כ כדלקמן ,
יב.)68 ל, נצבים
רע"א).)69 (קלא, ע תיקון א). סו, ב. (סה, כב תיקון תקו"ז
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ימשיכו מילה מצות שע"י היא מלכתחילה העולמות שבריאת כיון מ"מ, מהוי', למעלה
נכלל זה אור גם שבכללות, לומר, [ויש לעולמות. שייכות לו שיש אור הוא זה, אור

מהווה לשון בהוי' כי והרצון70בהוי'. העולם, התהוות נעשה שממנו המקור דרגות. שתי
העולם את הרי71להוות המילה, שע"י הגילוי גם שיומשך הוא להוות שהרצון וכיון .

זה שגילוי הוא מהוי' למעלה הוא המילה שע"י שהגילוי וזה בהוי'. נכלל זה גילוי
שחטא דע"י חדש. אור גילוי הוא דתשובה ושמיני ההתהוות]. ממקור למעלה הוא
את האלקים דעשה באופן שהי' האדם דבריאת הכוונה (היפך הדרך את והעביר ופגם
(כביכול) הי' שלא חדש אור נמשך עי"ז התשובה, ע"י זה מתקן ואח"כ ישר) האדם
והכוונה להרצון שייכות לו שיש הרצון, מבעל הוא זה שאור אלא הבריאה. בכוונת גם
אוא"ס עצמות גילוי הוא מכפר, יום של שעיצומו הכפורים, דיום ושמיני דהבריאה.
לקודש הכה"ג כניסת בעת בעיקר הוא זה ענין שגילוי אלא הרצון. מבעל גם שלמעלה
שלפני הימים שבעת שלאחרי שמיני הוא הכפורים דיום השמיני גם ולכן, הקדשים.
ששייך מהשתלשלות למעלה הוא הכפורים דיום השמיני גם בכללות, כי הכפורים, יום
הוא הקדשים, שבקודש ההזיות בשמונה הסדר משא"כ הרצון), (בעל להשתלשלות

השבעה. לפני היא שהאחת
לאÂ‰ÊÂט) אדם שכל דזה בקודש, לכפר בבואו מועד באוהל יהי' לא אדם וכל

הכה"ג של בבואו דוקא הוא אדם פני פניהם שדמות אותן אפילו גו' יהי'
בקודש שהי' מהשתלשלות דלמעלה הגילוי כי בקודש, לכפר הקדשים בקודש
למלאכים. מקום יש זה גילוי ולגבי להשתלשלות, שייכות לו יש עצמו, מצד הקדשים
של עבודתו שע"י דזה בקודש, לכפר הקדשים) לקודש הכה"ג (של בבואו אבל
מתגלה עבודתו שע"י לפי הוא ישראל לכל כפרה נמשכה הקדשים בקודש הכה"ג
מקום נתינת שום אין אוא"ס דבעצמות העצמות, עם הנשמה דעצם ההתקשרות

בלחודוהי ומלכא ישראל שדמות72למלאכים, אותן אפילו יהי' לא אדם כל אז לכן ,
אדם. פני פניהם

ÛÈÒÂ‰ÏÂ73,הכפורים דיום במוסף מאשר יותר עוד זה גילוי מאיר נעילה שבתפלת
החמשה כי הכפורים. ביום גדול דכהן העבודה סדר אומרים שבה
חי' נשמה רוח נפש שבנשמה, דרגות חמשה כנגד הם הכפורים דיום תפלות
בחי', היא הכפורים דיום מוסף ותפלת בנר"נ, הם הראשונות תפלות דג' ויחידה.
אז כי נעילה, בשם נקראת ולכן נעילה. בתפלת (בעיקר) הוא דיחידה והגילוי
יכולים אין וכו') נאצלים (ואפילו עליונים הכי נבראים וגם השערים כל ננעלים

בלחודוהי. ומלכא ישראל ליכנס,
פרדס)70 (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א

פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער
דהוי')71 הוי', שמות ב' בענין בכ"מ מהמבואר להעיר

תרנ"ו (סה"מ העולמות להוות ית' ברצונו שעלה הוא הראשון

ובכ"מ). ואילך. שסה ע'
א.)72 לב, זח"ג ראה
בית)73 שמחת שיחת יותר בפרטיות ראה לקמן בהבא

.1154 ע' ח"ד בלקו"ש נדפס – תשכ"ג השואבה



'ebe cren lde`a didi `l mc` lke ai

Â‰ÊÂבזהר מ"ש דקוב"ה75עה"פ74גם בזמנא אחיו, אל יוסף בהתוודע אתו איש עמד ולא
ביום כך בגין כו' ישראל בהו מתחבר לומר76הוה דיש לכם, תהי' עצרת השמיני

עם דהעצמות העצמית וההתקשרות היחידה גילוי הוא בישראל בהו מתחבר קוב"ה שענין
לי הוי' יוסף שם על הוא יוסף דשם ליוסף, זה דענין שהשייכות לומר [ויש הנשמה. עצם

אחר בן77בן נעשה אחר שגם בישראל78, דהעצמות העצמית התקשרות גילוי ע"י כי ,
וכידוע עצרת, בשמיני הוא זה וגילוי בן]. הוא אחר שגם מתגלה אחיו) אל יוסף (בהתוודע
הם עצרת שבשמיני אלא הכפורים, ויום השנה שבראש הענינים כל ישנם עצרת שבשמיני

תהי' עצרת השמיני ביום ולכן השמחה, יהיוmklבקו אתך.79, לזרים ואין לבדך לך

•

וסוף)74 ריש א'תקנט. ע' יוהכ"פ באוה"ת הובא ב. רח, ח"א
ב'קמט. ע' ה (כרך שמע"צ באוה"ת עצרת: השמיני ביום ד"ה
ה'תש"מ נא); ע' שם לו. ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז ב'קנג); ע' שם

שסג). ע' ח''א מלוקט המאמרים (ספר
א.)75 מה, ויגש
לה.)76 כט, פינחס
כד.)77 ל, ויצא

א.)78 תתשכג, ו כרך ויצא אוה"ת
ד"ה)79 וסוף בריש הובא כג. פט"ו, שמו"ר יז. ה, משלי

ה'תש"ד מד); ע' שם לה. ע' עת"ר (סה"מ עת"ר ביוהשמע"צ:
ה'תש"ט (סה"מ ה'תש"ט ;(47 ע' שם .43 ע' ה'תש"ד (סה"מ
ע' שם .71 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ;(73 ע' שם .69 ע'
ועוד. שעג). ע' שם שסג. ע' שם מלוקט (סה"מ ה'תש"מ ;(82
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`"ypz'd ,dgpn zltz ixg` q"pkdiaa

מאידית תרגום

בברכה"‡. השנה.1"פותחין בכל שנהוג כלל הוא
ליום השנה ראש שבין ימים ב"עשרה עאכו"כ

בכתוב"2הכפורים" השנה ראש ג"כ "נקרא -3[אשר [
למעשה לכלdgiztdשהם הברכות של (גם) וראש
כולה דערב4השנה ביום בפרט - גופא אלו ובימים .

הכפורים. יום
ב"פותחין (להתחיל מתאים הכי - הברכות כל מבין

ד הברכה נוסח עם) mipdkבברכה" zkxa5הברכה ,
הקדושה בתורתו בעצמו הקב"ה עלֿידי ,6שנבחרה

יהודים יברכו זו שבברכה לכהנים, כח ונתן וציוה
יום בכל ישראל") בני את תברכו 7("כה

בכמה (עכ"פ ישראל בארץ בפועל שנהוג כפי -
יום בכל כפים נשיאת - שבת8מקומות) בכל עכ"פ או ,

ובכל לארץ], בחוץ גם ספרדיות קהילות בכמה [כנהוג
רק כפים נשיאת שנוהגים - לארץ בחוץ גם הקהילות,

בכל9ביו"ט כהנים דברכת הנוסח את יהודי כל אומר -
השחר בברכות ציבור10יום שהשליח כך על 11[נוסף

העמידה תפלת בסוף יום בכל זאת ],12אומר
רם, ובקול בפרהסיא, הברכה את אומרים והכהנים

") הקודש בלשון הכתוב בלשון .13תברכו")dkודוקא
ה"פותחין את לפתוח איפוא ראוי שכן, וכיון
רם ובקול בפרהסיא כהנים. דברכת בהנוסח בברכה"
בתורה לזה וסיום ההקדמה עם ביחד הכתוב, ובלשון
השחר בברכות בבוקר יום בכל שאומרים (כפי שבכתב

התפלה): קודם
eipa l`e oxd` l` xac ,xn`l dyn l` 'd xacie"

'd jkxai ,mdl xen` l`xyi ipa z` ekxaz dk ,xn`l

jil` eipt 'd `yi ,jpegie jil` eipt 'd x`i ,jxnyie

ip`e l`xyi ipa lr iny z` enye ,mely jl myie

."mkxa`

כל·. את בתוכה כוללת ה"ה זו ברכה נוסח
הענינים14הברכות (הן הגשמיות ובין הרוחניות, בין ,

כמובן - עיקריים) כ"כ שאינם הענינים והן העיקריים
בחר בעצמו שהקב"ה הברכה נוסח שזהו הנ"ל, ע"פ
שיברכו לכהנים ציוה שאותה הברכה הק', בתורתו בה

עבור זו בברכה בנ"י עניניהם.lkאת
כהנים ברכת לומר נקבע מדוע הטעם יומתק ועפ"ז
שקבעו לכך הטעם דלכאורה: השחר, בברכות יום בכל

לקו"ש1) וראה שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
בהערה. 641 ע' חכ"ד

א.2) יח, ר"ה - חז"ל לשון
וראה3) א. סד, א. נח, לר"ה דרושים לקו"ת - מ"ם" ר"ס "יחזקאל

יומא. סוף רא"ש ב. כג, נדרים - ואת תוד"ה
דבחי'4) ההשפעה נמשכתy`xכי ודיוהכ"פ) השנה (דראש

בנין נעשה שבהם ויוהכ"פ, השנה ראש (שבין במיוחד אלו בימים
האריז"ל סידור ר"ה. דרושי הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח - המלכות
רשית אותיות - תשרי חודש ימי שכל זה על נוסף עשי"ת). סדר
על נמשך שמהם כלליים ימים הם - יב) יא, עקב עה"פ (בעה"ט
ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז (מאמרי כולה השנה ובכל
תש"ב רעח. ע' תרנ"ו לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה א'תשנו.

.(49 ע'
תהי'5) יוהכ"פ בערב (וכיו"ב) הבנים שברכת המנהג וכידוע

ס"ב. תשמ"ז שי') (להת' יוהכ"פ ערב ברכת (ראה כהנים בברכת
(גם מישראל א' לכל כהנים דברכת (והכח) השייכות - וש"נ).
(לאחרי יוהכ"פ ערב ובברכת הנ"ל, בברכה בארוכה ראה - ישראלים)

תשמ"ח. מנחה) תפלת
ואילך.6) כב ו, נשא
וציונים"7) ב"מ"מ ובהנסמן סקכ"ח, ריש או"ח אדה"ז שו"ע
לשם.
האגור):8) כתב ד"ה קכח סו"ס (מב"י סנ"ז שם אדה''ז שו"ע ראה

חכמים כתיקון יום בכל שנ"כ וסביבותיהם א"י בני של כחם יישר
יום. בכל מ''ע ג' ומקיימים ס''א) לעיל שם כמ''ש - תפלה בכל (לברך

וש"נ.9) שם. אדה"ז שו"ע - ובארוכה סמ"ד. שם רמ"א שם. ב"י
להנהיג רצה שאדה"ז יום.ולהעיר בכל בחו"ל) (גם כפים שישאו

דנשיאת שהברכה וי"ל .(448 ע' חי"ח לקו"ש (ראה בידו עלתה ולא
שבחו"ל לבנ"י גם נמשכת יום בכל ישראל בארץ הכהנים של כפים
כולו). העולם כל שותה א"י שמתמצית א) יו"ד, (תענית מאחז"ל (ע"ד
ע"ד לארץ, שבחוץ בנ"י עבור גם שמכוונים הכהנים ע"י ובפרט
סכ"ה. שם או"ח טושו"ע סע"ב. לח. סוטה (ראה שבשדות" "אחיהם

סל"ח). שם אדה"ז שו"ע
מנהג10) ב) יא, (ברכות משכבר תוד"ה - התורה ברכת לאחרי

סמ"ז. שם אדה"ז שו"ע ס"ט. סמ"ז או"ח שו"ע "הצרפתים".
אמירת11) משא"כ ס"ג), סקכ"א או"ח אדה"ז (שו"ע יחיד לא אבל

יחיד. ע"י גם היא השחר בברכות כהנים ברכת
אומרים12) שלכן הכהנים, ע''י כפים נשיאת וכנגד בדוגמת שהוא

נתקנה בציבור "כי הקודמת), (כבהערה ביחיד ולא בעשרה דוקא זה
cbpkmitk z`iypא"א הש"ץ אף "לפיכך בעשרה", אלא שאינה

(שו"ע שכרות" חשש משום כו' במנחה נ"כ שאין מפני כו' במנחה
שם). אדה"ז

הי''א.13) פי''ד נ''כ הל' רמב''ם כג. שם, נשא ספרי א. לח, סוטה
לשם). וציונים" ב"מ"מ בהנסמן (וראה סכ''ג שם אדה''ז שו''ע

ועוד.14) כבֿכז. שם, נשא ספרי ראה
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דברכת הפסוקים את התורה) ברכת לאחר (תיכף לומר
לנשיאות זכר משום ("ולא לימוד" "לשם ה"ז כהנים,

את15כפים") תיכף יקיימו התורה ברכת שאחרי בכדי ,
תורה) דברי אמירת (ע"י תורה תלמוד ומטעם16מצות .

בתורה אחר ענין לבחור יכלו הכי17זה ענין ובפרט ,
(שהם הדברות עשרת כמו - בתורה וכללי עיקרי

התורה" כל אפי'18"כללות או ישראל" "שמע או .(
עליו "יקבל - ה' בעבודת כללי (ענין שמוע" אם "והי'

ישראל) (בשמע שמים מלכות עליו19עול יקבל ואח"כ
שמוע) עם (בוהי' מצוות" וכיו"ב?20עול .(

בזה: הביאור לומר ויש
(כ') להי"ח בהמשך בא שזה השחר21כיון ברכות

בכלל), שחרית בתפלת ובקשות להתפלות (וכהקדמה
קבעו לכן - ישראל צרכי כל את בפשטות הכוללים
התורה) לברכת בהמשך (שבאים תורה שהדברי

כללית ברכה שהיא כהנים, ברכת עם הכוללת22יתחילו ,
כולן הברכות .23כל

שנוסף חידוש, ישנו כהנים בברכת מזו: ויתירה
המקורdkxadלמעלת מן וממשיכה שמגלה - בכלל

הברכה) מעלת24(של את אף בה יש -dltzd,
רצון" "יהי - חדש רצון פועלת [כפי24אשר

יום, בכל העמידה תפלת בסיום גם זאת שאומרים
ברכות נפעלים ועי"ז ויו"ט], בשבת וגם החול בימי

אפי'zeycgוהמשכות יותר נעלה ממקום שמקורם ,
כהנים לברכת יש עצמה ו[בתפלה הברכה, ממקור
בודאי ש]הם בכך התפלות, שאר לגבי 25מעלה

מטה, למטה - עיכוב ובלי במהירות - נמשכים
העולם ומהפכים26בגשמיות מבטלים שגם - עד .

וגבורות הדינים .27את
בכל כהנים ברכת לאמירת הטעם יומתק ועפ"ז

"אומרין15) ולכן סק"ח. שם ממג"א ס"ז, סמ"ז או"ח אדה"ז שו"ע
(שם), בלילה" כפים נשיאת שאין אע"פ הבוקר אור קודם אפילו אותה
אור קודם "לומר שם) ובאה"ט במג"א (הובא הרש"ל כדעת דלא

בלילה". כפים נשיאות שאין כיון אחרים פסוקים הבוקר
כפים"*. לנשיאות זכר משום "ולא הוא שם אדה"ז לשון ודיוק
הוא אלו פסוקים אמירת הרש"ל לדעת אפילו כי - דוקא "זכר"

" אלא ואינו בלבד), כהנים ע"י (לא מישראל כ"א לנשיאותxkfע"י
זכר בתור גם אבל כפשוט. סד). סי' מהרש"ל שו"ת (וראה כפים.
כיון בלילה זה אומרים שאין לומר מקום יש הרש"ל) (כדעת לזה

זכר (שזה בלילה נ"כ ואין כפים בשו"עc"rלנשיאות מ"ש
כמו אינו זה שגם הש"ץ, ע"י לאמירתה בנוגע 12 שבהערה
בזמן זה וא"א בעשרה נתקנה ומ"מ הכהנים, של כפים נשיאות
"לשם שזהו ואדה"ז, המג"א ולדעת נ"כ). כנגד שנתקנה כיון מנחה
קודם גם אותה אומרים כפים"). לנשיאות זכר משום ("ולא לימוד"

הבוקר. אור
וש"נ.16) התורה. ברכת ערך תלמודית אנציקלופדי' ראה
של17) פסוקים ג' לומר נוהג אני שם: מהרש''ל משו''ת להעיר

ככל שקול שהוא וגו' לרעך ואהבת עד וגו' רכיל תלך לא והן תורה
ע''ש. כו', מנביאים ג' ואח''כ התורה,

וש"נ.18) א. אות מילואים טז כרך יתרו תו"ש וראה רפ"כ. תניא
ברכת19) לענין במיוחד קשור שעומ''ש כמובןdxezdלהעיר -

דאמר). ומ"ש ד"ה סמ"ז (או"ח הב"ח מביאור
מ''ב.20) פ''ב ברכות

וש''נ.21) יב. אות פ''א הכולל שער ראה
טעם22) סי"ג: פ"א ברכות לרא"ש חמודות מעדני וראה

הקורא כדרך פסוקים ג' לסדר שרצו לפי פסוקים אלו דסמכו
ולכך פסוקים. מג' יפחות שלא מ"ד) (פ"ד במגילה דתנן בתורה

להם שיש אלו המבוארdkxaהתקינו ע"פ יותר עוד ויומתק .
בפנים.
מעלת23) - המעלות ב' יש כהנים ברכת נוסח באמירת היינו,

ס"ע (הוספות) במדבר אוה"ת (וראה הברכה** ומעלת התורה*.
שבברכת בפנים. (כדלקמן התפלה מעלת על נוסף ואילך). א'תמג

התפלה). מעלת והן הברכה מעלת הן בה יש כהנים
שמיני24) אוה"ת ב. תתשכה. ויחי אוה"ת א. יט, ראה לקו"ת ראה

ועוד. הבאה שבהערה מקומות תרע"ה. בשלום פדה כט. ע' כו. ע'
המתפלל25) אדם של בקשה ה"ז - בכלל בתפלה משא"כ

ל למעלה) ואין(מלמטה למעלה, חדש רצון שתתמלאze`ceפעול
(או ציווי בלשון היא למטה) (מלמעלה ברכה ואילו הבקשה,
שבהערה מקומות (ראה ההמשכה נמשכת שבודאי הבטחה). בלשון
ואילך. ער ע' נשא אוה"ת (ראה המעלות ב' כהנים ובברכת :(24
ח"י לקו"ש תרכ"ט. אריב"ל ד"ה תרנ"ד. תרכ"ו. תברכו כה ד"ה

.(41 ע'
(26- כהנים ברכת מצות להצ"צ סהמ"צ קרח. ס"פ לקו"ת ראה

ועוד. א. קיב,
שבהערה27) מקומות ואילך. סע''ב קמה, ב. קלג, זח''ג ראה

הקודמת.

`le :my h''d`aa dpeekd edf dxe`kle mitk.מטעם*) z`iyp

.dxezd zlrn enk `id mipdk zkxa zlrny ,i"q p"yz'd fenz b"iÎa"i qxhpew d`xe (*

gqepd mixne` lreta ixd - 15 dxrd l''pk ,(''mitk ze`iypl xkf meyn'' `le ''cenil myl'' edfy) f''dc`e `''bnd zrcl mb ixdy (**

ezkxa `linae ecenil enk edfy epiid ,ecbpk dpeye `xew d''awd dxeza dpeye `xewd lkc hxtae .dxeza xn`py itk mipdk zkxac

.k''xal xkf mb dfa yiy l''yxd zrcl k''ek`re .(mipta onwlck) envra d''awd ly
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הכנה (תוספת) בתור (גם) - התפלה קודם יום
לפעול למטה28ונתינתֿכח עיכוב)29ולהמשיך 30(בלי

התפלות. עלֿידי שנוצרות החדשות ההמשכות את
כהנים‚. בברכת הברכות כל [המשכת זה ענין

שנמשך ובאופן הברכה ממקור שלמעלה ממקום
דנוסח וחותם בהסיום יותר מודגש מטה] למטה

"ו - הנ"ל ":`ip`mkxaהברכה
זאת הקב"ה. של ברכתו על קאי אברכם" "ואני
וגו'", ה' "יברכך (הכהנים) לברכת שנוסף אומרת,

("אני") בעצמו הקב"ה של ברכתו גם ישנה
שבזה (דיעות) הפירושים שני ע"פ "ואני31- (א) :

והקב"ה לישראל מברכין "כהנים לכהנים, - אברכם"
לכהנים" לישראל,32מברך - אברכם" "ואני (ב) ,

ידם", על מסכים והקב"ה לישראל מברכין "כהנים
גבורה" "מפי היא לבנ"י הברכה "מפי33ועפ"ז על נוסף

לי'"? מנא לכהנים "ברכה הרי זו [ולדיעה כהנים"
מברכיך" -34"מואברכה .[

כולל ה"ה פרטים) שום (בלי סתם "אברכם" הלשון

ברכת בפסוקי המפורשות הברכות על (כפשוט) נוסף -
("אברכם"). ברכה בכלל שנכנסים הענינים כל - כהנים

" מוסיפים מזו: (לאip`eויתירה אברכם"
אברך ש"אני פירושו אז שגם בלבד, "ואברכם"
מקור הקב"ה, - מ"אני" נמשכות שהברכות אותם"),

(ש"אברכם"), הברכות כל
למעלה שהקב"ה כמו - "אני" על קאי שזה עד
בכלל, ותוארים משמות ולמעלה הברכות ממקור
אתפס [דלא "אני" הוא לו קוראים שבו היחידי והאופן

כלל וקוצא אותא בשום אתרמיז ולא האני35בשם - [
ית' ומהותו עצמותו האמיתי, ,36ויש
"אנכי" גם כולל ה"ז אותו37ובכללות לו שיש -

ר"ת כ', בתוספת "אני" דתיבת אותיות ואותם פירוש
שכתר38כתר כפי עד דכתר, הענינים כל את שכולל ,

הא ה"אני" עם דעתיקא.קשור עתיקא ועד עתיקא - מיתי
"אברכם", נעשה האמיתי) (יש מה"אני" ודוקא
בענינים מטה למטה עד לבנ"י, הברכות המשכת

.39הגשמיים

[הוספות)28) במדבר באוה"ת (וכ"ה רעו ע' נשא מאוה"ת ולהעיר
ברכות - הודאה ולאחרי בתפלה כהנים ברכת "אומרים א'תמט) ע'
חדש) רצון (להמשיך זה כח בה אין עצמה מצד הברכה כי א). יח,
הכח בה יש בתפלה שהיא כהנים ברכת אבל התפלה. כח רק זה כי
נמצא ועפ"ז כו'". פניו ה' ישא בבחי' התפלה קיבול שיהי' לברך

וכח התפלה. כח בה אין מצ"ע כהנים ע"יdltzdשברכת היא שבה
ב) כהנים ברכת שיהי'dltz(אמירת לברך - היא בר"כ של [וההוספה

התפלה]. קיבול
תרכ"ט אריב"ל ובד"ה קלא) (ע' תרכ"ו תברכו כה בד"ה אבל
תכרכו כה סד"ה גם וראה ואילך. 38 ע' ח"י בלקו"ש (ובארוכה
כי התפלה. מעלת בה יש מצ"ע כהנים שבברכת משמע, תרנ"ד]
אדם של ושלוחו הקב"ה. של בשליחותו זאת עושים המברכים הכהנים
גם בה יש הקב"ה ובברכת וש"נ). ב. מא, (קידושין כמותו (העליון*)

בנוגע הוא שם באוה"ת שהמבואר י"ל, ואולי התפלה**. ieliblמעלת

נעשה שזה התפלה***). כח מצ"ע בה שיש (אף בבר"כ התפלה כח
הודאה. לאחרי ובאה מהתפלה חלק הוא שבר"כ עי"ז

יא.29) סעיף ה'תש"נ תמוז י"בֿי"ג קונטרס וראה
שבשאר30) כהנים. דברכת החידוש שם. וסהמ"צ לקו"ת וראה

אף עלינו". ברך ה' רפאנו ומתפללים יום בכל "שמבקשים התפלות
שנכתב מה "כי מפני ה"ז - ויוה"כ" בר"ה הוא האדם של דינו ש"עיקר
כו', עדיין למעלה הוא ב"ה מא"ס שנמשך היינו ויוהכ"פ בר"ה ונחתם
יום בכל התפלה צ"ל ולכן גשמיים", השפעת ממהות מעלה למעלה
ע' ומעין קונטרס ב. קו, להצ"צ סהמ"צ חיים. לדרך הקדמה (ראה כו'
הנפש כצרכי בעשי' הגשמיות השפעות שיומשך כדי ואילך) 114
למטה ובא שנמשך עד ושוהה מתעכב הוא זה חסד "השפעת כי בגוף.

השתלשל בכל נדוןשהרי זה [שעל משפט ע"י הוא להיכל מהיכל ות

למטה ההשפעה שיומשך הוא ראוי אם א] טז, ר"ה - יום בכל האדם
לזה". ראוי ואינו שחטא לומר שמקטרג מי ויש בדינו ומעיינים
העולמות כל דרך במהירות "נמשכת השפע כהנים בברכת משא"כ
מתעברין הדינין שכל ועד כלל". בדין מעיינים ואין ומעכב מונע באין

כהנים. ברכת שע"י החסד והמשכת השפעת מחמת ומתבטלין
סע''א.31) מט, חולין
קרא32) לזה ואי''צ הגבורה, מפי מתברכין ישראל זו לדיעה וגם

דמסכים, "פשיטא והקב''ה: ד''ה שם חולין התוס' (ובלשון מיוחד
.(42 ע' ח''י (לקו''ש במ''א כמשנ''ת - לברך'') להם שציוה כיון

(33" - עצמו מהקב''ה מתברכים הכהנים זו לדיעה dkxa`eוגם

מברכיך".
ג.34) יב, לך לך
מובן35) אבל ל"אנכי", בנוגע הוא ושם סע''ב. פ, פינחס לקו''ת

שהוא ותואר), משם למעלה (שהוא ל"אני" בנוגע גם הוא שכן
.38 הערה לקמן ובהנסמן כבפנים "אנכי", כמו בכללות

אריב''ל36) סד''ה קלא). (ס''ע תרכ''ו תברכו כה סד"ה ראה
תרכ''ט.
(הוספות)37) במדבר שם (וכ''ה רעז ע' נשא אוה''ת - בנדו''ד ראה

''אנכי'', מבחי' שנמשכת הברכה עם אברכם'' ''ואני שמקשר א'תנ), ע'
ולכן אנכי), על (המורה א' אות מבחי' ברכה להמשיך אא''פ שמצ''ע
עשה''ד ע''י אבל ברכה, סימן שהוא ב' באות היא התורה התחלת

הברכה. יומשך אנכי מבחי' שגם יומשך אנכי בא' שמתחילים
סע''ג.38) לה, שה''ש ד. לד, אמור לקו''ת ראה
(בענין39) שבפנים הגמרא בלשון גם מרומז זה שענין לומר ויש

.b ,` `xwie z''ewl d`x (*

dltzdn wlg dzeida `a day dltzd gk xwiry oaen - (l`xyin '` lk i''r) xgyd zekxaa mipdk zkxa gqepl rbepa - c''ecpae (**

.(my z''de`ak)

"c oiprd cvn hxtae frx.ואני***) 'r my z''de` mb d`xe ,(mipta onwlck ,w''rx zrck) "mkxa`



`"ypz'd mixetkd mei axr `"hily x"enc` w"k zkxa fh

ביש דוקא הוא האמיתי דיש הגילוי - ואדרבה
כידוע .40הנברא.

בכלל כהנים שברכת לכך שנוסף אומרת, זאת
("יהי חדשה להמשכה עד הברכות, כל המשכת פועלת
נמשך וזה הברכות, ממקור יותר שנעלה ממקום רצון")
"ואני באמצעות יותר עוד נפעל ה"ז - מטה למטה
שמהאני - הפרשה) של וחותם (הסיום אברכם"

מטה. למטה עד הברכות נמשכות האמיתי
ברכת„. פרשת דאמירת התוכן גם מובן עפ"ז

בברכה" ש"פותחין מה ועד"ז - השחר בברכות כהנים
זו: בברכה כעת

("יברכך כהנים דברכת הברכות את אומרים כאשר
ברכת פרשת (בסיום אברכם" "ואני ומוסיפים וגו"') ה'
שלפנ"ז השחר ברכות כל אמרו שכבר לאחרי כהנים),
הרי - גו'") ה' ("יברכך עצמה כהנים דברכת והברכות

הברכות כל כולל שזה לכך שנוסף zeyxetndמובן,

אברכם", ש"ואני וחידוש, הוספה באה זה, לפני
בכל בנ"י את מברך האמיתי, האני בעצמו, הקב"ה

הברכות:
ענין (בתור השחר בברכות זאת אומר יהודי וכאשר
(תורה התורה תיבות כשאומר זמן, בכל ועד"ז בתורה),

הקב''ה41הנצחית בתורה ושונה הקורא הרי - אלו (
כנגדו ושונה envra,42קורא d"awdכל את אז אומר

ויש אברכם". "ואני - וחותם הסיום כולל הפסוקים.
(שאי"ז הגבלה איננו כנגדו" ושונה שה"קורא להוסיף,
בהתאם ה"ז אדרבה: אלא ח"ו), "כנגדו" מאשר יותר
- ובנדו"ד ושונה, קורא (מצ"ע) שהקב"ה וכפי
מידו האני, יד הישג לפי הוא אברכם" שה"ואני

והרחבה הקדושה הפתוחה ה"אני"43המלאה של
האמיתי.
ברכת‰. פרשת באמירת ששייך - לעיל האמור

בעשרת בעמדנו יותר עוד מודגש - השנה בכל כהנים
תשובה: ימי

קראוהו בהמצאו ה' "דרשו נאמר עשי"ת על
קרוב" כח44בהיותו לה יש אלה בימים "ביחיד" תפלה .

השנה כל במשך "בציבור" תפלה מובן45של ומזה .
אלה שבימים הציבור כח מעלת וק"ו .46במכ"ש

ותפלה בהברכה שניתוסף העילוי מובן ומזה
התפלות: משאר במכ"ש אלה, בימים כהנים דברכת
יותר פועלת בציבור) או (ביחיד תפלה כל אם
ואזי ו"קרוב", "בהמצאו" הוא כשהקב"ה בעשי"ת,
ו"קראוהו") ("דרשו" ובקשה שהתפלה מובטחים
חדש רצון צריכים שלזה אע"פ למטה, כאן יקויימו

וכו' כהנים,47למעלה ברכת עאכו"כ ס"ב): (כנ"ל
והמשכות ברכות ממשיכה היא השנה בכל שאפילו

i`ceay zeycgהרי עיכוב), (בלי למטה נמשכים
z"iyraפועלת וכיו"ב) בהם התפלה בזמני (ובפרט

כהנים ferברכת xziae z`y xziaימי מבשאר יותר ,
.48השנה

מובן ו"קרוב", "בהמצאו" הוא הקב"ה שאז ומכיון
ד"ואני ההמשכה בגילוי יותר ישנה שאז איפוא
בגשמיות למטה עד האמיתי, מה"אני" אברכם",

העולם.
.Âהנ"ל פעולה יותר עוד מודגשת גופא בעשי"ת

הכפורים יום בערב כהנים והכנה5דברכת ערב שענינו ,
עצמו דיוהכ"פ - ומעין אחרי49- יוהכ"פ בערב ובפרט ,

כמובן דיוהכ"פ, הענין בפועל כשמתחיל מנחה, תפלת
עם קשור שזה וידוי, אומרים מנחה שבתפלת מזה

הכפרה" זמן :50"תחלת
בהיותו קראוהו בהמצאו הוי' ד"דרשו השלימות

ב היא והכנהקרוב" בערב - זה (ומעין יוהכ"פ
הרמב"ם דברי מהמשך כמובן "אע"פ51ליוהכ"פ), :

אברכם") dxeab''''ואני itn''גדלות על שמורה תואר הוא ''גבורה'' :
דגבורתו והגילוי ההמשכה על מורה גבורה'' ו''מפי הקב''ה; וגבורת
שנמשך עד להזולת, הדיבור גילוי - הפה מוצאות ה' ע''י ית' וגדלותו
ועאכו''כ הפה. מוצאות ה' כנגד ב), כט, (מנחות בה' שנברא בעוה''ז
החיבור שנעשה ועד שם), (מנחות העוה''ב נברא שבו בהי' שנמשך
בשניהם גבורה" ד"פי הגילוי ע''י ורוחניות) (גשמיות ועוה''ב דעוה''ז

גשמיותיח לחיבור בנוגע (ס''ז) בפנים לקמן המבואר וע''ד ד,
וביוהכ''פ. יוהכ''פ בערב ורוחניות

תרס''א.40) לכם ולקחתם ד''ה ג. מג, בשלח הזהר ביאורי
ובכ''מ.41) ב). (כב, רפי''ז תניא ראה
תתרלד.42) רמז איכה יל''ש רפי''ח. תדא''ר ראה
המזון.43) דברכת שלישית ברכה
ו.44) נה, ישעי'

ה''ו.45) פ''ב תשובה הל' רמב''ם וראה א. יח, ר''ה
ד''ה46) א'תסב. ע' ש''ש אוה''ת ב. מט, יבמות לע''י רי''ף ראה

ובכ''מ. תשמ''ה. ה' דרשו
ברכה,47) ע''י שנעשית ההמשכה כמו כ''כ בודאות זה אין ובמילא

.25 הערה כנ''ל
חודש48) עם כהנים דברכת השייכות רעו ע' נשא אוה''ת גם ראה

והמחילה. הסליחה זמן בכלל, השביעי
דיום49) המעלה גם יש יוהכ''פ בערב הסעודה ע''י מזה: ויתירה

כאילו כו' בתשיעי ושותה האוכל ''כל כמאחז''ל עצמו, הכפורים
תשיעי בפנים.ixiyre''התענה לקמן כמשנ''ת ,

ע'50) חכ''ד לקו''ש וראה ס''א. סתר''ז או''ח אדה''ז שו''ע ראה
.1 הערה 562

(51.45 הערה דלעיל
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שבין הימים בעשרה לעולם, יפה והצעקה שהתשובה
מיד היא ומתקבלת ביותר יפה היא ויוהכ"פ ר"ה
הוא לזה ובהמשך כו"'. בהמצאו ה' דרשו שנאמר

ליחיד52כותב לכל תשובה זמן הוא הכפורים "יום :
והוא l`xyilולרבים dgilqe dlign uwחייבים לפיכך ,

וידוי ומצות ביוהכ"פ, ולהתוודות תשובה לעשות הכל
שיתחיל meidיוהכ"פ axrn."'כו שיאכל קודם

שלימות אזי ביוהכ"פ והחסידות: הקבלה ובלשון
(והגילוי הרחמים53ההמשכה מדות מי"ג היא ("שהן54)

מאד" מכל55עליונות שלמעלה רבים רחמים בחי' ,(
ועתיקא לעתיקא עד מכתר. שנמשכים והגבלה, מדידה

ית',56שבעתיקא ומהותו לעצמותו עד ,
ביוהכ"פ, והכפרה והסליחה המחילה מקור שזהו

סתם,57וכמ"ש (יכפר גו' עליכם יכפר הזה ביום "כי
המכפר הוא מי נאמר לפני58ולא מ) נמשך שזה כיון ,

ההפיכה פועל שזה עד מהוי'). (למעלה תטהרו" הוי'
וגבורות. הדינים דכל

עד כהנים דברכת הפעולה ששלימות מובן, ומזה
ענין שלימות עם קשור שזה - אברכם" "ואני (להסיום)

ביוהכ"פ היא - ותפלה שלימות59הברכה כשישנה ,
גו'") ה' ("דרשו שלימות60התפלה ישנה שאז כיון

הענין גם (שזהו הרחמים מדות מי"ג הברכה המשכת
כהנים אליך"61דברכת פניו ה' מ"יאר מיש62), - עד ,

"63האמיתי ,ip`e64הגשמי למטהבעוה"ז כאן .65אברכם".
[אשר הרחמים מדות הי"ג שבענין ולהוסיף,
שתי של חיבור ישנו ביוהכ"פ] היא המשכתן שלימות

הם הרחמים מדות י"ג ממדידהdlrnlקצוות:
בשם נקראים הם זאת עם יחד מלשוןzecnוהגבלה. ,

leabe dcnהענין ששלימות בגלל שזהו לומר, ויש .

ה"ה הרחמים, מדות י"ג נמשכים שמזה סוף", ד"אין
שיש כשם א"ס אור ומדה: דגבול השלימות גם כוללת

בגבול כח לו יש כך גבול בבלי כח המדה66לו שלפ"ז .
שמדה כפי ה"ז והגבלה, ממדידה שלמעלה וגבול

גבול מבלי חלק הם לגבי67וגבול מזו: יתירה ועד .
"שלילת - התוארים מכל מושלל שהוא ית'. עצמותו

גבול" הבלי ושלילת והגבול68הגבול גבול הבלי הרי -
די"גzg`69מציאות בגילוי ההמשכה נפעלת ומזה

היא רחמים גבול דבלי השלימות הרחמים: מדות
די"ג וגבול במדה גם נמשך זה עדzecnכאשר :

(מדה). וגבול גבול בלי - אחד דבר שנעשה
דעצמותו הרחמים מדות די"ג ההמשכה ומשלימות
כל שנמשכים יותר, למטה נשתלשל ביוהכ"פ, ית'
הברכות ממקור מלמעלה שבאים ברכות - עד הברכות,
למטה עד ומדה בגבול נמשכים והם אברכם", "ואני -

הגשמי. בעוה"ז
.Ê,יוהכ"פ בערב גם יש - דיוהכ"פ הגילוי מעין

לאח ובפרט ליוהכ"פ, הכנה מנחהשמהווה תפלת ר
ביוהכ"פ הכפרה זמן התחלת בתור וידוי כשאומרים

שיתחיל יוהכ"פ וידוי meid("מצות axrn"52- (
יתירה שלימות נפעלת וידוי ואמירת התפלה שלאחרי
מעלה מלמעלה ההמשכה - כהנים דברכת בהפעולה

ס"ו). (כנ"ל מטה למטה עד
נתינתֿ ישנה יוהכ"פ שבערב מזו, יתירה לומר ויש
כהנים) (מברכת ההמשכה את לפעול מיוחדת כח

העולם: בגשמיות מטה למטה עד מעלה מלמעלה
בגמרא להלכה70איתא האוכל71(והובא ש"כל (

ועשירי". בתשיעי התענה כאילו כו' בתשיעי ושותה
פועלת (תשיעי) יוהכ"פ בערב ושתי' שהאכילה ז.א.

ז.52) בהלכה
רג).53) (ס''ע תרס''א לכם ולקחתם ד''ה ראה
ב'קלט54) ע' שם אוה''ת ואילך. ב ע, ליוהכ''פ דרושים לקו''ת ראה

ובכ''מ. ואילך.
ב.55) שם, הלקו''ת ל'
שם.56) לקו''ת ראה
ל.57) טז, אחרי
דרושים58) אוה''ת ג. כו, אחרי סע''ד. נד, לר''ה דרושים לקו''ת

ב'קלט. ע' ליוהכ''פ
ע''י59) הוא כהנים ברכת ענין ששלימות .5 שבהערה הברכות ראה

היום עבודות (שכל בכלל דיוהכ''פ ענינו וזהו יחידה, בחי' גדול, הכהן
סע''ב). לב, יומא - גדול בכהן הם

בעשי''ת60) גו'" בהמצאו ה' ש''דרשו תרכ''ט, אריב''ל ד''ה ראה
הרצון המשכת נעשה שעי''ז מדה''ר, די''ג הגילוי מאיר שאז מפני הוא
ביוהכ''פ, הוא זה ענין שלימות והרי התפלה. שע''י רצון'') (''יהי חדש

בפנים. כנ''ל
קנז.61) ע' תקס''ח סה''מ ראה

ועוד.62) ב. לב, ראה ד. כו, אחרי לקו''ת ראה
דרושים63) הלקו''ת (בביאור א'קסט ע' ח''ב תער''ב המשך ראה

שם). ליוהכ''פ
אנכי.64) לבחי' דיוהכ''פ השייכות ד), (כז, אחרי לקו''ת ראה

כו, תענית (משנה האחרונות לוחות נתינת יום הוא שיוהכ''פ ולהעיר
"אנכי". שהתחלתן: ב), ל, שם גמרא ובפרש''י. ב

(65(30 הערה לעיל נעתק (חלק קרח ס''פ בלקו''ת המבואר וע''פ
ויוהכ''פ. דר''ה ההמשכה על כהנים דברכת ההוספה יומתק

פדה66) ד''ה עת''ר. חסידים ד''ה וראה פ''ח. א' שער עבוה''ק
פכ''ז. תש''י בסוכות ד''ה תרפ''ה. בשלום

ספר67) ואילך.ראה נח ע' (א) אוא''ס ערך ג' כרך חב''ד הערכים
וש''נ.
ובכ''מ.68) קסח. ע' ריש תרס''ו המשך
וש''נ.69) תב. ע' ד' כרך הערכים ספר ראה
וש''נ.70) ב. פא, יומא
יוהכ''פ.71) הל' ריש אדה''ז ושו''ע טור
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(עשירי), דיוהכ"פ התענית ע"י שנפעל ענין אותו
) ועשירי" תשיעי התענה "כאילו - מזו izyויתירה

ימים).
נמצא ישנו72ועפ"ז יוהכ"פ בערב ושתי' שבאכילה ,

שנפעל ד"התענה" המעלה - המעלות ב' של החיבור
קודש" יהי' "העשירי - יוהכ"פ שלימות73ע"י תכלית ,

- ימים (ובשני והרוחניות הקדשים) (קדש הקדושה
הכי הקדושה וגילוי ועשירי"), תשיעי התענה "כאילו

" ע"י נפעלת (דיוהכ"פ) dzeyeנעלית lke`"74,(בתשיעי)
"דם שנעשה באופן והממשות, הגשמיות בתכלית
גוף עם זאת למשש שיכול הגשמי, כבשרו" ובשר
יחד שישנם כך - הגשמי בגופו שאוכל כמו הגשמי,
ושלימות והמעלה דרוחניות, ושלימות המעלה

בכ"מ כמבואר שישנו75דגשמיות, העילוי גודל אודות
ובאופן הנברא, בהיש (תחתונים), בגשמיות דוקא
בהגשמיות, בגלוי ונמצאת לגמרי חודרת שהרוחניות
בתור - לע"ל השכר שלימות תכלית מתבטא שבזה
כפס"ד דוקא, הגשמי בעוה"ז בגופים נשמות

.76הרמב"ן
להמעלה (נוסף גם יוצא הנ"ל שממאמר לומר, ויש

axrcבנוגע נוסף ושבח נוספת מעלה יוהכ"פ)
ושתי' באכילה יוהכ"פ של) (המעלה שישנו ליוהכ"פ,
שהמעלה די"ל לזה), הכנה בתור (שאוכלים גשמית
גם נמשך ורוחניות) גשמיות (חיבור יוהכ"פ דערב

בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט - שה77ביוהכ"פ ,dlik`

'izyeערב עבור הענין את פועלת יוהכ"פ בערב
שזה כפי (עשירי). יוהכ"פ ועבור (תשיעי) יוהכ"פ
"כפי לאכול צריכים יוהכ"פ שבערב בכך גם 78מתבטא

ויוהכ"פ" יוהכ"פ ערב ימים ב' .79שיעור

(שהעילוי יוהכ"פ שמעלת לומר, מקום ויש
באכו"ש בגלוי להיות יוכל ביוהכ"פ ד"התענה"
השלישי ביהמ"ק בחנוכת לבוא לעתיד תתגלה גשמית)

שיבוא יום בכל לו יוהכ"פ80(שאחכה בערב היום ,
וקלֿוחומר ובמכלֿשכן בית81ממש), שבחנוכת מזה

קול בת ש"יצתה עד ביוהכ"פ, אכלו בנ"י ראשון
כולכם להם הבא"oipnefnואמרה העולם ,82לחיי

"גדול (אשר שלישי בית בחנוכת כבוד83עאכו"כ יהי'
הראשון" מן האחרון הזה ).84הבית

דחיבור השכר שלימות תהי' לע"ל - ובכללות
דלע"ל, הסעודה אכילת - כולל ורוחניות, גשמיות

הבר ושור לויתן כפשוטה,85סעודת גשמית סעודה ,
רוחנית הסעודה עם והמעלות86ביחד הענינים כל .

אלו .87שבשתי
.Áשנה בקביעות מיוחדת הדגשה ניתוסף בהנ"ל

השבת וביום שבת בערב ויוהכ"פ יוהכ"פ דערב זו
קודש:

נקרא מובן88יוהכ"פ ומזה שבתון". "שבת
כאשר יתירה בהדגשה נמצאים דיוהכ"פ שהענינים

קודש. השבת ביום השבוע) (בימי קביעותו
העבודה שלימות ישנה ביוהכ"פ ה': ובעבודת

d`lir daeyzc89שהיא כפי עילאה מתשובה (למעלה
בכלל תשובה ימי שביום90בעשרת הידוע וע"פ .(

תשב (אותיות דתשובה91השבת העבודה גם ישנה (
חל92עילאה כשיוהכ"פ זו, שנה שבקביעות נמצא -

בעבודה יתירה שלימות מתווספת בשבת, להיות
עילאה. דתשובה

החיבור ישנו זו שנה בקביעות - יותר ובפרטיות
תשמ''ה72) (ס''ב), תשד''מ יוהכ''פ ערב ברכת גם ראה - זה בכל

(ס''ד). תש''נ (ס''ח), תשמ''ז (ס''ד), תשמ''ו (ס''ט),
לב.73) כז, בחוקותי
נז,74) - תכ''א (תקו''ז כפורים לגבי דפורים המעלה ובדוגמת ע''ד

קכא, בהוספות שם ואילך. ד צט, סע''ד. צה, מג''א תו''א ראה - ב)
ועוד. רלז. ע' בשלח להצ''צ ביאוה''ז ב'שיזֿח. ע' מג''א אוה''ת אֿב.

ובכ''מ.75) .40 הערה לעיל הנסמן ב). (קל, ס''כ אגה''ק ראה
בכ''ז76) וראה שט). ע' - שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול בשער

ה'תש''נ. אלול כ''ה מוצש''ק מכתב
פ''א.77) יוהכ''פ שער פע''ח
סדר78) לאחרי אדה''ז סידור - בפוסקים גם והובא שם. פע''ח

תרד. ר''ס או''ח מבוטשאטש) כו' (להרה''צ אברהם אשל כפרות.
אכו''ש79) ''סוד הוא יוהכ''פ בערב האכו''ש מזה: ויתירה

כמבואר דיוהכ''פ, פנימית'' אכו''ש ל''סוד וכלי הכנה שהוא חיצונית''
שם. בפע''ח

(80.394 ע' חכ''ג לקו''ש וראה מאמין''. ''אני נוסח
בהן81) נדרשת שהתורה מדות מי''ג הראשונה מדה שזהו ולהעיר

ביוהכ''פ, (שמתגלים הרחמים מדות הי''ג כנגד שהן בתחלתן), (תו''כ
האחרונות. דלוחות תורה'' ''מתן הוא ויוהכ''פ ס''ו). כנ''ל

א.82) ט, מו''ק
ט.83) ב, חגי
ביהמ''ק84) על דקאי ת''ח) תקו''ז א. כח, (ח''א הזהר כפירוש

השלישי.
ואילך.85) ב עד, ב''ב ראה
א.86) יח, שמיני לקו''ת ראה
וש''נ.87) סי''א. וביאורים תשובות ראה
לב.88) כג, אמור לא. טז, אחרי
ועוד.89) תתמא. ע' תקס''ה סה''מ וראה ד. לז, ג. לו, תצא לקו''ת

ואילך. ס''א תש''נ ס''ג. תשמ''ז מנחה) (אחרי עיוהכ''פ ברכות וראה
תרכ''ט90) סה''מ ד. סז, ג. סו, שובה לשבת דרושים לקו''ת ראה

ואילך. שנד ע' תרס''ד ואילך. שיג ס''ע שט. ע'
ספ''י.91) אגה''ת
שם.92) אגה''ת
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המעלה יוהכ"פ: ושל שבת של המעלות, שתי של
בכל האכו"ש (ע"י בשבת במורגש הבא העצמי דעונג

עצמו היום ע"י נמשך שזה י"ל זו ובשנה ),93השנים,
(שאסור דיוהכ"פ מורגש הבלתי דעונג והמעלה

.94באכו"ש)
מעלת גם מובנת זו,axrועד"ז בשנה יוהכ"פ

גם שבת:axrשהיא
שבת בערב שטרח "מי לשבת, הכנה הוא שבת ערב

בשבת" -95יאכל הטעימה כבר ישנה שבת שבערב עד .
זכו" חיים של96"טועמי' ותבשיל תבשיל כל של -

בער97שבת מזו: ויתירה למעשה. הששי (יום שבת ב
שיכנס "כדי הראשון, אדם בריאת יום הי' בראשית)

dcerql"המשנה98מיד ובלשון לסעודה".99, מוכן "הכל
בערב להיות חל יוהכ"פ ערב שכאשר מובן, ועפ"ז
ושתי' דאכילה הנ"ל העילוי יותר עוד מודגש - שבת
כאילו כו' בתשיעי ושותה האוכל "כל יוהכ"פ, בערב
"טעימה" כבר ישנה אז שכן ועשירי", בתשיעי התענה
שחל שבתון) (שבת דיוהכ"פ - זו ובשנה דשבת,
לסעודה". מוכן "הכל שאז - מזו ויתירה בשבת, להיות

מעין היא שבת בדבר: נקודה שכולו100ועוד "יום
העולמים" לחיי ומנוחה שחל101שבת יוהכ"פ ועאכו"כ .

דלע"ל הגילוי מעין הוא יוהכ"פ שגם בשבת, .102להיות
וטעימה מעין כעת העבודה את יותר עוד מחזק וזה
החיבור שלימות תהי' שאז דלע"ל וסעודה דהגילוי
דלויתן הסעודה - הרוחניות ומעלת הגשמיות דמעלת

כנ"ל. יחד, גם וברוחניות בגשמיות הבר, ושור
ר"ת ה'תנש"א, זו, בשנה ניתוסף זה האzי'dובכל

yראנו`נתpה'תש"נ,103פלאות לשנת בהמשך שבאה ,
שנתpנתyהאzי'dר"ת ולאחרי ידיך.h"nyzסים,

(תי"ו ותשמח בחיריק) (תי"ו תשמח תשמ"ח, ושנת

העם את "הקהל הקהל. שנת גם שהיתה בשוא),
והטף" והנשים הקריאה104האנשים את ושומעים ,

המלך, מפי שומעה"בתורה הגבורה מפי . . ,105"כאילו
ס"ג). (כנ"ל גבורה" "מפי אברכם", "ואני ע"ד

.Ëעד מעלה, מלמעלה [ההמשכה זה לקשר ויש
מטה למטה עד השתלשלות סדר בכל ית', מעצמותו
מזמור - זו דשנה תהלים הפרק עם גם הגשמי] ביש

פ"ט:
וגילוי ההמשכה על מורה האזרחי" לאיתן "משכיל
"חלק שהיא הנשמה עצם - שבנשמה איתן דבחי'

ממש" ממעל הג'106אלוקה [עם ית' עצמותו עם קשורה
ויציב חזק קשה, ב"איתן": שזה107פירושים באופן ,[
והחושים, הכחות בכל ומאיר מזריח

בזה הזקן אדמו"ר התורה108כתורת עם גם קשור ,
מאת בפסוק ומהמגיד.109והפירוש הבעש"ט

עלֿידי מתבארים אלו שנקודות איך ולאח"ז
הנהר" ד"רחובות באופן האמצעי -110אדמו"ר כולל ,

אצל שזה כפי ד"איתן" הנקודה של ההרחבה
הזקן, ואדמו"ר המגיד הבעש"ט,

מהר"ש ואדמו"ר צדק הצמח עלֿידי - ואח"כ
ו(במילא) נתבאר שזה כפי עד נ"ע, (מהורש"ב) והרבי
ושיחות חסידות (בהמאמרי חיים אלקים בדברי נמשך

אדמו"ר. מו"ח כ"ק דורנו, נשיא של קודש)
של באופן ממש, ומיד תיכף מתגלים, אלה שכל עד

"ynnע"י והשלימה האמיתית בגאולה בממשות, ,"
אדמו"ר, מו"ח כ"ק של בשמו [כמרומז צדקנו משיח

sqeiשאר את לקנות ידו שנית אד' "יוסיף שם על -
לי"wgvi,111עמו" יצחק השומע "כל שם אשר112על ,

פינו"השלימו שחוק ימלא "אז - לע"ל תהי' שבזה ,113ת
משה" ישיר ],114"אז

שחל93) ר''ה של ביו''ט דשופר להמשכות בנוגע המבואר ע''ד
ובכ''מ). ואילך. א נו, ר''ה דרושי (לקו''ת בשבת להיות

תקמב).94) (ע' בסופו תרס''ו המשך ראה
סע''א.95) ג, ע''ז
ועוד96) רפ''ג. יח שער פע''ח שבת. ערב טבילת ענין הכוונות שער

.173 ע' ח''כ בלקו''ש נסמן -
שם97) אדה''ז שו''ע סוסק''א. סר''נ שבת הל' או''ח מג''א ראה

שם. לקו''ש וראה ס''ח.
שובה98) שבת האזינו, ש''פ משיחת קונטרס וראה א. לח, סנהדרין

ז. סעיף זו שנה
מט''ז.99) פ''ג אבות
א'קכז.100) ע' ח''ב תער''ב המשך תקמב. ע' תרס''ו המשך ראה

ועוד.
בסופה.101) תמיד
בסופו.102) תרס''ו המשך ראה

טו.103) ז, מיכה - הכתוב לשון
יב.104) לא, וילך
חגיגה.105) הלכות סוף רמב''ם
רפ''ב.106) תניא
(10761 ע' תש''ח (סה''מ ואילך נט ע' - (תש''ח) תרפ''ה וייצר ד''ה
ואילך).
ואילך.108) 5 ע' החסידות לימוד קונטרס
ב''קובץ109) נעתקו - זה בפסוק נשיאינו רבותינו כל ופירושי תורות

תש''נ). (קה''ת הפ''ט'' שנת ניסן י''א
וש''נ.110) .349 ע' חכ''ה לקו''ש ראה
יא.111) יא, ישעי'
ו.112) כא, וירא
ב.113) קכו, תהלים
א.114) טו, בשלח
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עבדי דוד "מצאתי - תהלים המזמור וכהמשך
משחתיו" קדשי המזמור115בשמן כסיום - באופן עד ,

והמשכה ברכה שנפעלת ואמן", אמן לעולם ה' 116"ברוך

העצם שם הוי', "אמן",117(משם של באופן עד בעולם, (
נוצחים") ("גבורים הנצחון גמר על מורה ,118שאמן

באופן ואמן", "אמן - גופא "כפליםletkובזה ,
הגאולה119לתושי'" עם קשור שכפל גם120, [כמבואר ,

מהר"ש אדמו"ר של חיים אלקים "מלכתחילה121בדברי ,
יהי' שאז בתשרי], בי"ג שלו ההילולא שיום אריבער",
"ואני לעולם", ה' ד"ברוך והגילוי הנצחון גמר

אברכם".
ויוהכ"פ יוהכ"פ דערב הזמן עם זה לקשר ויש

במדרש כדאיתא - זה שלאחרי שבחג122והימים ,
דר"ה הענינים מתגלים (שאז שמחתנו" "זמן הסוכות,

וכידוע הקטורת123ויוהכ"פ. מענן בא הסוכה שסכך
ואתרוגיהם ולולביהן כו' יוצאין "כשישראל ביוהכ"פ)

דישראל ידעין אנן igevip`בידן oepi`."
צריכים שלא מובן, נפלאות" "אראנו של ובשנה
שמחתנו", "זמן עד ועאכו"כ יוהכ"פ, עד ע"ז לחכות
ניצוחיא", ה"אינון מתקיים יוהכ"פ בערב כבר אלא
ושלימות בגילוי יותר עוד מתווסף הסוכות ובחג

הענין.
.Èלכל שניתנות שהברכות מובן הנ"ל כל ע"פ

בכל ברכות אלו תנש"א, דשנת זה יוהכ"פ בערב יהודי
גם ורוחניים וגשמיים ורוחניים, גשמיים - עניניהם
למע עד מעלה, מלמעלה שנמשכות ברכות להיחד.

מ" עד הברכות. כל נמשכותip`eממקור והם אברכם",
כדי עד העולם. בגשמיות - ועיקר עד למטה, למטה
הבלתיֿ הענינים את ולהפוך לבטל כח להם שיש כך
שירידה (כיון יותר נעלית לעלי' מביא שזה רצויים,
לעלי' ומביאה פועלת מטה למטה וירידה עלי', צורך
מלמעלה ההמשכה מעלת שישנה כך מעלה). למעלה

עליהם" וגבוהים גו' גבוה מעל ("גבוה עד124מעלה ,(
דמדידה. המעלה עם יחד והגבלה, מדידה מכל למעלה
לאחרי יוהכ"פ בערב במיוחד ישנו לכך והכח

מכל המורכב וידוי, תפלת שאמרו אחרי מנחה, תפלת
ובאופן האל"ףֿבי"ת. אזletkאותיות שישנו כך -

הבלתיֿרצויים, הענינים דכל ואתהפכא התיקון
שנמצאים כפי באופן הם שהענינים מכיון ואדרבה:
רק ישנה התורה), אותיות (כ"ב ובתורה (וידוי) בתפלה
לתושי"' ה"כפליים מעלת - מזה שנפעלת המעלה

כזכיות" לו נעשו "זדונות זכיות125דאתהפכא, עד ,
"126ממש של ובאופן ,eyrpהגשמית העשי' בעולם לו",

זה ואומר באצבעו ממשות.127(ומראה של באופן עד ,(
בשנה בנ"י וכל יהודי כל מברך הקב"ה ובפשטות:
והנגלה. הנראה בטוב והצלחות, הברכות כל בה שיש
ומתחילות מורכבות שהברכות כפי - ובפרטיות

האל"ף טובֿבאותיות (בעניני ielbaeבי"ת yexita- (
טירחא מפני אך אופנים, כמה ישנם גופא שבזה
כל למנות אפשר אי טעמים כמה ומפני דציבורא
עד וכו' בי"ת אל"ף, באותיות שמתחילות הברכות
שזה לומר ויש בזה, אחד אופן רק מזכירים ולכן תי"ו:
(כיון שבזה האופנים שאר כולל בזה) אופן (וכל

באותי מכוונים כלשבשעתֿמעשה על האל"ףֿבי"ת ות
שהם תי"ו), עד אל"ף באותיות שמתחילות הברכות
וכל הרוחניים הענינים וכל הברכות כל כוללים

הגשמיים: הענינים
שנת`שנת שנתaורה. שנתbרכה, יצה,cדלות,

וdשנת שנתdוד שנתeדר, טוב, שנתfעד גדולות, כיות
gשנת וארוכים, טובים והגבלהhיים מדידה בלי ובה

שנת וכלל. שנתiכלל טוב. שנתkעוד ימודlלכלה,
תורה" "מתן ה"ה שיוהכ"פ [ובפרט מופלגה, בהצלחה

האחרונות שנת128דלוחות ,[nמלכות - [ובמיוחד לכות
מלכא דוד ע"י והשלימה האמיתית בגאולה דוד, בית

שנת נסים"pמשיחא], מ"שנת שבאים [ובפרט סים
את הכולל ימים, התשעה כבר (וישנם ונכנסים (תש"נ),
השנה) של הראשונים הימים עשרת העשירי, יום

שנת (תנש"א)], נפלאות" "אראנו טוב,qלשנת ימן
שנתrשנת שנתtוז, ושנתvדות, [ועמךvדקה דיקים

צדיקים שנת129כולם ,[wשנת שנתxדושה, שוןyוממות,
כא.115) פסוק
ובכ''מ.116) ג. לז, מקץ תו''א ראה
עיקרים117) ואילך. פס''ג ח''א מו''נ ה''ז. פ''ב עכו''ם הל' כ''מ

פכ''ח. ב' מאמר
בסופו.118) נזיר
א.119) פמ''ו, שמו''ר ו. יא, איוב הכתוב ל'
לך.120) ר''פ יל''ש פמ''ח. פדר''א ראה
א).121) (תערד, באוה''ת לך ד''ה גם וראה תר''ל. תרכ''ז. לך ד''ה

ובכ''מ. עת''ר. נחמו סד''ה
ב.122) פ''ל, ויק''ר

מאמרי123) ואילך. סע''א לו, שם א). (כח, פ''ב יוהכ''פ שער עט''ר
ע' סוכות אוה''ת א'קמ. ע' שם א'קלד. ע' ח''ג דברים אדהאמ''צ
תרנ''ז כחתן והוא ד''ה פפ''ד. תרל''ז וככה המשך ואילך. א'תשכב

ועוד. ואילך. פי''א
ז.124) ה, קהלת
ב.125) פו, יומא
שם.126) 48 ,15 ובהערות ואילך 183 ע' חי''ז לקו''ש ראה
ועוד.127) ספכ''ג. שמו''ר - חז''ל לשון
ב.128) ל, שם גמרא ובפרש''י. ב כו, תענית משנה
כא.129) ס, ישעי'
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שנתyו שנתzמחה, היאzפלה, [ששלימותה שובה
ושנת כנ"ל], יֿהzביוהכ"פ, תהלל הנשמה ["כל הלה

תהלים]. ספר וחותם בסיום הללויֿה",
כבר שבנ"י ובפרט ממש, ומיד תיכף נעשה זה וכל
כל וכו', אורה שנת שתהי' זו, שנה בתחלת פסקו
רק נותר ואח"כ האל"ףֿבי"ת, אותיות כל עם הברכות
די ("פאנאנדערפאקן החבילות" את "לארוז

השנה,130פעקלעך") בתחלת שניתנו הברכות את לארוז .
הנכסים בגלוי נעשה שזה באופן זה, שלאחרי ובימים

מישראל. ואחת אחד דכל וברשות
גאולה. שנת - העיקרית הברכה - העיקר והוא ועוד
מתהפך הגלות, של האחרון רגע הקרוב, שהרגע עי"ז
ע"י והשלימה האמיתית דגאולה הראשון רגע להיות
ד"ואני הגילוי שלימות יהי' ואזי צדקנו, משיח
דערהערן" "און שישמעו עד הגבורה", "מפי אברכם",

חדשה הגבורה",131תצא"iz`n"תורה "מפי ,
כולם132וכמ"ש כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו "לא
".`izeידעו

הברכות את נוספת פעם מקבלים ואזי
האל"ףֿבי"ת כפל (כנגד מאל"ףֿבי"ת שמורכבות
באופן הם השני' בפעם והברכות כנ"ל), בוידוי
בשנת לע"ל, שיהי' ברכות להיותם יותר, נעלה

שנת זו: שנת`גאולה שנתaורה, דולה,bרכה,
שנתcשנת וdיצה, שנתdוד שנתeדר, ובותhעד,

שנת שנתiגדולות, טוב, שנתkעוד לתושי', פליים
lשנת חדשה", בה"תורה ובמיוחד מופלג, ימוד
nושנת שנתnרומים ביתֿדוד, ושנתpלכות סים
pשנת בהבנתqפלאות, ובמיוחד דשמיא, ייעתא

בה" (ובפרט חדשה" `izeה"תורה erciלכך נוסף ,("
שנת מצ"ע, שנתrשמבינים שנתtוז, דקה,vדות,

שנתwשנת שנתxדושה, שנתyוממות, מחה,
zשנת ושנתzשובה, הלה.zורה

צורך ואין ממש, ומיד תיכף נעשה שזה וכאמור,
שאומרים (כפי בירושלים" הבאה "לשנה להמתין

כבר, ישנו זה אלא יוהכ"פ), וחותם linae`בסיום

בירושלים" הבאה "לשנה (גם) בארצנו133יקויים ,

המקדש בבית הקודש. עיר בירושלים הקדושה
עובד הגדול הכהן שבו הקדשים, בקדש השלישי,

זה. ביוהכ"פ (- (כולל עבודתו
.‡Èלצדקה ממון בחלוקת נסיים - זה כל למהר כדי

ישראל),ש (כמנהג יוהכ"פ ערב עם במיוחד קשור
מרובה" והמלאכה קצר ש"היום ואע"פ (בערב134-

שיוכל יהודי לכל כח נותן הקב"ה בפרט), יוהכ"פ
הענינים, כל קצר") "היום (של שלו ב"גבול" להכיל
- (כולל והגבלה ממדידה שלמעלה הענינים כולל

הרבה" )134"שכר
ומכניסה שמוליכה זו, בשנה יוהכ"פ בערב ובפרט
דיוהכ"פ), שבתון" "שבת על (נוסף השבת ליום תיכף
העולמים", לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום עם שקשור
"שבת שמביאה הצדקה, מצות ע"י נפעל זה שמעין

לצדקה, שזקוק למי ומנוחה"
שאלי' - האמיתית הצדקה את ממשיכים זה וע"י
עם הקב"ה עשה "צדקה תמורת - בנ"י כל זקוקים

האומות" לבין שפיזרן של135ישראל הצדקה נעשה ,
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו את136"ואתם ומביא ,

חלקם עם ביחד לבב, וטוב שמחה מתוך יחד, כולם
ביתם, בני כל עם ועאכו"כ שבעולם,

ביוהכ"פ, העבודה עם קשור שזה כפי ובפרט
כהן מפרישין יוהכ"פ קודם ימים ש"שבעת דאע"פ

מביתו" נשוי,137גדול להיות ביוהכ"פ גדול הכהן צריך ,
שלמדים -139מהפסוק138כפי ביתו" ובעד בעדו "וכפר

אשתו". זו "ביתו
.·Èהדבר יומשך זה בכל שמהדיבור רצון, ויהי

שביחד כך ממש, ומיד תיכף באה שהגאולה בפועל,
[אשר לאכול תיכף שהולכים השני' הסעודה אכילת עם
שהתחילו או הכינו, כבר בודאי ישראל ובנות נשי
גם יאכלו לסעודה"], מוכן ש"הכל באופן בהכנות.
וביחד בנ"י, כל עם ביחד הבר, ושור הלויתן סעודת

צדקנו, משיח עם
עפר שוכני ורננו עמהם140והקיצו ואהרן ומשה ,141-

גדול כהן שהי' משה וגם גדול כהן [אהרן גדול הכהן
בדא"ח אחת מו"ח142לדיעה כ"ק - ובראשנו ובתוכם ,[

תשרי130) עבודת שלאחרי להזמן בנוגע אדמו''ר מו''ח כ''ק כפתגם
.(137 ע' תש''ט בסה''מ נדפסה תש''ח. השבועות דחג א' ליל (שיחת

ג.131) פי''ג, ויק''ר ד. נא, ישעי'
לג.132) לא, ירמי'
(133.83 ע' ריש תש''ה סה''ש ראה
מט''ו.134) פ''ב אבות - המשנה לשון
ב.135) פז, פסחים

יב.136) כז, ישעי'
יומא.137) ריש משנה
ואילך.138) 172 ע' חי''ז לקו''ש וראה שם.
ו.139) טז, אחרי
יט.140) כו, ישעי'
ב.141) ה, יומא וראה ב. קיד, פסחים - אחד תוד''ה ראה
ואילך.142) 82 ע' חל"ב לקו''ש בארוכה וראה א. קב, זבחים
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בית דכל עפר השוכני וכל דורנו, נשיא אדמו"ר
וחוה אדם - זה ולפני והאמהות, מהאבות החל ישראל,

ארבע" ב"קרית המכפלה, במערת ].143[שנמצאים
עיר בירושלים הקדושה, לארצנו הולכים בנ"י וכל
ולקדש השלישי, לביהמ"ק הקודש, להר הקודש,

הקדשים,
עינינו הוה) לשון - ובעניננו (גם "ותחזינה
התפללנו שזהֿעתה (כפי ברחמים" לציון בשובך

ציון" שיבת את ה' "בשוב מנחה). ה'144בתפלת ,
שבותך", את אלקיך ה' "ושב בנ"י, כל עם ביחד

ושב" אלא נאמר לא אנכי145"והשיב ש"עמו כיון .
עד146בצרה" המרחב, אל המיצר מן ונעשה .

האמיתי, למרחב
שבדורנו גדול שהכהן איך (ותחזינה) גם ורואים
את שם ועושה זה ביוהכ"פ הקדשים קדש אל נכנס
תפלת - כולל שם, פועל שהוא הענינים וכל העבודה,
האל"ףֿ אותיות מכל המורכבת בהיכל גדול הכהן
דיוהכ"פ (דציבור) מוסף בתפלת שקבעוה כפי בי"ת,

נפש, לכל השוה במחזור
(כל עלי"' יושבי' "כל יהי' העתידה בגאולה והרי
גם אז תהי' בציבור, התפלה למעלת שנוסף כך נפש),
המתפלל, מצד עלי"', יושבי' "כל של התפלה מעלת

הזמן ומצד המקום ,147מצד
העיקר. והוא ממש, ומיד ותיכף

•

ב.143) כג, שרה חיי
א.144) קכו, תהלים
ובפרש''י.145) ג ל, נצבים

טו.146) צא, תהלים
ה'תש''נ.147) דסליחות ג' מכתב ראה
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– הק'* בחדרו ליובאוויטש, תמימים תומכי ישיבות לעסקני –

הכיפורים,‡. יום קודם אחדים ימים אנו עומדים
תשובה". ימי "עשרת שנקרא בזמן

שני גם נכללים תשובה" ימי ד"עשרת בהחשבון
שבין הימים שהרי – הכיפורים ויום השנה ראש ימי
ימים, שבעה אלא אינם הכיפורים ליום השנה ראש

ש" מובן ראשzxyrומזה גם כוללים תשובה" ימי
הכפורים ויום .1השנה

– אחד בשם נקראים הימים עשרת שכל מכיוון
מציאות מהווים אלו שימים מוכח – תשובה" ימי "עשרת

הכיפורים. יום וסופה השנה, ראש שראשיתה אחת,
השנה דראש הראשון שמהרגע מובן, ומזה

הכיפורים. ליום ההכנה כבר מתחילה
שופר·. תקיעת – היא השנה דראש היום .2מצות

גדול, הכהן עבודת – היא הכיפורים יום של והנקודה
ידי על גם העבודה נעשתה כולה השנה כל במשך כי,
הוצרך הכיפורים ביום כן שאין מה אחרים, כהנים

העבודות כל את לעשות בעצמו גדול .3הכהן
שני – גופא הכיפורים ביום גדול הכהן ובעבודת
אלו (בבגדים זהב בבגדי עשה מהעבודה חלק סוגים:
זהב בגדי שנקראים אלא זהב, מלבד מינים עוד היו
לבן, בבגדי – מהעבודה וחלק שבהם), הזהב שם על

טהור. פשתן
ההיכל העזרה, חלקים: שלשה היו המקדש בבית

קדשים וקדשי מועד), אוהל בעזרה4(או העבודות .
והעבודות זהב, בבגדי עושה גדול הכהן הי' – ובהיכל

לבן. בבגדי עושה הי' – קדשים בקדשי
הגשמי,‚. המקדש בית רק הי' המקדש בית חורבן

באבנים, הרוחניהיינו, המקדש בית אבל וכסף; זהב
שנמצא המקדש בית פנימה, יהודי כל בתוך שנמצא
תמיד נשאר הוא הרי יהודי, כל של בנשמתו

ח"ו,5בשלימותו להחריבו יכול אינו יהודי אפילו .
להחריבו. יכול אינו שגוי ומכל-שכן

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק וכדברי גופותינו6– רק :
לא נשמותינו אבל מלכיות, ובשעבוד בגלות ניתנו

– מלכיות. ושעבוד לגלות נמסרו
יהודי, כל אצל שנמצא זה הרוחני המקדש בבית
הכיפורים, יום ובבוא השנה. דזמני החילוקים גם ישנם

המקדש בבית גדול" ה"כהן שהוא יהודי, כל ,elyצריך
אחר. מישהו על לסמוך מבלי העבודות, כל לעשות
עבודות סוגים: שני יש – לעשות שצריך ובעבודה
זהב. בבגדי העבודות ושאר לבן, בבגדי קדשים בקדשי

ללבוש„. הוצרכו בעבודתם שהכהנים הטעם
ולתפארת" "לכבוד שהם שביום7בגדים [וכנ"ל,

מלבד זהב, בבגדי העבודה להיות הוצרכה הכיפורים
הרמב"ם כותב – קדשים] לפי8בקדשי שזהו ,

היפים בדברים להשתמש צריכים שבקדושה
חשוב מקום תופס שזהב וכיון ביותר, והטובים
העבודה להיות צריכה לכן האדם, על רושם ועושה
זהב. בבגדי הכיפורים, ביום בפרט המקדש, בבית
קדשים בקדשי דווקא למה מובן, אינו זה פי ועל
הוא קדשים קדשי הלא לבן? בבגדי העבודה היתה
צריכה היתה שם שהעבודה ובודאי יותר, עוד מקודש

זהב? בבגדי להיות
ית' השם את לעבוד צריך אחד כל בזה: והענין

.elyהכוחותlkלפי
לטעון יכול אינו צדקה, עבור לגביר באים כאשר
החסידות לימוד תפלה, בתורה, חובתו ידי שיצא
הוצרכו המקדש שבבית לידע עליו הנגלה; ולימוד

זהב. בגדי להיות
ידי לצאת אפשר שאי לזכור צריכים גיסא, לאידך
בגדי – בזה וכיוצא הישיבות החזקת ידי על רק חובה
טהורים בגדים לבן, בגדי גם צריכים אלא – זהב

ענינ ומופשטיםונקיים, טהורים שהם רוחניים ים
וחומריות. מגשמיות

בלקו"ש ונדפסה (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה (*
במהדורא תשי"ז). תשרי ז' שיחת עם (בשילוב ואילך 411 ע' ח"ב

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני עוד ניתוספו זו
וש"נ.1) .203 ע' כ"ט חלק שיחות לקוטי ראה
א.2) כז, (במשנה). ב כו, השנה ראש
וש"נ.3) ב. עמוד סוף לב, יומא
גם4) (וראה ה הלכה א פרק הבחירה בית הל' רמב"ם ראה

פה). ע' המנורה" "רשימת
ב"היום5) (נעתק א רפד, ב חלק קונטרסים המאמרים ספר ראה

תמוז). כא יום"
השחות6) ספר א. תרצב, ד חלק דיבורים (לקוטי תרפ"ז תמוז ג'

וש"נ). .169 ע' תרפ"ז
ב-מ.7) כח, תצוה
מ"ה.8) פרק ג חלק נבוכים מורה
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למקומו: מתאים להיות צריך מהם אחד וכל
שהם בגדיuegnבעבודות צריכים – קדשים לקדשי

המקדש, בית עניני עבור זהב בגדי עם להשתמש זהב,
במדרש כדאיתא להשתמש9– זהב ראוי הי' לא :

בריאת עיקר המקדש. בית בשביל אלא נברא ולא בו
המקדש, בית בשביל היתה הזהב

יהודי כל והרי העולם. בכל גם זהב ישנו זה ומצד
– לעיקר. והטפל לטפל העיקר לעשות צריכים שאין מבין
הקדשי קדשים, קדשי אודות מדובר כאשר אבל
להכניס אין שם – יהודי כל של שבנשמתו קדשים
בקדשי העבודות כולם. עם בשווה – ה"גביר" זהב.

לבן. בבגדי לעשותם צריכים קדשים
שמתחילים‰. תשובה, ימי עשרת של עניינם וזהו

גדול כהן בעבודת ומסתיימים השנה, דראש בשופר
הכיפורים: ביום

בו. ותוקעים שופר לוקחים תשובה ימי עשרת בתחילת
אינם בו שתוקעים הקולות וגם בהמה, קרן הוא השופר
שברים תקיעה פשוטים, קולות אלא מוזיקליות, תנועות
"חכמות". אין – הקב"ה לפני נעמד יהודי כאשר ותרועה.
פשוטה לבבית צעקה ידי על הוא הקב"ה עם שלו הקשר
מעומק צועק הוא אויסגעשריי"), הארציקן פשוט'ן ַַ("א
הוא והקב"ה הקב"ה של בנו שהוא הלב, פנימיות לבבו,

ומתוקה. טובה שנה לו יתן שאביו ומבקש, אביו,
גדול כהן עבודת – הוא תשובה ימי עשרת וסיום
לעבוד ומחליט שיודע כלומר, האמורים, חלקים בשני

לבן. בבגדי והן זהב בבגדי הן הקב"ה את
יודע הקדשים, לקדשי מחוץ שהם לדברים בנוגע
אסור יהודית, ונשמה כסף לו נתן שהקב"ה שכיון הוא,
בגדים לבן, בבגדי זיך") ("באהאלטן להתכסות ַַלו
כך לכתם, נחשב שעליהם דבר שכל ונקיים, טהורים
למישהו שילכו יאמר כסף, אודות אליו פונים שכאשר
שבבית יודע הוא וטהור. קדוש שהוא כיון אחר,

ה בית הישיבה, זקוקיםהמקדש, המדרש, ובית כנסת

זהב. לתת ועליו – לזהב
עם שווה הוא אזי קדשים, לקדשי כשמגיע אבל
בגדים לבן, בבגדי אלא זהב בבגדי מתהלך לא הוא כולם.
יודע הוא וחומריות. מגשמיות טהורים טהורים, לבנים
הפנים, לחם אפילו דבר, שום נמצא לא קדשים שבקדשי
רק אלא קדשים, בקדשי הי' לא גם קדוש, לחם שהוא

גדול והכהן – והלוחות הארון – התורה .10הקב"ה,

.Â:יהודי כל עבור השכל המוסר וזהו
השנה, והתחלת העבודה התחלת החיים, התחלת
למעלה – להקב"ה פשוטה בצעקה להיות צריכה
את לעשות בעצמו הוא צריך כן ואחרי מהשכל;
הן עכשיו, גם שלם שהוא המקדש, בבית העבודות

לבן. בבגדי והן זהב בבגדי
הגשמיות אצלו יהיו אזי – כן יעשה וכאשר
שלא גדול, הכהן אצל הסדר שהי' כפי ביחד, והרוחניות
הי' אלא לבן, בגדי כן ואחרי זהב בגדי תחילה לבש
כן ואחרי לבן, בגדי כן אחרי זהב, בגדי תחילה מחליפם;
בגדי ושוב לבן, בגדי פעם עוד כן ואחרי זהב בגדי שוב

נפרדים אינם ורוחניות גשמיות יהודי אצל כי, .11זהב,

.Êבבגדי עבודתו כל לאחרי גדול, שהכהן כשם
קצרה תפלה מתפלל הי' לבן, ובגדי ובמלים12זהב ,

שנה אויסבעטן") ער ("פלעגט פועל הי' אלה ספורות
שבכל ישראל כל ועבור שבטו, עבור עבורו, טובה
עובד כאשר יהודי, כל גם כך – בגשמיות גם העולם,
הנה פנימה, שבנפשו קדשים בקדשי עבודתו את
כל על אושר ממשיך ספורים וברגעים ספורות במילים

השנה. כל של הימים
ישראל, כל בשביל היתה גדול כהן שתפלת וכשם
בהיותו הכיפורים, ביום יהודי כל של תפלתו גם כך
רק לא פועלת – טובה וכוונה טהור בלב לבן, בבגדי
כל עבור גם אלא משפחתו, ועבור עצמו בשביל

בזה זה ערבים ישראל (כל שנה13ישראל להמשיך ,(
ובגשמיות ברוחניות ומתוקה .14טובה

ל"ה.9) פרשה ריש רבה שמות ב. ט"ז, פרשה רבה בראשית
זהב,10) מבגדי יותר יקרים לבן בגדי היו שלפעמים היא האמת

וכו' מנה עשר שמונה של מנה, עשר שנים של שהיו שמצינו כפי
הי' לא עצמם לבן בהבגדי אבל, ב), לה, (במשנה). ב לד, יומא (ראה

הדבר. ניכר
היו זהב שבגדי – לבן לבגדי זהב בגדי בין חילוק ועוד
בגדי כן שאין מה לשנה, משנה בגדים באותם להשתמש יכולים
וש"נ). ב. יב, יומא (ראה שנה בכל חדשים להיות צריכים היו לבן
קדשים, בקדשי הקב"ה עם מתקשר יהודי שכאשר – הענין ותוכן
לבושים עם פעם בכל לבוא יהודי צריך כך מוגבל, אינו שהקב"ה כשם הנה

מוגה). בלתי (מהנחה יותר קדושים גם ובמילא יותר, יקרים חדשים,
נמצאים11) העבודה בשעת כאשר דווקא הוא זה שענין אלא,

שמשתמש דהיינו, עצמם, בפני לבן והבגדי עצמם בפני זהב הבגדי
(לבן) והרוחניות (זהב) הגשמיות אין ואז במקומו, מהם אחד בכל
אצל ("אויסבעטן") ולפעול לבקש יכולים ואז מזה, זה נפרדים
מוגה). בלתי (מהנחה בגשמיות והן ברוחניות הן טובה שנה הקב"ה

ב.12) נג, (במשנה). ב נב, יומא
ב.13) עמוד סוף כז, סנהדרין א. עמוד סוף לט, שבועות
הבתים,14) הבעלי עם שליט"א אדמו"ר כ"ק שדיבר הדברים [בין
אמר:]

בשביל "עשר וש"נ) א. קיט, (שבת ז"ל חכמינו שאמרו ֵַמה
הדברים בכל גם אלא בלבד, לממון בנוגע הכוונה אין – שתתעשר"
ככה. פעמים כמה הקב"ה משלם אזי ובריאות, כוח כמו לצדקה, שנותנים
טובה. חתימה וגמר חתימה שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר השיחה [בסיום
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מוגה בלתי

ואמר:] ברכתו, לבקש שליט"א אדמו"ר כ"ק להיכל הישיבה תלמידי נכנסו נדרי, כל קודם ערב, [לפנות
ה' יברכך להם, אמור ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר לאמר, משה אל ה' "וידבר
ואני ישראל בני על שמי את ושמו שלום, לך וישם אליך פניו ה' ישא ויחנך, אליך פניו ה' יאר וישמרך,

.1אברכם"
טובה. חתימה וגמר טובה חתימה מכם ואחד אחד לכל הקב"ה יתן

להגיד יוכלו והרביים ולומדים, שמים יראי חסידים להיות ותגדלו החסידות, ולימוד הנגלה בלימוד תצליחו
שגדלתי". גידולים "ראו עליכם:

ומתוקה. טובה ושנה טובה חתימה גמר

•
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מוגה בלתי

ואמר:] ברכתו, לבקש שליט"א אדמו"ר כ"ק להיכל נכנסו מנחה, תפלת [אחרי
הקשורה מרירות, רק תהי' – צורך יש ואם עצבות, בלי אמיתית, תשובה התעוררות שתהי' יעזור ית' השם

פנימית שמחה הגדרים1עם כל את השמחה תבטל ובמילא וההסתרים.2, ההעלמות את גם ובמילא ,
קרוב" בהיותו קראוהו בהמצאו הוי' ד"דרשו העניין ידי על – הקב"ה עם ההתקשרות עניין3ותהי' שהוא ,

הניצוץ אל המאור חד4קירוב כולא וקוב"ה אורייתא ישראל בהמאור, הניצוץ ודביקות התקשרות של באופן –5,
ישראל. כלל בתוך ואחת אחד לכל טובה חתימה וגמר חתימה תהי' ובמילא

•

ואילך.1) כב ו, נשא
פל"א.1) תניא ראה
ואילך.2) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
וש"נ.3) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
ספ"ה.4) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, חיים דרך
א.5) עג, זח"ג ראה
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הקודש ללשון מתורגם
בגמרא‡. מחלוקת של1קיימת עוונות כפרת אודות

מכפר אין הכיפורים "יום אומרים: רבנן הכיפורים: יום
לא בין תשובה עשה "בין אומר: ורבי השבים" על אלא
של ש"עיצומו משום מכפר", הכיפורים יום תשובה עשה

היא וההלכה מכפר". כרבנן.2יום
סוברים שרבנן אינה המחלוקת דבריהם: ביאור
גם מכפרת. התשובה ורק מכפר אינו יום" של ש"עיצומו

מכפר" יום של "עיצומו רבנן עצמו,3לדעת האדם כלומר ,
כפרה לאותה להגיע מסוגל אינו שלו התשובה באמצעות
ורבנן רבי בין המחלוקת יום". של "עיצומו ידי על הבאה
של "עיצומו של הכפרה אל להגיע יכולים כיצד היא:
מאיר מיד הכיפורים, יום בוא עם סובר, רבי יום".
עשה לא עדיין כשהאדם אפילו - יום" של ה"עיצומו
עוונותיו; על מכפר עצמו יום" של וה"עיצומו - תשובה

סוברים יום",4ורבנן של "עיצומו של לכפרה להגיע שכדי ,
גם ישנה ואז, התשובה, עבודת תחילה להיות צריכה
מהכפרה יותר נעלית שהיא יום", של "עיצומו של הכפרה
ש"עיצומו מודים הכל אבל לבד. התשובה ידי על הבאה

מכפר" יום .5של
יובנו גם זה פי הוי'6על דרשו הפסוק על חז"ל דברי

"אלו - מדבריdxyrבהמצאו ליוה"כ", ר"ה שבין ימים
ויום השנה ראש ימי שגם למרות כי מובן, בגמרא חז"ל

("אלו תשובה ימי בעשרת נכללים ימים"),dxyrכיפור
תשובה ימי שהם בכך מתבטא ענינם עיקר אין מקום מכל

")oiayהיא תשובה ימי בעשרת הכללותם ליוה"כ"): ר"ה
ענינם ואילו כיפור; ויום השנה שבראש הנחותה הדרגה
- הוא השנה ראש של עיקרו מזה: למעלה הוא העצמי
"עיצומו הוא הכיפורים יום של ועיקרו עליכם", "תמליכוני
מלמעלה המעניקים זה, שביום הכפרה - מכפר" יום של

שלו. התשובה עבודת לפי נמדדת שאינה אדם, לכל
עבור·. נענש אינו שהאדם רק פירושה אין 'כפרה'

שנמחק גם אלא על7החטא, שנתהוו והפגם הרבב מנפשו
לא - היא הכפרה תכלית מזו: יתירה שנעשה; החטא ידי
תכליתה אלא מהעבירות, רושם נותר שלא בלבד זו

כזכיות ונחשבים נהפכים עצמן .8שהזדונות
החטא על ומתחרט תשובה עושה כשאדם להבין: צריך
בעת לו שהיה התענוג את בזה בכך הוא עוקר שעשה,

העבירה הרע9עשיית ממנו ונמחק מתנקה מכך וכתוצאה
לידי אותו שהביאו הן לתשובה הקודמות שהעבירות (כיון

לזכיות) נחשבים הן לכן להקב"ה, כיצד,10צמאון אבל .
מבלי יום" של "עיצומו ידי על שבאדם הרע ונמחק מתנקה
יום" של ש"עיצומו להבין, אפשר תשובה? יעשה שהאדם
את מסיר הכיפורים שיום משום יענישוהו, לבל כפרה יהיה
הפגמים יורדים ובמה כיצד אבל עבירות. על העונש
הסוברים רבנן לדעת גם הרי (כאמור, האדם שבנפש
גדולה כיפור יום של הכפרה הרי תשובה, שנדרשת
שיום רבי, לדעת ובפרט האדם, שעשה התשובה מפעולת

תשובה)? ללא גם מכפר כיפור
בזה: הביאור

כמה ישנן הקב"ה עם ישראל בני של בהתקשרות
את מקיים שהאדם ידי על הקב"ה עם הקשר א) מדריגות:
שהוא שמים, מלכות עול עצמו על ומקבל הבורא מצוות
של הפנימית ההתקשרות ב) הבורא. ציוויי את למלא מוכן
יותר ועמוקה יותר הנעלית הקב"ה עם ישראל בני
מלכות עול וקבלת המצוות מקיום הבאה מההתקשרות
כשעבר אז, שגם בכך, מתבטא הזה הפנימי הקשר שמים.
הדבר מכרסם - הקב"ה עול מעליו ופרק הקב"ה ציווי על
מחמת ואכן תשובה; כך על עושה והוא לו, חורה בליבו,
בנפש יותר עמוק שהינו קשר מאותו באה שהתשובה כך,
בכוחה יש לכן המצוות, קיום ידי שעל ההתקשרות מאשר

-של שנוצרו שבנפש, הפגמים את להסיר התשובה
הגלוי הקשר את שהחלישו זאת,11מעבירות כל עם אבל .

בתנועה נמדד להיות וניתן מוגבל, הינו הפנימי הקשר גם
עם הנשמה עצם של העצמית ההתקשרות ג) תשובה. של

התקשרות יתברך. והגבלותefעצמותו מדידות כל בה אין
לא אפילו שהיא, כל בתנועה מלהתבטא למעלה והיא

התקשרות תשובה. של ידיefבתנועה על נפעלת אינה
גדולות האדם, פעולות כל כי - האדם ועבודות פעולות

וש"נ.1) א יג, שבועות
בשו"ע2) הובא ה"י. פ"ג, שגגות הל' ה"ג. פ"א, תשובה הל' רמב"ם

סט"ז. סתר"ז, אדה"ז
אף3) - מכפר" הכפורים יום של "ועצמו וד' ה"ג שם הרמב"ם וכמ"ש

כרבנן. שפסק
ערופה.4) עגלה מצות בדרמ"צ וצ"ע
ורבנן.5) רבי פלוגתת בביאור ואילך, 125 ע' חכ''ז לקו''ש ראה

שם.6) ובהנסמן 124 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
פ"א.7) אגה"ת
ב.8) פו, יומא
ב).9) לח, (דרמ''צ הקליפה גוף - דברים הוידוי וע''י הקליפה. נפש
פ''ז.10) תניא
כמבואר11) דמצות, מרצון שלמעלה בבחי' מגעת התשובה - למעלה וגם

ובכ"מ. ותשובה וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי בלקו"ת
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זו התקשרות - מדידה שהיא איזו בהן יש שתהיינה, ככל
"חלק שהיא נשמתו, עצם מצד בטבע, אדם בכל קיימת
"חבוקה היא בגוף) (בהיותה עתה וגם ממש", ממעל אלקה

לייחדך". יחידה בך, ודבוקה
או שהן מדידות מכל נעלית היא זו והתקשרות מכיון
עבודת מחמת נפעלת היא שאין כשם הרי שהוא, כל ציור
בה לפגום או להחלישה גם אפשר אי כך האדם, של ה'

במדריגה עבירות. ידי על או העבודה העדר ידי שלefעל
"עיצומוהתקשרות ולכן פוגמים. והחטאים הפגמים אין

יהודי כל אצל מתגלית כיפור ביום שכן מכפר", יום של
וכאשר הקב"ה, עם הנשמה שבעצם העצמית ההתקשרות

zilbznנופלים זו, (המחלוקתlina`מדריגה הפגמים כל
בכדי תשובה נדרשת האם רק, היא ורבנן רבי של

dlbzzyיום של שהכפרה מודים, הכל אבל זו. מדריגה
של "עיצומו אלא תשובה, ידי על נפעלת אינה הכיפורים

מאליו). מכפר יום"
ופגם הגיע שהחטא הדרגות יש12באותן דרגות באותן ,

lertl,התשובה באמצעות נפעלת והיא כפרה, שתהא
התקשרות למעלה, גם זה ידי ועל האדם, אצל הפועלת

הקב"ה, לבין בינו יותר dxiqneמעמיקה zxaey `ideאת
יום של הכפרה אולם זו. התקשרות שמונע מה כל
מלכתחילה ששם כזו דרגה שמאירה מכך נפעלת הכיפורים

כנ"ל פגם, בה קיים .13לא
ר"ה,‚. - תשובה ימי עשרת שתחילת יוצא זה לפי

בכך משתווים הכיפורים, יום - עשי"ת של וחותם וסיום
התשובה מבחינת גם למעלה הוא העצמי, ענינם שבשניהם
השנה בראש הקב"ה. עם הנשמה עצם התקשרות - שבהם
לנו", ו"יבחר ה"תמליכוני" באמצעות גילוי לידי באה היא

מכפר" יום של ב"עיצומו - הכיפורים .14וביום

ראש של העצמי ענינו מלבד השנה, שבראש וכשם
בו יש הנשמה עצם של התקשרות ה"תמליכוני", - השנה
עשרת בחשבון השנה ראש נכלל (שלכן התשובה ענין גם
ביום גם כך שופר), (תקיעת היום מצות וגם תשובה) ימי

הללו הענינים שלשת כל בו יש הנשמה15הכיפורים עצם :
הכיפורים יום של התשובה ענין מכפר", יום של "עיצומו -
מצות גם תשובה) ימי מעשרת הוא הכיפורים יום (שלכן

גם וכן וכו', התענית מצות הכיפורים, יום של zevnהיום

והוידוי .16התשובה
השנה:„. וראש הכיפורים יום משתווים נוסף בדבר

בחינת וגם התשובה בחינת השנה שבראש כשם
השנה,17ה"תמליכוני" ראש מצות ידי על ביטוי לידי באים ,

כך - מהמצוה ביותר נעלים שהם אף בשופר, היום שמצות
ידי שעל הנשמה עצם של הגילוי הכיפורים: ביום גם הוא
עינוי הכיפורים: יום במצוות מתבטא יום" של ,18"עיצומו

קודש. ומקרא ממלאכה שביתה
הגמרא אומרת כן פי על הסובר1אף רבי, שגם ,

שעל מודה תשובה, ללא אפילו מכפר, יום" של ש"עיצומו
צם לא אם מכפר: הוא אין עצמו, הכיפורים יום עבירות

"עיצומו אין כך על וכו' כיפור משוםביום מכפר, יום" של
יום של לעבירה18שעיצומו הצום אי את עושה אשר הוא

כך על יכפר עצמו שהוא שייך אינו .19ולכן
גדול‰. כהן בעבודת גם מוצאים אנו זה דבר

זה, ביום הגדול הכהן עבודת מעיקרי ביום-הכיפורים:
בפסוק נאמר זו כניסה על קדשים. לקדש כניסתו 20היתה

כך על אומר מועד", באוהל יהיה לא אדם "וכל
פני21הירושלמי פניהם ודמות בהן שכתב אותן "אפילו

נעלים המלאכים הקודש, חיות אודות נאמר שזה - 22אדם"

כלומר, הקדשים. בקדש להמצא יכלו לא הם גם ביותר,
תשובה12) שע"י דמזה 31 הערה 78 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש ראה

למעלה מגיע הפגם שגם משמע צ"ג ממקום למעלה מגיע עבירות על
צ"ג. ממקום

התורה13) מענה שבין החילוק בדוגמת הם ויו"כ תשובה אלו בחינות וב'
ח' מכתב גם (ראה כו' תשובה יעשה הקב"ה למענה לו ויתכפר אשם יביא
מענה שגם דאף - (343 ע' [המתורגם] ח''ד בלקו''ש נדפס תשי"ב, תשרי
ע"י מ"מ הקרבן, מכפר דוקא דאז התשובה, הו"ע - אשם יביא התורה
הקרבן שע"י הקרבן מהני (ואז כשגגות רק הזדונות נעשים זו דבחי' התשובה
לגמרי, מתכפר אינו אבל ספ"ד)), להצ"צ אדם וכל ד"ה (ראה זה שוגג מתכפר
"בעומק שהיא אלא דתורה הרצון לבחי' שייכת התורה שע"י התשובה (כי
,(8 הערה 125 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש (ראה הרצון" "בבעל הרצון",
מהשתל', שלמעלה בחי' ידה על מתגלה האמצעי בקו היא שהתורה דלהיות
דמענה התשובה משא"כ כו', מדידה בה יש ולכן להשתל') השייך מ"מ אבל
לגמרי, מהרצון שלמעלה עצמי תענוג מבחי' היא מהתורה, שלמעלה הקב"ה
ועד הזדונות, על גם ומכפרת מדידות, שום בה אין ולכן דיו"כ, הכפרה דוגמת

כזכיות. נעשים שהזדונות
וסליחה14) שהמחילה וסולח", מוחל "מלך יו"כ בתפלת הברכה וכנוסח

שבר"ה. - תמליכוני" - ד"מלך" מהבחינה באה דיו"כ

סוכות.15) לענין גם ואילך 350 ע' חי''ט לקו''ש וראה
תשובה16) לעשות הכל חייבים ה"ז: פ"ב, תשובה הל' רמב"ם ראה

שביתת בהל' ולא תשובה בהל' הרמב"ם כתב זה, וענין - ביוה"כ. ולהתודות
התשובה דוגמת - המצות מענין למעלה הוא כי יו"כ) מדיני שהוא (אף עשור

שופר. בהל' ולא תשובה בהל' שכתבה בשופר), (שנרמז
ע'17) [המתורגם] ח"ד בלקו"ש (נדפס תשכ''ד לר''ה הכללי מכתב ראה
.(339

מבחי'18) למעלה מגיע דיו''כ שהעינוי פי''ז תרנ''ז כחתן והוא ד''ה ראה
התשובה.
יבום19) הל' לרמב"ם פענח צפנת ראה סניגור. נעשה קטיגור אין בדוגמת

אם אבל דייקא, מספיקין אין ואשוב דאחטא מהא צ"ע ולכאורה ה"כ. פ"ד,
יותר. נעלית היא דדחק דתשובה וי"ל פי"א). (אגה"ת תשובתו מקבלין כו' דחק

ואכ"מ.
יז.20) טז, ויקרא
הנ"ל21) אדם וכל ובד"ה ב) רח, (וח"א ב סו, זח"ג וראה ה"ה. פ"א, יומא
בסופו.
תניא22) וראה א. מג, זח"ב ראה אבל ה"ז. פ"ב, יסוה"ת הל' רמב"ם

פ"ז)). ש"נ (כנראה ולע"ח - א) רכה, זח"ג (כנראה - לרע"מ שם (ומציין רפל"ט
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בני של ההתאחדות את מגלה הכיפורים יום של שהעבודה
עם ישראל) כלל של השליח היה גדול הכהן (שהרי ישראל
בני עם הקב"ה רק - בלחודוהי" ומלכא "ישראל הקב"ה,

לבד. ישראל
הקדשים לקדש הגדול הכהן של כניסתו מזו: יתירה
הקודש. ארון בו חסר היה כבר ואז שני, בבית גם היתה
מן הנעלית כזו ודרגה למקום כניסה זו שהיתה מובן מכך
החקיקה באותיות עומדת שהיא כפי תורה (אפילו התורה

לוחות) לתשובה23- התורה ידי שעל תשובה בין ההבדל .
הוא מהתורה היא24שלמעלה התורה ידי שעל התשובה :

מהתורה, למעלה הינה שהתשובה אף - לבד גילוי בחינת
מצוות תרי"ג של פגמים על גם תשובה מועילה שלכן
היא מקום מכל הרי תורה), תלמוד מצות (כולל התורה
היא מהתורה, שלמעלה התשובה ואילו גילוי, בבחינת

מגילוי. למעלה ית', עצמותו עם ההתאחדות
שבין העצמית ההתקשרות נוצרה הבית שבזמן וכשם
גדול הכהן של הכניסה ידי על הקב"ה לבין ישראל נשמות
ענין מתבטא עתה גם כך הכיפורים, ביום הקדשים לקדש
עבודת במקום היא תפלה שכן הכיפורים, יום בתפילות זה

הקרבנות:

שחייבים בשנה היחיד היום הוא הכיפורים יום
חמש כנגד הן התפלות חמש תפלות. חמש בו להתפלל
יחידה חיה, נשמה, רוח, נפש, - שבנשמה .25המדריגות

הוא, הכיפורים ביום רק שמתפללים החמישית, התפלה
כפי שבנשמה, היחידה בחינת מתגלית ובה נעילה, תפלת
דבר לשום מקום אין ושם הקב"ה, עם מאוחדת שהיא
- "נעילה" של פירוש וזהו ישראל. ובני הקב"ה מלבד
אחד; לאף להכנס מתירים ואין השערים, כל את נועלים

יתברך. עצמותו עם ישראל בני רק נמצאים שם
נעילה בתפלת בעיקר מתגלית זו שבחינה הרי26ואף ,

יום27בכללות של היממה בכל גם זו בחינה קיימת
" הלשון: כפי תפלות",meiהכיפורים. בחמש שנתחייב

חלקmeidש שכל אף כלומר, תפלות; בחמש מחוייב כולו, ,
פרטית בתפלה מחוייב היום של תפילתelyזמן - (בערב

"יום הוא זה כל עם וכיו"ב), שחרית - בבוקר ערבית,
בוyngaשנתחייב שמאיר יום הוא בכללות כי - תפלות"

יחידה. בחינת - ה"חמש"
mc` lke d"c xn`nn)

(b"kyz y"dia zgny zgiye

•

(23.276 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה
(24.13 הערה לעיל ראה
ב.25) פו, פינחס לקו''ת
וראה26) ד). לט, תצא לקו"ת (ראה היום בסוף הוא הכפרה עיקר ולכן

ובנעילה בתק"ש כמו מיוחדים בעתים "ובפרט לד) (ע' פ"ה העבודה קונטרס

דיוהכ"פ".
(וקראת27) - שכללותו בשבת, ג"כ הוא שבתון) (שבת שביוהכ"פ עד"ז

סעודות דרושי בסי' (ראה היום בסוף הוא דרעווין רעוא אבל עונג, - לשבת)
שבת).
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תשרי ד' ראשון יום
אגרתכ

.k,zeciqga xzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

."`ipz"d xtqa xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

zeevnd meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

cgeina dwcvd zevnae llka

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky)

ekli jxcd 'd mrl zexedl" ick

dadyrnde,"oeyri xy`

'd ikxc l`xyi ipa z` cnll

aedyrn,(xagnd ipa mipe`bd mipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

dxeza miwqery dl` xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike

zeig xzi mitiqend mipipr el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare

.(dwcvd zevna ielire

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1ezewlzqd iptly minia" (

."`priit xtka

iceqi oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycgzeiyrnzevn) llka

,inyb slwa oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

jexa yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edenvrmieedzn mdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

,`wec "seq oi` zenvr" ,oky ,miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd

,"melye qg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y

da jiiy `ly ze`ivn m` ik ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny

- ("ze`ivnd aiiegn" `edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr

mi`xpd miinybd mi`xapd ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec

mixeywe miielz mdy llk mda d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk

`edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy itk) mze` deednd zxg` ze`ivna

(daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn) "lelr"a ,"xe`n"n zehytzd

`a `edy llk d`xp `l inybd xaca eli`e ,elyonlhael,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac dfy d`xp `l`

xewnd oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexr oi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `edoi`n yi- "

`ed jexa yecwdn ,seq oi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn

`edy ,envrseq oi`.zeipgexn mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei jknmiinybd,envr `ed jexa yecwdn `id

.miipgexd mipiprd mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

xaqedy dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

,"ezeyrl"a dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

:xeaice daygna miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna

jexa yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

,"mipezgza dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid : `ed

zewl` jynezy ,oezgzd inybd mlera dxic `ed jexa yecwdl didzy

oipr ,zewl` lr xzqdde jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzdadf

zeevn ici lr xwira rvean

`wec df ici lr ,oky ,zeiyrn

"diyr"l cr zewl` mikiynn

ly miinybd mipipra ,zinybd

oiprn dhnl mdy mlerd

.xeaicde daygnd

ytpd ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

owzl ick df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad

zeevn ici lr xzei rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze`

ziviv zyial ,oilitz zgpd ,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky ,zeiyrn

.zindad zipeigd ytpd geka `wec df ixd -

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevxdedpeek

dxe`kl ixd ,ziyrp devnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`ed jexa yecwd ly

lkya zewl` zpade zrici zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn

dxe`kl `id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae

oeeik) miinyb mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl

ly oiprdy ixd ,`ed jexa yecwd oevx mirvan da mbe devn `id ef mby

devna mb epyi ,`ed jexa yecwd mr `ian dfy xywde oeilrd oevxd meiw

ixd - `ed jexa yecwd oevx mirvany dna xacd mvr cvne ,zipgex

dpeilr dcear `ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl

.(ziyrn devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei dwenre

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seq oi` zenvrn `wec mi`a minybd mixacdymvr

xacdoi`y dn zeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mlrp gek miinybd mixaca yi ,oky ,miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna

.dpeilrd dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2dlbzp xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqidefzeln xtqn" ,Îzeedzdy ,"zeiniinyd dnypd

zepiirn miciqg lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg

zehyta dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

oic wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b

."dxezd iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq milna

,ãç éäBiçå eäéà"mdy zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
cg` xac md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr

oi` mr) ez` micgein wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk)

md `l` (seqcg` xac,(seqÎoi` mr"ïBäa ãç éäBîøâe eäéà3 ¦§¨¦©§
zexitqd ly zexe`l milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed -

zenypl miteb enke4.(zexitqa) oda cg` xac md (Leøt)5øNò , ¥¤¤
,úBøBàä ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñody) zexitqd ly - §¦©£¦©¦¥¨

ùã÷ä úøâà
åäéà ë.ïåäá ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçå

úåøåàä ïä éäåéç úåìéöàã ñ"ò 'éô)

א.1. קע, מצותיך תרצ''ד.2.דרך ˘ËÈÏ"‡:3.אחש''פ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.פי''ב שמ''ז אליהו").Ó''Î·Â.''.4''ע''ח ("פתח בהקדמה תקו''ז

.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''וגרמוהי בחיוהי אחר פי' ''יש



ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy l

(xe`e zeig ly oipr,íéìkä ïä ¯ "éäBîøâ"emdy zexitqd ly - §¨¦¥©¥¦
,zexe`le zeigl milke mitebkïlkLcg` xac mlek mdy itk - ¤ª¨

'' mrmdy iptn ,''seq oi` xe`,úe÷ìàzexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ
,zewl` md.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk ïéàM äîmy - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨

oke zexitqd ly milkd

ly zexe`dn miieqn wlg

,zewl` mpi` - zexitqd

md `l`mi`xapeedzpy

.zewl`néøöåïéáäì C §¨¦§¨¦
éà ,áèéä"óBñ-ïéà"ä C ¥¥¥¨¥

ãç,cg` xac -íò ©¦
,íéìkä ïä "éäBîøb"- §¨¦¥©¥¦

,zexitqd lyíéìkä éøä£¥©¥¦
,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïä¥¦§¦©§§©§¦
dxitq lky cala ef `l -

oipr `idcgein`id dnkg ,

`l `ed cqg ,dpia `l

e` dnkgd `l` ,dxeab

leab ilra ok mb md cqgd

,zehiytd zilkza heyt ixd `ed "seq oi`" eli`e ,zilkze

`ede ,cqg e` dnkg enk cgein oipr lkne xeiv lkn dlrnleoi`

seqcg` xac zeidl milkd mileki ,`eti` ,cvik ,leabe uw ila ,

?seq oi` mríéiç õòa áeúkL Bîk6.ly dpigaa md milkdy - §¤¨§¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d .zilkze leab7milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcne leab ly dpigaa mdgekly leabd

leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy gekd ,seqÎoi`

"ycewd zcear"a xne` ixd `ed ,oky ,dcnae8`ed seqÎoi`d" :

gk el yi ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily

leaba gk el oi`e leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba

enily xqgn dz` ixd`ed seqÎoi` - "ezzenilydmyk ,lkd ly

yiy xn`z m` ,oky ,leaba gek el yi jk ,leab ilaa gek el yiy

zenilya xqgn dz` - leaba gek el oi`e leab ilaa wx gek el

`edy ,"dlabd" `ed "leab ila" mb xac ly ezin`l ,xnelk ,ely

gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily dpyi m`e ,leab `le leab ila wx

,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab" `le "leab ila" wx `edy

ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi`" eli`elkdixd gxkdd on ,

miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk leab ilaa gek el yiy myky

milkd xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn `ad leabdy ,my

ly dpigaa mdy (zexitqd lygekjiyndle xi`dl gek ,leabd

,ilka yalznd xe`dn jynezy drtyddy ,dcnae leaba mipipr

seq oi` xe`n `id drtyddy zexnl ,leab ly dpigaa didz

lye leab ly dpigaa md milkd ixd ,mipt lk lr .leabÎilae

`edy ,"seq oi`" mr (cg` xac) "cg" md ,`eti` ,cvik ,zilkz

?dcnne leabn ixnbl dlrnläðekä íðîàxne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨

,cg` xac md milke seq oi`yàéä`ly :epiax w''k ztqed - ¦
`l` ,zexitqd ly milkd mr cg` xac `ed seq oi`y ,xnel

dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn mdy ,`id dpeekd

dlerte ,seq oi` mr micg`znyk e` seq oi` ici lr wx zeyridl

seq oi` ici lr ziyrp ef

epax oeylae .mci lre mda

:owfdúe÷ìà ïäL ,øîBì- ©¤¥¡Ÿ
ly oipraïéàî Lé àøáì¦§Ÿ¥¥©¦

,"óBñ-ïéà"ä Bîk- §¨¥
`ed ''oi`''n ''yi'' zeedzd

`ed jexa yecwd geka wx9,

enk ,''`xead wiga'' wx df

mixne` l''f epinkgy10:

(mitq`zn) oiypkzn m`''

mileki oi` mler i`a lk

lihdle '` yezi spk `exal

ly oiprd ,oky ,''dnyp ea

`ed ''oi`''n ''yi'' zeedzd

jk lre .''`xead wiga'' wx

zexitq xyr ly milkd mr cg` xac `ed ''seq oi`''y ,mixne`

i`''n ''yi'' deedzi mci lry :''zeliv`''czewl` mdy ixd ,''o

.''oi`''n ''yi'' mieedzn mci lre mdnyìzLä úðéçáa àìåúeìL §Ÿ¦§¦©¦§©§§
ìeìòå älò,aaeqne daiq -÷"îøä áúkM äîe .ãáì11iax - ¦¨§¨§©©¤¨©¨§©

,''zexitq'' oipra xne` exiacxew dynìzLä ïéðòälò úeìL ¦§©¦§©§§¦¨
,ìeìòå,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdny -àeä ïëå §¨§¥

úéLàøa úLøt LBãwä øäfa12ìzLäa eðéä ,úBøéôqä úeìL ©Ÿ©©¨¨¨©§¥¦©§§¦§©§§©§¦
ïîöò úBøéôqadxitqn zlylzyne d`a zg` dxitqy itk - ©§¦©§¨

,'eke ''dnkg''n d`a ''dpia''y itk lynl enk ,dipyúðéçáa)¦§¦©
,(íéìkä,zexitqd ly -äøéöé øôña "äî éìa" úBàø÷pL13, ©¥¦¤¦§¨§¦¨§¥¤§¦¨

xtqa ''dn ila'' ze`xwpd -dxivi14ila zexitq xyr'' oeyla - ,

- dpeekd ''dn ila''e ,"'eke xyr ozcn dnLé úðéçáa ïðéàL15 ¤¥¨¦§¦©¥
,âOî úeäîe,mi`xapl -äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä Bîëe ¨ª¨§¨¥§¥©£¨¨

ììk déa àñéôz16,dqitz dl didzy xyt` i` daygn mey - §¦¨¥§¨
oi`y ,zedn ila ,''dn ila'' mi`xwp zexitqd ly milkd mb jk ,ea

lkyl dbydÎzxa `idy zedn mey dfjk lr ixd ,mi`xapd

deedzn zg` dxitq oi`y ,''zexitq''a zelylzydd oipr mixne`

''yi'' df oi` ixd ,oky ,''oi`n yi'' d`ixa ly ote`a dipy dxitqn

ly ote`a `a df ixd - ''dn ila'' `ed `l` ,zbyen zedn didiy

zbyen zedn mpi` zexitqd ly milkdy ,jk lr .''lelre dlir''

:di`x owfd epax `ian -áeúkL Bîëe17éðôe" :,ily zeiniptd - §¤¨¨©
."eàøé àì,zbyen zedn df oi` epax dyn iabl elit`y - Ÿ¥¨

d zeiniptl mb dpeekd o`k ,zeiniptd ,''ipt''ymilkmd mby ,

,epax dyn ly dbydde di`xdn elit` dlrnläLî úàeáðe§©Ÿ¤
äúéä ,BúâOäå íBìMä åéìò eðaø,wx -çöðc ïBéìò ÷øtî ©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨¦¤¤¤§§¤©

ùã÷ä úøâà
.('åë ò"éáá ë"àùî úå÷ìà ïìåëù íéìëä ïä éäåîøâå
ïä éäåîøâ íò ãç ñ"àä êéà áèéä ïéáäì êéøöå

258ù"îë úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïä íéìëä éøä íéìëä
àåøáì úå÷ìà ïäù øîåì àéä äðååëä íðîà .ç"òá
äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä åîë ïéàî ùé
äìéò úåìùìúùä ïéðò ÷"îøä ù"îå ãáì ìåìòå
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò

ועוד.6. פ''ג. ב' ב.7.שער קפב, פ''ח.8.ויצא ריש ˘ËÈÏ"‡:9.ח''א ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''הטעם ע''ב) (קל, ירושלמי10.''וכדלקמן ראה
ועוד. ב. פי''ט, ויק''ר יד. פל''ט, ב''ר הי''ג. פ''ז ועוד.11.סנהדרין פ''ו. ו שער רימונים ואילך.12.פרדס ב יט, ועוד.13.ח''א מ''ב. פ''א

.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''הספירות יצירת ˘ËÈÏ"‡:15.''גם ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰- כך כדי ועד - והראי' דבריאה. יש לא ''גם
א).16.שאינן''. (יז, בהקדמה כג.17.תקו''ז לג, תשא



ixyz 'd ipy mei Ð k zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy`l

תשרי ה' שני יום

."ïétðà øéòæ"cxirf'' ly ''gvp'' zpiga ly oeilrd wlgdn - ¦§¥©§¦
,(h''i oniq) zncewd zxb`a xkfpy itky ,zecnd ray - ''oitp`

,lawnd l` dcixide drtydd ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd

.zeiniptd `le zexitqd zeipevig wx ody ixdìzLäáeúeìL §¦§©§§
ìeìòälylzynd - ¤¨

,''dlir''dnówî àeäª¨
,älòäîiptl dfy - ¥¨¦¨

lylzyn ''lelr''dy

oiicr `ed `l` ,''dlir''dn

swen f`y ,ezlira lelk

,ely ''dlir''a ''lelr''d

Bìöà úeàéöna ìèáe- ¨¥©§¦¤§
,ely ''dlir''l lha `edLîMä åéæklha ynyd eify itk - §¦©¤¤

,LîMadlbzne lylzyn ''lelr''dy ixg` mb xak df - ©¤¤
jky .''dlir''l ze`ivna lha ''lelr''d z`f lka ,''dlir''dn

lha dlbzne jynpy dny ,onvr zexitqd zkynda xacd

,zlylzyn `id dpnny dpeilrd dxitql ,''dlir''l ze`ivna

ñcøta áeúkL Bîk18.÷"îøäîote`a ixd -`l dfk dkynd §¤¨©©§¥¥¨§©
envr yibxny ,ezybxda ze`ivn `edy ''yi'' zeedzdl leki did

:epiax w''k ztqed .exewnl lha epi`e ze`ivnl'iyrc yia f''cre

-ãàî íéaø íéîeöîö íb óàå,xe`d z` minvnvnd - §©©¦§¦©¦§Ÿ
- mevnvd iptly xe`l llk jxra epi` mevnvd ixg`y xe`dy

,dl` minevnv elit` ixd,øôòk áò íLb úBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§¤¤¨§¨¨
ìzLäîelôà íéìcáð íéìëOî úeiðçeøä úeìLw''k ztqed - ¥¦§©§§¨£¦¦§¨¦¦§¨¦£¦
:epiaxmilcap milkyn,,íéëàìnä ìLilra ixd md mik`ln - ¤©©§¨¦

zeceqin ixd `ed mdly xnegdy oeeik z`f lka ,dxeve xneg

miipgexdfyk elit` - xtr enk ''ar'' myb dfn deedzi `l -

,zelylzyd ly oipr oiicr df ixd ,oky ,miax minevnv ixg` `a

jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy (zxyxy) zlyly enk

zrahl dxeyw `ide

,xzeia dpeilrdàlà- ¤¨
dleki zelylzydd

,ritydlçeø" úBéäì¦§©
,"øBL éðt"î "äîäaä- ©§¥¨¦§¥

,dlrnly dakxnay

dignd gexdy zexnly

dwegx dndad seb z`

yi z`f lka ,dpeilrd dakxnay ''xey ipt''l jxra dpi`e ixnbl

oeeik ,dndad ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd geka

dhn dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id dndad ly gexd mby

zelylzydd geka oi` j` ;dakxnay ''xey ipt''n dbixcna

ze`ivn `edy xac - ''ipgex oi`''n ''inyb yi'' deedziy ritydl

.ixnbl dycg.íL ïiòå ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîkiaxd - §¤¦§¨¥§¨©¥§©¥¨
d''c xe` dxezl - `id owfd epax zpeeky xnel yiy ,o`k oiivn

''zekln yeal e`iai''19epax xiaqn ,my ''xe` dxez''a .cere ,

`idy oeeik ,''zeliv`''c (dpeilr) d`lir dnkg elit`y ,owfd

mb `lina ,''oi`'' `le ,''dn xac'' df ixd ,''dnkg'' mya z`xwp

'n zelylzyd ly ote`a zeedzdl leki epi` dfm` ik ,''seq oi`'

aezky enk ,''oi`n yi'' ly ote`a20dnkgde'' :oi`n,''`vnz

.''oi`n yi'' ly oipr `id dnkgn dlrnl iabl dnkgy

ìa "äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"åLãwä ïBL21."d`ixa" - §¥¥©¦¦§¨§¦¨¦§©Ÿ¤
enk `ly) df iptl miiw did `ly ycg xac didpy ,epiid

.(xg` ote`a `l` df iptl mb miiw lelrdy "lelre dlir"a

i` "oi`"ay lirl xkfpke

,"yi" lelk didiy xyt`

did `l ixd df f` ,oky

zeedzd ."yi" m` ik "oi`"

oeyla z`xwp dycg

ziy`xa zyxta xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd22,

yi" ly zeedzdd z` oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y

mby zexnl ,owfd epax oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n

cr ,eze` deednd iwl`d gekl zn`a "yi"d lha "oi`n yi"a

`lk 'inw `lek" ixd ,oky ,ynn ynya lha ynyd eify itk

cvik - melk `lk aygp `ed jexa yecwd iabl lkd - "aiyg

ly ote`a "oi`n yi" deedziy xyt` i`y ,`eti` ,mixne`

,ze`ivne "yi" did `l `ed) f` oky ,"lelre dlir" zelylzyd

drya ,ely "dlir"d iabl lha "lelr"dy enk lha did (`l`

gekd ,exewn iabl lha `ed "yi" ezeida mby ,ixd `id zn`dy

epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz ea `vnpe eze` deednd iwl`d

yecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl wx xen` dfy ,oldl owfd

dricia `ed jexaely

,`id zn`dy itk df ixd)

jxazi eiabl lha lkdy

eifk lha `xapd yid mbe

j` ;(ynya ynyd

ze`ivn"k ybxp `ed ,envr `xapd yid ly ezybxdae ezricia

`l "lelre dlir" ly ote`a dzid zeedzdd m` eli`e ,"yi

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapd leki didzinvrd,

ybxda mb `l` ,"yi ze`ivn"ely.ze`ivna lha did

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk íb àeä àøápä- ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
''iaiyg `lk 'inw `lek'' ixd ,oky ,melk `lk jxazi eiptl aygp

yid mby ixd ,melk `lk aygp `ed jexa yecwd iabl lkd -

,melk `lk `ed `xapdúeàéöna ìèaL eðéäcw''k ztqed - §©§¤¨¥©§¦
:epiaxx`p hyip(wx `l)mlerd xcba epi`y - d''envr iabl

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùîùá ùîùä åéæë åìöà úåàéöîá ìèáå äìéòäî
ãàî íéáø íéîåöîö íâ óàå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë
úåìùìúùäî øôòë áò íùâ úåéäì åìéòåé àì
àìà íéëàìîä ìù åìéôà íéìãáð íéìëùî úåéðçåøä

ù"òå à"îá ù"îë øåù éðôî äîäáä çåø úåéäì

ùéå
àåä àøáðä ùéäù íâäå ÷"äìá äàéøá àø÷ð ïéàî
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â

.18‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰כלים התהוות גם ''שלכן :Ò''È„.''עו''ע ע''י א''א - נפרדים כ''א חד שאינן - ב.19.דבי''ע כח,20.צ, איוב
˘ËÈÏ"‡:21.יב. ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰'השתל לגבי - הגשמי יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה

- מאין החכ' במציאות לא (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי - נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו') דספירות
"אין")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין א.22.כיון א,
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,d`ixad oipra `''k ,d`ixadeBa òôBMä øBàäå çkä éaâì- §©¥©Ÿ©§¨©¥©
md df xe`e gek ,`xapa-äàéøa -úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìkäî¥©¥¦§§¦©£¦§¦¨
"åw"äL ,äiNò-äøéöé,ly -øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà §¦¨£¦¨¤©©¥¨¥¦

,íäaokly -23zece` xaecny zexnl ,(eiptl) '''inw'' `xwp df ¨¤
eze` deednd iwl`d gekd

zexitqd ly milka ,oky -

- iwl`d gekd `a mdny

`edy ,ewd mda xi`n

''seq oi` xe`'' ly ielibd

`ed df lehiae .zenleraëe§
lehia enk -LîMä åéæ¦©¤¤

,LîMa`l ynyay - ©¤¤
ly eze`ivn llk zybxp

xe`nd wx `l` ,eifd

`edy eifd ly xewnde

,ynydøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìaxtq - §¦¥£¨¦

,''`ipz''dá ÷ìç24lky - ¥¤
iabl zn`a milha mi`xapd

lha eifdy itk ,mxewn

mi`xapd zeedzd m`y ,ep` mixne` ,`eti` ,cvik ,ynya exewna

eid m` ik ''yi'' ze`ivn eid `l md ,''lelre dlir'' ly ote`a dzid

''oi`n yi'' jxca eedzpyk ,zrk mb ixd - mxewn iabl milhamd

eify enk lehiad ote`ae ,mxewn iabl zn`a milha ok mb ixd

:owfd epax jk lr uxzn ?ynyd iabl lha ynyd"dén÷" eðéä- ©§©¥
,`ed jexa yecwd iptlCøaúé Búòéãé àéäL ,à÷åc`edy itk - ©§¨¤¦§¦¨¦§¨¥

ly dricid ote`a mi`xapd z` rceiìáà .ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨£¨
äòéãéa,oezgz zrc -äìòîì ähnnL,`xapd cvny dricid - ¦¦¨¤¦©¨§©§¨

,ähnnL Bæ äâOäå äòéãéa éøîâì ãøôð øác àeä àøápä Liä©¥©¦§¨¨¨¦§¨§©§¥¦¦¨§©¨¨¤¦©¨
xace ''yi'' ze`ivnl ybxp `xapd -cxtp,eze` deedny xewndn

rcei `xapd mby zexnle ;exewn iabl ze`ivna lha `edy `le

,cvik - iwl` gek `ed df xewnye ,eze` deednd xewn el yiy

?''oi`''k xewnd z`e ''yi''k envr z` aeygl leki `ed ,`eti`

dpeekd oi` ''oi`''l xewnd z` ayeg `edy dny ,owfd epax xiaqi

`edy`vnp `l,oky ,byen epi`y (` :mipipr ipy ea yi ''oi`'' `l` ,

oian `xapd oi`y xace ,exewn z` (oian epi`) biyn `xapd oi`

.miiw xacd oi` ely dbydd mlera ,oky ,''oi`'' el `xew `ed biyne

,oky (adf beqamiiw `l - mi`vnp yide `xapdy itk ze`ivn ly

`l - ''oi`'' el `xew `ed okle ,ixnbl zxg` ze`ivn `ed ik ,exewn

ze`ivnd ote`ay df cvn - miiwely-oi`oeylae .miiw exewn

:owfd epaxçkä ékÎe eze` deednd -ììk âOî Bðéà Ba òôBMä ¦©Ÿ©©¥©¥ª¨§¨
,ììëedbydd mlera ,oky ,''oi`'' xewnl `xew `ed okle ,`xapl - §¨

,`ed ''oi`'' exewnl `xew `edy dna ipy oipr .miiw `ed oi` - ely

zxg` zedn `ed `l` ,`vnp `ed oi` ,ely ze`ivnd beqay iptn

:oldl xiaqiy itk - ixnblCBøò ïéà íâå,zekiiy mey oi`e -äæ §©¥£¤
,ììëe ììk äæì,llk zekiiye jxr mey ''oi`''l ''yi''d oia oi` - ¨¤§¨§¨

oi` ,`vnp ''yi''dy ze`ivnd beqae ,zecxtp zeiedn izy md

,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl enk .`vnp - exewn - ''oi`''d

beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp oa`dy ze`ivn beqa ixd

deedzn `idy e` ''oi`''n oa`d deedzn m` jd epiid df ze`ivn

lky mb ,oky ,lkynepi`

ze`ivn ly df beqa `vnp

,ea z`vnp oa`dyàìŸ
,déúöwî àìå dépî`l - ¦¥§Ÿ¦§¨¥

,epnn zvwnn `le epnn

ìà ìeìòänL Cøòäî¥¨¥¤¤¥¤¨¤
òãBé ìeìòäL ,älòä̈¦¨¤¤¨¥©
Búlòa äâOä äæéà âéOîe©¦¥¤©¨¨§¦¨
z`vnp ''dlir''dy ixd -

,ely dbydd mlera

,ea drityn dbyddeìèáe¨¥
äòéãé éãé ìò dìöà¤§¨©§¥§¦¨

,Bæ äâOäåbiyn `edy - §©¨¨
el oi` ''yi''d j` ,ezlira

deednd ''oi`''a dbyd mey

.eze`íúeäîa íâå§©§¨¨
íúeîöòå,''dlir''de ''lelr''d ly -,Ck ìk ìBãb Løôä ïéà §©§¨¥¤§¥¨¨¨

,ìeìò äæå älò äfL ÷øitk ,xac eze` md mvrde zednd la` - ©¤¤¦¨§¤¨
xak epyi zecnd zedn mvry ,zecnde lkyd oipra lirl xaqedy

ote`a od lkyay zecnd mpn` m`y ,lkyay zecnd - lkya mb

ly oipr zedne mvra od ,od mb j` ,alay zecnd xy`n xg`

,zecn,déúöwî àìå dépî àìå,epnn zvwnn `le epnn `le - §Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥
òôBMä øBàäå çkä úeäîì àøápä Liä úeäî ïéaL Løôääî¥©¤§¥¤¥¨©¥©¦§¨§¨©Ÿ©§¨©¥©

,Léì ïéàî BúBeäì Bamixg` zedne mvr md ''yi''de ''oi`''dy - §©¥©¦§¥
.llk `vnp ''oi`''d oi` ''yi''d ly ze`ivnd beqae ,ixnblïëìå§¨¥

àø÷ð25,zn`c `ail` mb -.à÷åc "ïéà"î "Lé"dyrp xewndy - ¦§¨¥¥©¦©§¨
ixdy zexnl ,''oi`''`n `a lkd ,''lkd jnn''envr `xapde ,zewl

`exwl leki `ed ,`eti` ,cvik ,eze` deednd xewn el yiy rcei

oaen `ed oi`y :mipiprd ipy cvn df ,xen`k ,`l` ?''oi`'' el

yid ly ze`ivnd beqa `vnp `ed oi`e ,`xapd yil byene

zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg` .`xapd

yi'' d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn ''yi'' ze`ivn

oldl owfd epax xiaqi (''lelre dlir'' ly ote`a `le) ''oi`n

yid ly dlgzdde ziy`xdy`xapdxyr ly milkd od

oipr dfy zexnly .diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd

- mleray zewl`d od mnvr zenlerd jxray ''zexitq'' ly

,''yi'' ze`ivn ly oipr xak md zexitqd ly milkd z`f lka

dfy `l` ,''yi'' ly oipr epyi ''zeliv`''d mlera elit`y ,oke

yi''lv`pdyi'' `le ''`xapdepaxe .(cxtp xace ''yi'' `edy) ''

`ed ,cxtp xac `edy ''yi''d zeedzd xwiry ,mkqi owfd

''seq oi`'' ly gekd `hazn da `wecy ''zeliv`c zekln''n

:owfd epax oeylae .''oi`n yi'' zeedl

ùã÷ä úøâà
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
åæ äâùäå äòéãéá éøîâì ãøôð øáã àåä àøáðä
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î
äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå

ì÷äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä

.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰הדיוק ''ÍÙÈ‰Ï''דכאן בחצע''ג): בההוספה שמאיר„‡Û(כנ''ל כמו ה''ה כו' מהקו (ÊÁÓÂ˜שהוא Ì‰·זה
אבל בזה? מוסיף מה דלכאורה - בשמש השמש דזיו היאÈ¯˜ÈÚ˙בהדוגמא דהשמש בנדו''ד·ÂÎÈÓÒ˙היא, וגם - להזיו) שמלמעלמ''טÚÈ„È‰ממש

שבידיעה)''. ההרגש - (משא''כ באדם גם שייכת פ''ג.24.- והאמונה היחוד ˘ËÈÏ"‡:25.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''דאמת אליבא ''גם
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תשרי ו' שלישי יום

יוםשלישיורביעיו'ֿז'תשרי

תשרי ז' רביעי יום

úBøéôñ 'éc íéìkä ïä ,Búlçúe àøápä Liä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥©¦§¨§¦¨¥©¥¦§§¦
;çeø-Lôð úBøBàä íâå ,äiNò-äøéöé-äàéøáczexe`d - ¦§¦¨§¦¨£¦¨§©¨¤¤©

ixd opyi mday - milkl zeig ly oipr mde milka miyalznd

mb od gexe ytp zepigad izy ixd ,dnype gex ,ytp zepigad yly

,''yi'' ly oipr okeàøáðå§¦§§
'éc äîLpä úðéçaî¦§¦©©§¨¨§
-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ§¦¦§¦¨§¦¨

,úe÷ìà àeäL äiNò- £¦¨¤¡Ÿ
zexitqd ly zewl`de

ly ''yi''d oipr z` deedn

mbe zexitqd ly milkd

,mdly gexde ytpdïäå- §¥
dpigaef-zexe`dly

od - zexitqdíéìk ã"îlä©¨¤¥¦
.úeìéöàc úeëìîc- §©§©£¦

zekln'' ly milkd zeipevig elit`e milkd mb ixd ''zeliv`''a

ae ,zewl` md ''zeliv`c''zeliv`c zekln'' ly milkd zeipevig

zeige dnyp mdl zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd

itk e` ,oevige irvn` ,inipt :zepigad yly mdn cg` lka yi -

,''x''zq'' oeyld minrtl aezkyq,sez,jexxyr lky ixd - y`

md - odn zg` lkay zepigad yly mr ''zekln''ay zexitqd

zexe` ly oipr mde diyrÎdxiviÎd`ixaa miyalznd ,milk c''nl

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly ''zexitq''l dnyp lye,úeìéöàa ïëå- §¥©£¦

zexitqd ly milkd zeipevign `id ''lv`pd yi''d ly zeedzdd

- ''zeliv`''ayïäL úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦§§¦©£¦¤¥
úeìéöàc úBìëéää eàøáð ,úe÷ìàzexitq ly oipr df oi`y - ¡Ÿ¦§§©¥¨©£¦

ly zeipevig ly oipr df `l` ,miinipt zexe` miyalzn mda milke

,mler eze`ïäa LaìúnL¤¦§©¥¨¤
'éc íéìebòä úðéça§¦©¨¦¦§

,úBøéôñ`ed ''milebir'' - §¦
ly siwne lebir ly oipr

xi`n epi`y ,zexitqd

enk didi xacdy ,zeinipta

- eze` dignd iniptd xe`d

ote`a wx xi`n `ed `l`

`edy xacdy ,siwn ly

zeidl lkei digne xi`n

lr - ''yi'' ly oiprl ybxp

,''lv`pd yi''a `edy itk ''yi'' mipt lkúBôeb íâåd -mitebly §©
,Lé úðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnäzeipevign mieedzn - ©©§¨¦©£¦¤¥§¦©¥

,''zeliv`''c zexitqd ly milkdáeúkL Bîëe26åéëàìîáe" : §¤¨§©§¨¨
,"äìäz íéNémik`ln o`k aezk `l ixd -mzq,''eik`ln'' `l` , ¨¦¨¢¨

mik`lndelymb ixd - ''zeliv`''d mler ly mik`lnd xnelk ,

ipr mzeida ,zenilyÎizla ly oipr yi mda,zewl` `le ''yi'' ly o

.Búlò éaâì ìeìòk éøîâì ìeha úðéçáa ïðéàLmd ,oky - ¤¥¨¦§¦©¦§©§¥§¨§©¥¦¨
.''lelre dlir'' enk `le ''oi`n yi'' ly ote`a mieedzn

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Cà''oiwiyp beeif'' - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
enk ipgex oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed

dzenyp,mik`lnd lyâeefî eàöiL íãàä úBîLð ïëå,cegie - §¥¦§¨¨¨¤¨§¦¦
àá÷eðå à"æczeklne (zecn) `''f zexitqd ly -úeìéöàc- §¨§§¨©£¦

ly beeifl d`eeyday

beeif'' `xwp df oiwiyp

dcled dyrp dfne ,''ipteb

zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaeãøiL íã÷Ÿ¤¤¥§
äiNò-äøéöé-äàéøáì- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

,''zeliv`''a oiicr od `l`

- my ody itk zenypd ixd

øáãå "Lé" ììëa ïðéà¥¨¦§©¥§¨¨
ïä àlà ,ïîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§¨¤¨¥

úe÷ìà úðéça ïéòî`a dfy itk -,íeöò íeöîöamevnva - ¥¥§¦©¡Ÿ§¦§¨
,dnyp ly dpiga zeidl ly,úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§§¦©£¦

ìeáb úðéçáa ïäLzpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl - ¤¥¦§¦©§
dfy .dnecke cqge dnkg ly leab,óBñ-ïéàä øBà íeöîö éãé ìò©§¥¦§¨¥

,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîä "åw"ä àeäewdy cvny - ©©©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤
ila''e ''seq oi`''d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda yaelnd

ybxp `ly ''ew''dn cala dx`d m` ik ,''ew''d z` oiit`nd ''leab

milkd mileki df cvn - ''ew''d ly ''leab ila''de ''seq oi`''d da

zpigaa zeidl zexitqd ly

cvny zexnl ,leab

xe`l mlehiae mzecg`zd

,''zewl`'' ly oipr md

`ed jkl dnec .lirl xkfpk

''zeliv`''c zenypaitk

.''zeliv`''a oiicr ody

df mevnv lr ,`l`

`ed mda yaelnd ''ew''dy)

xne` (mevnv ici lr ixd

,m` ik ,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epaxBîëe§
'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîödidy oey`xd mevnvd enke - ¦§¨¦¦§¨¨§

mevnvy ,zenlerd oiprl mewn zeidl lkeiy ick ''seq oi` xe`''a

weliq m` ik ,xe`a herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå
äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá

íéëàìîä úåîùð êà
åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå

øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö

יח.26. ד, איוב
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יוםרביעיז'תשרי

ote`a ixd md zelylzyd xcqay minevnvd x`y eli`e .xe`d

mevnv ,j` .herin lydfp''xpa - zexitqa yalznd ewd xe` ly

ly mevnvd ote`l dnec - zexitqd ly (dnypÎgexÎytp)

itk ''zeliv`''c zenypl qgia `ed xen`d lk .oey`xd mevnvd

iptl ,''zeliv`''a oiicr ody

f`y ,seba zeyalzn ody

''yi'' opi`e zewl`n oirn od

xiaqi oldl .''cxtp xac''e

ixg` mby ,owfd epax

ecxi ''zeliv`''c zenypdy

miwicva ixd ,dfd mlerl

epzyp `l ok mb mipey`xd

zenypel`xac zeidl

.zewl`n cxtpíb óàå)§©©
-çeø-Lôpä eãøiL øçàì§©©¤¨§©¤¤©

äîLðdbixcna ody - §¨¨
äfä íìBòì úeìéöàc©£¦¨¨©¤
¯ íéðBLàøä íé÷écvì©©¦¦¨¦¦

øLôà27ïúeäî äpzLð àlLozeida eid ody ji` iabl - ¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨
,''zeliv`''a,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäì''yi'' ze`ivn zeidl - ¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ

eid ody itk dpiga dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd

,''zeliv`''aúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn -íøèa àèçì eöøLk §¨¥¨¦§©§§¤¨©£Ÿ§¤¤
.eàèçéxdef ipewiza xne`y itke -28,''zeliv`c dnyp'' zpigay , ¤§§

weqtd z` jka my yxtne ,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn

''mkiwl` oial mkipia milican eid mkizeper''29zepeerdy ,

zpiga cvn dnypd) dnypd ly zewl`de dnypd oia milican

dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl` ly oipr `idy day zeliv`d

,zwlzqn - ''zeliv`'' cvnyíbL ,øîBì áBø÷å30íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦
éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc ïéîìò úBááøåøéòæ"e "ïétðà C §¦§¨§¦§¨§¦§ª§©§¨©£¦©§¦§¥

"ïétðàjix`'' ly lblba mi`vnpd zenler zeaaxe mitl`d mby - ©§¦

(dlawa aezky itk) ''oitp` xirf''e ''oitp`31,"ïéîìò" ïðéà- ¥¨¨§¦
zenleràlà ,"Lé" úðéçáe úeìéöàc úBìëéää ïéòk Lnî- ©¨§¥©¥¨©£¦§¦©¥¤¨

,md,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð ïéòkxkfpk - §¥¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
ly mitebd e` zelkidd enk ''yi'' ly oipr od oi`y ,lirl

,mik`lnd"ïéîìò" eàø÷ðå§¦§§¨§¦
,zenler ly oipr -

oeyln ixd `ed ''mler''y

,''yi'' ly oipr ,mlrdéaâì§©¥
"àzìbìb"ä úðéça§¦©©ª§©§¨

.("àð÷ã"åznerly - §¦§¨
mr zecg`zdde lehiad

zepigad ly ''seq oi` xe`''

md ,''`pwic''e ''`zlbleb''

,(zenler) ''oinlr'' mi`xwp

Càzenypde mik`lnd - ©
,''zeliv`''cúe÷ìà ïðéà¥¨¡Ÿ

,ïéàî Lé àøáì Lnî- ©¨¦§Ÿ¥¥©¦
wx `id ''oi`n yi'' z`ixa

milkdy oeeike ,''seq oi`'' gekamicgein ''zeliv`''c zexitq ly

mci lr zeidl dleki okl ,''seq oi` xe`'' mr cegid zilkza

oke ,''zeliv`''c mik`lnd eli`e ;''oi`n yi'' ly zeedzdd

zewl` ,la` ,md oi` - zewl`n oirn mdy zexnl ,zenypd

,''oi`n yi'' zeedl ynníéìkäî eãøôðå eàöé øákL øçàî¥©©¤§¨¨§§¦§§¥©¥¦
ïäaL ,úBøéôñ 'éc,milka -ìî,óBñ-ïéà-øBàî "åw"ä La §§¦¤¨¤§ª¨©©¥¥

`ed ''ew''d ,oky) ''seq oi` xe`'' mda yaelny df cvny -

zilkza micgein mde ,(zenlera ''seq oi` xe`'' ly ielibd

mdn zeidl leki okl ,mda yaelnd ''seq oi` xe`'' mr cegid

,''oi`n yi'' ly zeedzddLok -,øBànä ïéòk àeä øBàä ¤¨§¥©§
,xe`d xewn -,àeä-Ceøa ìéöànä ìL Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§¤©©£¦¨

äîãwL älò äæéàî ìeìò Bðéàå ,Búeîöòî àeä BúeàéönL¤§¦¥©§§¥¨¥¥¤¦¨¤¨§¨

ùã÷ä úøâà
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à

260åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù

.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰אברהם משא''כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות ''אפשר'' ''אומרו
ובכ''מ)''. משפטים ר''פ ותו''ח סע''א).28.(תו''א (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, ה"צמח30.ישעי' שמבאר מה לפי זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי

מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק"
בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו

ש עד מדריגה אחר מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו הי'עלמין בעשיה להתלבש מתגשמים היו
בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן
המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז
משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו
כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד
אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך שאין אז ומעלתם
מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל
יותר שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש ·‚Ï‚ÏÂ˙‡מהחיות ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â

'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ Ô�È‡ ‡"ÊÂ האותיות„‡"‡ משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.
אש בחי' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן
הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן ומש"ש כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה
אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו אם כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי'
יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שהם אחר בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם

דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ב.31.ודבר קכח, זח''ג ראה
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תשרי ח' חמישי יום

,íBìLå ñç Bìdl yiy ze`ivnd beqn dppi` eze`ivn ,oky - ©§¨
ly oipr da jiiyy iptn) dlire mxeb`l`id `l` ,(ze`ivn -

,zizenvr ze`ivnLé àøáì Bzìëéå Bçëa Bcáì àeä ïëìå§¨¥§©§Ÿ¦¨§¦§Ÿ¥
,Lnî èìçnä ñôàå ïéàîwx `ed epipr lky ''oi`'' `l - ¥©¦§¤¤©ª§¨©¨
`ed la` - ''yi''d xcrd

m` ik ,''yi''d jtid `l mb

,''hlgend qt`e oi`''

`edy ihlgd ''yi''d xcrd

,''yi''d jtidíeL éìa§¦
úîãB÷ úøçà äañå älò¦¨§¦¨©¤¤¤¤

,zkiiye -.äfä Liì- ©¥©¤
gekd) ''iwl`d oi`''d ,oky

,''yi''d `a epnn (iwl`d

ixd `edjtid,''yi''d oipr

deedn epi`edaiqllk

zekiiyae dncwdayoiprd `ed ,dfn jtidd ixd `ed ik ,''yi''l

zexitqd ly milkdn `wec ,okle .''yi'' `le ''oi`'' ly

zeidl dleki ,''seq oi` xe`'' yaeln mday ,''zeliv`''c

xaky zenypde mik`lndn `l la` ;''oi`n yi'' ly zeedzdd

mdn zeidl lkezy ynn zewl` md oi`y ,milkdn ecxtpe e`vi

`wec `id ''yi''d zeedzdy oeeik ,`l` .''oi`n yi'' ly zeedzdd

ly milkd oiprl dfa ,`eti` ,miwewf dn myl ,''seq oi`''d geka

:owfd epax jk lr xne` ?zexitqdäfä Liä äéäiL éãëe§¥¤¦§¤©¥©¤
óBñ-ïéàä çëa àøápäila''e ''seq oi`'' ly oipr `edy - ©¦§¨§Ÿ©¨¥

ila'' ly oipr zeidl jixv ok mb epnn `ad xacdy ixd ,''leab

didi ''yi''dy icke ,''leabLaìúð ¯ äcîe ìeáb ìòa©©§¦¨¦§©¥
,úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìëa óBñ-ïéà-øBàxak mda yiy - ¥§¥¦§§¦©£¦

,'eke ''cqg'' ,''dnkg'' ly dlabdde oiprdïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨
eäéà"c ãò ,ãeçiä úéìëúa,''seq oi` xe`'' ,`ed -éäBîøâe §©§¦©¦©§¦§¨¦

,zexitqd ly milkde -,"ãç,cg` xac md -ìòå ïäa àøáì ©¦§Ÿ¨¤§©
ïúeLaìúä éãé ìò èøôáe ,úéìëúå ìeáb éìòa íéàeøa ïãé̈¨§¦©£¥§§©§¦¦§¨©§¥¦§©§¨
zexitqd ly milkd ly -

,''zeliv`''c-äàéøáa¦§¦¨
.äiNò-äøéöéxac - §¦¨£¦¨

mi`xapl cgeina siqeny

.dnybdde leabd oipr

lirl xn`y zexnl

geka `id "yi"d zeedzdy

ici lr "seq oi` xe`"d

xyr lk ly milkd

- "zeliv`"c zexitqd

oipr xwiry oldl xn`i

cxtp xace "yi" ze`ivn eidi mi`xapdy) mi`xapa zeyid

zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl micxtp eidi mzybxday (ixnbl

mixac lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d oipr ,oky ,"zeliv`c

llkd itk ,mdilr jlend jlnl mnvr milhane micxtp mdy32

enk ,xnelk ,"zenner" oeyln - "mr" ,"mr `la jln oi`"

dl`k ,`id ,miyp` iabl "mr"a dpeekd jk ,"zenner milgb"
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cxtp xacke "yi" ze`ivnk mnvr miyibxnd mi`xap "zekln"d

mzceara mdy ,zeklnd oipr jiiy mdilr oky ,zewl`n
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,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -ãøôð øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨¦§¨
,éøîâì,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeä''zekln''d zxitqn - §©§¥¦©§©£¦

,''zeliv`''d mler lyäNòpLziyrp ''zeliv`c zekln'' -÷ézò ¤©£¨©¦
,äàéøáczekln"e ,oevxd zeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ¦§¦¨

ly oipr ziyrp "zeliv`c

mlerl oevxe beprz

"zekln" cvn - "d`ixa"d

mi`xapa beprz xvep

mnvr miyibxnd

jk ici lre ,"ze`ivn"l

,"zekln"d oipr rvaznék¦
"'eëå íò àìa Cìî ïéà"38. ¥¤¤§Ÿ¨§

ly oiprdy ,lirl xkfpk -

mdy ,jlndn miwegxe mixf lr ,`wec "mr" lr `ed dkelne jln

enk mpi`y ,epnn dhnly zenlerde "d`ixa"d mler ly mi`xapd

,zewl` mr micge`ne miaexw ,"el jenqe elv`" mdy milv`pd

.dkelnd oipr `hazn mdilry mi`xape d`ixa ly oipr df `l`

éeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápä,edpynn dpey `xap lky - §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨
zexnl"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL`edy -úéìëúa ãçéîe ãéçé ¤¦§§§Ÿ©¨¥¨¦§ª¨§©§¦

`edy ''seq oi`d'' gekn mi`a mi`xapdy dn lr had ilan ixd -

lecb ieaix mda eidiy z`f lka ,zilkza ''cgeine cigi''

,zewlgzdeéãé ìò àeä©§¥
ïéàöBiä úBiúBàä éeaø¦¨¦©§¦

,úeëìnîz`xwpd -ét" ¦©§¦
ìk åét çeøáe" ,"'ä§©¦¨

,"íàáöaezky enk -33: §¨¨
(eyrp miny 'd xaca)''

lk - ''m`av lk eit gexae

,mi`xapdúBàöBî 'äå§§
ätämyk ,dlrnly - ©¤

a mc`aymb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd zeize` ze`

,dlrnly xeaicd zeize` ze`a odn ,dtd ze`ven yng dlrnl

úBøeáb 'äî ïä,dxeabd zepiga yng -.àá÷eðc,''zekln''ay - ¥¥§§§¨
úàæìåokle -úàø÷ð,''zekln'' -,"àéìbúàc àîìò"mlerd - §¨Ÿ¦§¥©§¨§¦§©§¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä

úååäúä ø÷éòù úàæ úòãåî íðîà
äùòðù úåìéöàã 'ìîî àåä éøîâì ãøôð øáãå ùéä
éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå

פ''ז.32. והאמונה היחוד שער ובכ''מ. ל. לח, וישב ו.33.בחיי לג, תהלים
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,dlgzdy ixd ."xzk"d zxitq `id y`xdn dlrnly "dlgz"de

zxitq ,zexitqd ly seqa z`vnpe "uerp" ,xzkd zxitq

,zexitqd lka dpexg`d ,"zekln"dïéa òvîî àeä øúk ék¦¤¤§ª¨¥
ìéöànä,''seq oi`'' `edy -,íéìöàpì,leab ly oipr mdy -Léå ©©£¦©¤¡¨¦§¥

Ba,''xzk''a -.óBñ ïéàä ìL äðBøçàä äðéçarvenn lk ,oky - §¦¨¨©£¨¤¨¥
rvenn "xzk"y oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd izy likn

xe`"n mb ekeza llek `edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`" oia

likn "xzk"y "seq oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi`

,"dlgz"d `ide ,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza

lirl xkfpke ,"zekln"a z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad

,"oi`n yi" `exal "seq oi`"d gek `hazn "zekln"ayàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
,xzk -,"úeëìî øúk"''edil` gzt'' exn`na xne`y itk - ¤¤©§

oeilr xzk'' - xdef ipewizayedi`,''zekln xzk (`ed)ïéà ék¦¥
,Cìîì àlà øúkick ,`ed xzkd oipr xwir - o`k xacd jk - ¤¤¤¨§¤¤

,''zekln''l (''xzk''ay) ''seq oi`''d oipr jyneiyíâå`xwp xzk - §©
''seq oi`''d gek jynp epnny iptn wx `l ''zekln xzk''

"zekln" ly oiprd yi envr ''xzk''ay `l` ,''zekln''läðéça ék¦§¦¨
óBñ-ïéàc úeëìî àéä óBñ-ïéàc äðBøçà36,yi ''xzk''ay ixd - ©£¨§¥¦©§§¥

`id ''seq oi`'' ly dpexg`d dpigad ixdy ,''zekln'' ly oiprd mb

,''seq oi`c zekln''"øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤
.äìòîì ähnî,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk - ¦©¨§©§¨

dxitqd ,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql dpezgzd dxitqdn

day iptn z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk" mya ,dpexg`d

"zekln"n dlrnly zexitql xi`n dfe ,"xzk"d zpiga z`vnp

zekln"ay df cvn `ed xen`d lk ,"xfeg xe`" ly ote`a

y gekd `hazn "zeliv`c,"oi`n yi" z`ixa oipra "seq oi`" l

"cxtp xac"e "yi" mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny

eli`e .zewl`n (mzybxda)

wx df ixd - mi`xapa

`haznygekdoi`" ly

la` ,"oi`n yi" `exal "seq

jkl `exwl xyt` i`

zelbzd,"seq oi` xe`" ly

miyibxn ixd mi`xapd oky

oi` - "yi" ze`ivnl mnvr

ixd dfieliboi` xe`" ly

,owfd epax xiaqi oldl ;"seq

mixvep xac ly ezin`ly

mipipr mb "zekln" cvn

mdyielibzewl` ly

xacdy itk ,"seq oi` xe`"e

zenypd zeedzde zcila

od zenypy ,"zekln"ny

cvn yi ,`xap ly mevnva d`a zewl`y itke ,zewl` ixd

ly oiprd mb "zekln"ieliby ,"seq oi` xe`"e zewl`okl`xwp df

ef dxitq ici lry - ,zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr"

dlbzpd wx `le) zenlera "seq oi` xe`"gek"seq oi`" ly

ly oipr df lirl xaqedy itky ,mi`xapd zeedzda `haznd

.("yi" ze`ivnl mnvr miyibxnd mi`xapa mlrdíb äîe37ék , ©©¦
,äpnî ¯ úBîLpä úàéøa,''zekln''n -ãøôð øáãå Lé úBéäì §¦©©§¨¦¤¨¦§¥§¨¨¦§¨

,äàéøaä íìBòa dîöò éðôamlera od zenypdy itk `l - ¦§¥©§¨§¨©§¦¨
onvr zeyibxn `le zelha ,zewl` ly zedn my ody ,"zeliv`"d

zeyibxn od my ,"d`ixa"d mlera od zenypdy enk `l` ,"yi"l

zewl` ly oipr od jk mr cgie ,"cxtp xac"e "yi"l onvr

,zenlera zewl` zekiynneå,''zekln''n ze`a zenypy dn - §
,"äãì" íLa àø÷ðoi`'' ly cgein oeilr gekl jkl miwewfy - ¦§¨§¥¥¨

,''seqóeñ-íé úòéø÷ky -xdefa jk lr xne`38à÷ézòá"c ¦§¦©©¦§©¦¨
."àéìz,zenlern lcape wzrp `edy "wizr"a ielz xacdy - ©§¨

,"jix`"e "wizr" ixd mpyi "xzk"a ,oky ,"xzk"d zeinipt `ede

oi`" ly dpexg`d dpigad - wizre ,milv`pl xewne y`x - jix`

,("seq oi`"n) "wizr" ly gek yxcp seq mi zrixw lry myke ."seq

df dlawa xaecny itky ,zenypd zcill mb jkeze`ly oipr

oldl ."seq oi`" ly cgein gek jk lr mb yxcp ,seq mi zrixw

l wx `ly ,owfd epax xiaqizcil,"seq oi`" ly gek yxcp zenypd

d oipr lr mb m` ikxeairmiyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly

."seq oi`" cr mipeilr zexe`'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨
,çñt ìL éòéáL ãò úøöò éðéîL ìL âeefî ,íéLãçaezky - ¢¨¦¦¦¤§¦¦£¤¤©§¦¦¤¤©

dlawa39zcil''e ,''zenyp ciledl'' beeifde cegid `ed zxvr ipinyy

,seq mi zrixw onfa ,gqt ly iriaya `id ''zenypdBîk àeä§

ùã÷ä úøâà
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù

מ''ז.34. י.35.פ''א קיא, ˘ËÈÏ"‡:36.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ע''ב ריש קלא, ולקמן (בח''א). בפנ''ב מההג''ה Î''˜37.''להעיר ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.''וההיכלות כו' הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי - בהנ''ל סתירה שאין ביותר יובן נב,38.''שעי''ז ח''ב
וש''נ.39.ב. ב. טז, צו לקו''ת ראה
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תשרי ט' שישי יום

àá÷eðå à"æ ìecb''zekln''e (zecn - oitp` xirf) `''f'' zexitqd - ¦¨§§¨
zelcbzne ,mlrda jk iptl ody ,zeliv`c,"äàlò ànà" ïèáa§¤¤¦¨¦¨¨

,zeliv`c ''dpia'' zeinipta -íéðBéìò úBøBà éãé ìò àeäL¤©§¥¤§¦
,"äàlò ànà"î,''dpia''d zxitq -ãò äìòîì äìòîlîe ¥¦¨¦¨¨¦§©§¨§©§¨©

da Laìúnä ,óBñ-ïéà- ¥©¦§©¥¨
p''ef lecib myl - ''dpia''a

(''zekln''e ''oitp` xirf'')

.äãì éçøé 'æ Bà 'è ìk- ¨©§¥¥¨
''zeclep'' zeliv`c ''p''ef''

`ni`''nd`lir''dpia'' ,''

`ni`''a mb jke ,zeliv`c

d`zzleciby ,''zekln''a ,

lr ok mb `ed day zenypd

dkynde mipeilr zexe` ici

.''seq oi` xe`''nàeä äëëå§¨¨
íéëàìîe úBîLð úàéøáa¦§¦©§¨©§¨¦

.äàéøaä íìBòìoi` xe`" cr ,mipeilr zexe` ici lr ok mb dfy - §¨©§¦¨
xear wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl ."zekln"a mikynpd ,"seq

zcild xeare zenypdxeairmb m` ik ,mipeilr zexe` mikynp

ok mb miwewf ,xeaird zeidl lkeiy ,xeair ly oiprd yxey xear

.mipeilr zexe` zkyndlL äthä LøLå øwò ìk ,íâå- §©¨¦©§Ÿ¤©¦¨¤

,''zekln'',"ïétðà øéòf"î úøaòúîe úìa÷n,(zecn) -àeä §©¤¤¦§©¤¤¦§¥©§¦
,"ànàå àaà"c ïéçnî,''dpia''e ''dnkg'' -âeeæ ìëáely - ¦Ÿ¦§©¨§¦¨§¨¦

,dcled ly oipr jkn jyneiy ,''dpia''e ''dnkg''úëLîðdtihd - ¦§¤¤
"ànàå àaà"ì,''dpia''e ''dnkg'' -éøà"î÷ézò"å "ïétðà C §©¨§¦¨¥£¦©§¦§©¦

äìòîì äìòîlîe ,"ïéîBé¦¦§©§¨§©§¨
ìkäL ÷ø ,óBñ ïéà ãò©¥©¤©Ÿ
úãì ãò ,ïéçîa íìòäa§¤§¥§Ÿ¦©¥©

àá÷epä,dlbn ''zekln'' - ©§¨
íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦
íìBòì úBìëéääå§©¥¨§¨
éelb eäfL ,àöîð .äàéøaä©§¦¨¦§¨¤¤¦
ìò ,Lnî óBñ-ïéà-øBà¥©¨©

.äãläå øeaòä éãé`l - §¥¨¦§©¥¨
n dkynd wxgekoi`"d

ici lr zkynpd ,"seq

zeedzda "zekln"

ly oipr mb m` ik ,mi`xapdielibici lr `ay "seq oi` xe`"n

`nlr" z`xwp "zekln"y dn ixd ,zenypd zcile xeaird

dlbzn dci lry iptn wx epi` - zelbzd ly zenler - "`ilbz`c

dgekynn zelbzd mb m` ik ,mlrd ly ote`a mi`xapa "seq oi`"n

zenlera "seq oi` xe`"e zewl` ly.zenyp ici lr dyrp dfy itk

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáeitk - ¨¤©¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae ''zexitq'' ly oipra od zeevndy

ze`d ef ixd - 'ied my zeize`ae ,''zekln''d zxitq ef ''zexitq''a

,'ied my ly dpexg` 'däøBzäåzeize`ae ''zexitq''a `idy itk - §©¨
`id ,'ied my lyøéòæ"a¦§¥

"ïétðàze`d ,(zecn) - ©§¦
íâä ,ä"éåä íL ìL å"àå̈¤¥£¨¨£©

,zexnl -äìòîlLitk - ¤§©§¨
zbixcna od dxeze zeevny

''xzk''éøà"a"ïétðà C ©£¦©§¦
,"àzìbìâ"a ïä úBönä- ©¦§¥§ª§©§¨

lry siwnae zlebleba

,oigend,"úéðeðáì"a- §©§¦
ly micqg) ''oael'' zpigaa

,(''oitp` jix`'',"éøòNc àúeâìô"ác "àçøà"ä àéä''gxe`''d - ¦¨¨§¨§¦§¨¨§©£¥
,zexryd ly zewlgzda yiy (jxcd)ïéçøà â"éøúì àâltúîc§¦§©§¨§©§©¨§¦
zekynde mikxc 613Îl miwlgznd -,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàc§©§¨¤¦§¥©§¦

zpigaa od zeevndy ixd ,''oitp` xirf''a xy` dxez ly -

,''dnkg'' oigenn dlrnly ,siwne ''`zlbleb''äøBzä LøLå§Ÿ¤©¨
"äàlò äîëç"î à÷ôðcwx `id - ''dpeilr dnkg''n d`ay - §¨§¨¥¨§¨¦¨¨

d`adnkg''n dlrnl `ed dyxy la` ,''d`lir dnkg''n

,''d`liréøà"c "äàîéúñ àçî"a àeä,"ïétðà Czpigaa - §Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦
,''xzk''ay dnezq dnkg - oitp` jix` ly ''d`nizq `gen''eðéäå§©§

dlrnly (dnezq) ''d`nizq dnkg''a `id dxeza dpiga efi` -

,dbydne lkyn ixnbl,úBönä éîòèc äîëçämezq" mdy - ©¨§¨§©£¥©¦§

dlbzz f`y ,zeevnd inrh dlbi `ed giynd z`iaa wxe ,"mlrpe

od zeevne dxezy itk ,ixd .dnezqd dnkgd ,"d`nizq dnkg"

`id dxezy ,dxez xy`n xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a

od zeevn eli`e ,"xzk"ay oigend oipr ,"d`nizq dnkg"a

zlebleba ,"`zlbleb"a

dnkgn dlrnly siwnae

,cvik ,xzkay d`nizq

dxezy itky xacd ,`eti`

"zexitq"a od zeevne

,'ied my ly zeize`ae

zeevnd on dlrnl dxezd

ze` ,"zekln"a od zeevn)

,'ied my ly dpexg` 'd

ze`d ,"`"f"a `id dxeze

od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy itke ,('ied my ly e"`e

:owfd epax uxzn ?dxezd oipr xy`n xzei dpeilr dpigaaàlà¤¨
,Ctäúnä íúBçk àeäLxaca ixd ,oini cv `ed mzegay dny - ¤©¨©¦§©¥

"hlea"y dn mb oke ;jtidl oke ,l`ny cv `ed minzeg eilry

mzegay zerewyd zeize`de ,minzeg eilry xaca "rwey" ,mzega

zeevnd zbixcny ,o`k jk - minzeg eilry xaca zehlea ze`vei

,xzei dpeilr dbixcna ,zelylzydn dlrnla ,"xzk"a ody itk

"xzk"ay ,dxezd oiprn dhnl zexitqd zelylzyda zcxei

.zeevn xy`n xzei dpezgz dbixcna `id dxezdïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨
,"ïôBñamyy ,''xzk''ay dpeilrd dbixcnde ''dlgz''dy - §¨

,zexitq ly dpexg`d dbixcnae seqa dverp ,zeyxyen zeevnd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àì÷àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù

äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
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תשרי י' הכיפורים ויום קודש שבת

,''zekln''a,ïéàî Lé àøáì àeä-Ceøa "óBñ-ïéà"ä çk àeä- Ÿ©¨¥¨¦§Ÿ¥¥©¦
dpnny ,''zekln''d zxitqa ,lirl xkfpk ,epyi (xzk) df gek

,''oi`n yi'' ly zeedzdd ziyrpäéäiL ,ìeìòå älò éãé ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨§¨¤¦§¤
,úeàéöna ìèáe Búlòî ówî ìeìòäbeqny ,ely ''dlir''l - ¤¨ª¨¥¦¨¨¥©§¦

xyt` i` efk zeedzd

zilkze zpeek rvazzy

,d`ixadLiä äéäé ÷ø- ©¦§¤©¥
,ezybxdaî ãøôð øác- ¨¨¦§¨¥

- n ,exewnéãëa ,úe÷ìà¡Ÿ¦§¥
àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL¤¦§¤©©£¦¨

ìk ìò Cìîmi`xapd - ¤¤©¨
md mzybxday,íéãøôpä©¦§¨¦

,zewl`n -eîi÷iL éãé ìò©§¥¤§©§
,íäéìò äeöiL åéúBöî- ¦§¨¤§©¤£¥¤

mirvazn jk ici lr `wecy

,d`ixad ly dpeekde oevxd

`p` epevxa dlr''y dn

`id ''dkeln''e ,''jeln`

miyibxnd mixac lr `wec

,micxtpk mnvrmdezewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha

zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lr `aici lre onmi`xap

,''zekln''d zxitqn `id mzeedzdy miinybäNòî óBñ"å- §©£¤
elr ,miinyb mixaca miniiwny zeevnd."älçz äáLçîa- §©£¨¨§¦¨

dbixcnae ''dlgz''ay ,daygnd ''ziy`x''n mb dlrnl `idy

zeiyrn zeevnl oevxde dpeekd mpyi ,daygn ly xzei dpeilrd

.miinyb mixaca zeyrpdéîìLeøéa eøîà ïëìå40déì úéìå" : §¨¥¨§¦©§¦§¥¥
ïBòîL éaøìoerny 'x xaeq `l m`d -,"'eëå áìeìì ÷éñônL §©¦¦§¤©§¦§¨§

,dniiwl yiy onfa devn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny -

'x xn`y dn lr jk dywn my inlyexia ,alel zevn meiwa enk

mb dxezd ceniln miwiqtn mpi` ely ''mixagd''e `edy ,oerny

'x xaeq oi` m`d :inlyexia jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l

enk - dpnfa devn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny oerny

?rny z`ixw zevnl qgia mb zeidl jixv ixd jky ,dkeqe alel

,zeevnd x`y oial rny z`ixw oia inlyexia wlgn ,oldl ,`l`

mdipy md rny z`ixwe dxezd cenil :"oepiy" dfe "oepiy" df ,oky

eli`e ,cenile oepiy ly oipr

zeiyrn zeevnl qgia

oerny 'x dceny i`cea

dxezd ceniln miwiqtny

.dpnfa devn miiwl ick

:epiax w"k ztqedoiprae"

yi k"b dnvr dxezd

odnc ,zevnd znicw

dneiw ielze dzlgzd

."(clee 'ily znbeca)

ia oldl xne`e,inlyex

opgei iax xn`ãîBlä ìë"å§¨©¥
Bì çð ¯ úBNòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©
åéðt ìò BúéìL äëtäúpL¤¦§©§¨¦§¨©¨¨

,"'eëå:epiax w"k ztqed - §
"cle oi`eoeyla ynzyn `ed ,dligzkl clep did `le - "df

dktdzpy el gepy ,`weceziily`ly el gepy - mzq xne` epi`e ,

,clep didäúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð àéìMä ék¦©¦§¨§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨
ïä úBönä äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé 'î ãò ãìeä øwò¦©©¨¨©¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨©¦§¥

íâä ,dLøLå äøBzä øwò,zexnl -å úéðôeb àéä äåönäL- ¦©©¨§¨§¨£©¤©¦§¨¦¨¦§
,eli`,äîëç àéä äøBzä:epiax w''k ztqed ,ipgex xac `idy - ©¨¦¨§¨

,''lirlck zevnn 'nl dxez dnl k''`c w''le''äfL ÷øzeevnd - ©¤¤
odúeiðBöéça,inipt oipra `l ,siwn oipra z`hazn ozepeilr - §¦¦
äæå`id dxez -,úeiîéðôa,zeevna zeige dnyp dqipkne - §¤¦§¦¦

.ïn÷ìãëeepi`e dxez cnel `edy oeeik ixd .oldl xaqeiy itke - §¦§©¨
gep okle ,dxez ly yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn miiwl dvex

.melk epnn x`yp `le zktdzn eziily eli` el did

âeefî ïë Bîk ,äpäå,cegie -äiNò-äøéöé-äàéøác àá÷eðå à"æ §¦¥§¥¦¦¨§§¨¦§¦¨§¦¨£¦¨
,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly ''zekln''e (zecn) ''`''f'' -

íéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáð,''d`ixa''d mler ly -íéøöBpäå ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦§©¨¦
mler ly mixevid -

,''dxivi''d,íéNòpäå- §©©£¦
,''diyr''d mleray mixacd

ixd ,lirl xaqedy itk

''zeliv`c zekln''n

''`''f'' ly beeifdne

mler ly mik`lnde zenypd mieedzn zeliv`c ''zekln''e

epax xiaqdy itke ,"yi" ly oipr xak mdy mi`xap ,''d`ixa''d

cegiae llka "zekln"a jynpd "seq oi`"d gek ici lr df ixd ,owfd

"seq oi` xe`" ly "ew"dy df cvne ,hxta "zekln"e "`"f" beeife

ly zeedzdd mdn zeidl dleki df llbay ,zexitqa yaeln

mb jk ,"yi" ze`ivn

"`"f" beeife ceginy

ly zexitqdn "zekln"e

zenlerdd`ixaÎdxiviÎ

diyrmi`xapd mieedzn

zenler lydl`itke)

"ew"dn dx`d ly zeyalzdd dpyi mda mby ,owfd epax mkqiy

,("seq oi` xe`" lyàéäL ,ïëBúaL äîLpä øBà éãé ìò- ©§¥©§¨¨¤§¨¤¦

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
262íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî

àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå

ה''ב.40. פ''א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰סוכה מקדים ששם אלא ה''ב) (פ''א ברכות בירוש' לפנ''ז ג''כ הוא כ''ז אשר ''ולהעיר :
בשני צ''ע: אבל זה). דין עיקר הוא בשבת כי י''ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח''כ לולב ובשבת ללולב
חלק לקו''ש וראה ואכ''מ''. תרמ''א. ר''ס חאו''ח אדה''ז שו''ע וראה מובן. והחילוק - סוכה'' ולעשות לולב ''לעשות שלפנינו) (בש''ס הסוגיות

וש''נ. .10 הערה 267 ע' כ'
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,`id dnypd,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñ 'éc íéìkäî ,úe÷ìà¡Ÿ¥©¥¦§§¦§©§©£¦
ly zexitqa micxei ''zeliv`c zekln'' ly milkd zxyr -

ly zexitqd ly zewl`de dnypd zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa

.diyrÎdxiviÎd`ixadëBúa íâådpyi ,''zeliv`c zekln''a - §©§¨
-ïéà-øBàc "åw"ä úøàä¤¨©©©§¥

óBñ''ew''d xe` cvny -

dleki ,xe`nd oirn `edy

yi'' ly zeedzdd zeidl

,lirl xiaqdy itk ,''oi`n

ãò úeìéöàa Laìîä©§ª¨©£¦©
,"àñøt"äoiay jqnde - ©©§¨

,''d`ixa''l ''zeliv`''

ÎdxiviÎd`ixa ly xe`dy

zxg` zedn didi diyr

.''zeliv`'' ly xe`d xy`n

øéàî äéäL "åw"ä úøàäå§¤¨©©©¤¨¨¥¦
úBøéôñ 'éc íéìka©¥¦§§¦

úeëìîc,''zeliv`'' ly - §©§
,íänò "àñøt"ä ò÷ä©©©§¨¦¨¤

íäa øéàîednyp miyrpd ''zeliv`c zekln'' ly milkd 'la - ¥¦¨¤
,diyrÎdxiviÎd`ixalúeìéöàa Bîk äiNò-äøéöé äàéøáa¦§¦¨§¦¨£¦¨§©£¦

.Lnîoipr -df`ed ,zeliv`c milka xi`dy "ew"dn dx`dd ly ©¨
ÎdxiviÎd`ixa"l "zeliv`" oia jqne `qxt dyrpy ixg` mb

xe`d zedn llka epi` diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`de ,"diyr

"zeliv`c zekln" ly milkd 'ly oeeik ,j` ,"zeliv`"nymirwea

oipr ,ixnbl xg` oipr df didi `l `qxtd ixg` mby ,`qxtd z`

xe` md okl xy`e zewl` ly oipr md `l` ,zewl` `le `xap ly

ly mi`xapd digne deednd) diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd

"ew"dn dx`dd mb jk ixd ,(diyrÎdxiviÎd`ixamdayok mb

zrwealy dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d mbe mzi` `qxtd z`

.diyrÎdxiviÎd`ixaBîöòa "åw"ä íb ,ïëåzx`d wx `l - §¥©©©§©§
milka dxi`nd ''ew''d,zeliv`c,envra ''ew''d mb m` ikLaìîä©§ª¨

éìâø óBñ àeäL ,"ïBîã÷ íãà"c ãBñé-ãBä-çöð óBñå íeiña§¦§¤©§§¨¨©§¤©§¥
BlL øLiäly -`mcw,oencäpä ,äiNòc úeëìîa íéîizñnä ©Ÿ¤¤©¦§©§¦§©§©£¦¨¦¥

íMî äøéàî "åw"ä úøàäceqiÎcedÎgvpn -oencw mc`c, ¤¨©©©§¦¨¦¨
äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc äîLpä øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§©§¨¨§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

.úe÷ìà àeäLdaygnd - `ed epipry ,oencw mc` `ed "w"`" ¤¡Ÿ
zelylzydd xcq lk z` dtiwne dkeza zxve`d dpey`xd

dnecwd daygnay mihxtdne ,("zexecd lk seq cr hiane dtev")

eb dfae ,zelylzydd xcq lk ly zeigd d`a efd"xyei" mpyi `t

zebixcn lk lr siwnd ,"siwn" ly oipr `ed "milebir" - "milebir"e

mitwen "diyr"e "zeliv`"y ,dey ote`ae d`eeyda zelylzydd

ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd `ed "xyei"e ;cgi

d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednl m`zda zelylzydxyeily

`mcwd dbixcna miniizqn oencdpexg`,"diyr"d mler ly

dxi`nd "ew"d zx`dy ,xne` `ed jk lre ."diyrc zekln" `idy

ik ,"zeliv`"c milka zeyalzdd cvn `l) "diyrc zekln" cr

zebixcn lka z`vnp - (oencw mc`) "w"`"a xi`nd "ew"d oipr m`

d`ad "diyrc zekln" ly dpezgzd dbixcna cr ,zelylzydd

xi`n "ew"dn ef dx`de df oipr ixd ,("w"`"c dnecwd daygndn

Îd`ixa zenlerd ly zexitqd xyr ly dnypd xe`a yalzne

.zewl` `edy ,diyrÎdxivi

,äøàäc äøàäå,''ew''dn - §¤¨¨§¤¨¨
'éc çeø-Lôða úLaìúî¦§©¤¤§¤¤©§
-äøéöé-äàéøác úBøéôñ§¦¦§¦¨§¦¨

,äiNòxe`a wx `l - £¦¨
,gex ytpa mb m` ik dnypd

íéìkä ìëa íb óàå§©©§¨©¥¦
.íälLzexitq ly milka ¤¨¤

zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa

cvny ,zewl` md oi`y

milkdn "ew"d zx`d

my dxi`n `l zeliv`c

epi` "zeliv`" oky ,dx`dd

oipra yalzn epi`e xi`n

cvn j` ,zewl` eppi`y

dnecwd daygnd cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d

ly`mcwmilka mb dx`dc dx`d ly ote`a "ew"d zx`d (oenc

.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly,äøàäc äøàäc äøàäå- §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
,dx`d ly ziyilyd dbixcnd xnelkíéàøápä ìëa àeäly - §¨©¦§¨¦

,''d`ixa''d mleríéøöBðå,''dxivi''d mler ly -,íéNòðåly - §¨¦§©£¦
dpeekd dyrpe xvepe `xap lka dxi`n df ici lry ,''diyr''d mler

,milydl dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c dnecwd daygnay

dx`d" ly oiprd .dyrpe xvepe `xapd ly zeigd `id ef dpeeke

y ,`ed "dx`dc dx`dcdx`deze` oiicr `id la` mvr dppi`

zednoiicr `id "ew"d zx`dy jk ,dx`dd d`a epnny oiprd ly

ly dnypd xe`a wx zyalzn `id okl xy`e ,zewl` ly zedn

.zewl` `edy zexitqddx`ddx`dcly zednd dpi` xak

,mcewd oiprd ly ze`ivnd oiicr `id j` ,zncewd dbixcnd

Îd`ixa zexitq ly gex ytpa zyalzn dx`dc dx`dd okly

df j` ,(zewl` `l df) zncewd zednd dpi` xaky ,diyrÎdxivi

oiicrze`ivnd,zexitq lye milk ly ipgex oipr ,oipr eze` ly

`l ok mb df ixd zewl` df oi`y zexnlyze`ivn.`xap ly

dx`dc dx`dc dx`d`l mb xak `idze`ivnddx`dd ly

zyalzn "ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd okly ,zilpibixe`d

.mi`xap ly ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapd lkaBîk§
áeúkL41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr -úà äiçî äzàå ¤¨©©¦§¨£¤¨¤§©¨§©¤¤
,"ílklka) mleka ,"dz`"n ,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - ª¨

,"seq oi` xe`"n "ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd

.mi`xapd lkl zeig zeidl zkynpdúðéçáa úàæ ìëå§¨Ÿ¦§¦©
.íúBéçäì úeiçä úeèMtúäote` oia lcad yi jkay - ¦§©§©©§©£¨
d xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdddnyp,diyrÎdxiviÎd`ixa ly

gexe ytpaemilkerÎdxiviÎd`ixa zexitq xyr lylka cr ,diy

,mi`xapd

ùã÷ä úøâà
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
àåäù ÷"àã é"äð óåñå íåéñá ùáåìîä åîöòá å÷ä íâ
äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
íäìù íéìëä ìëá íâ óàå ò"éáã ñ"éã çåø ùôðá
íéøöåðå íéàøáðä ìëá àåä äøàäã äøàäã äøàäå
äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà

ו.41. ט, נחמי'
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óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî íðîà,envr -øãâa Bðéà ¨§¨§¦¨¤¨¥¥§¤¤
,ììk íB÷îote`a ''seq oi` xe`'' `vnp ''zeliv`''ay xn`py - ¨§¨

`ed `l` ,xg` ote`a - eihxte diyrÎdxiviÎd`ixaae cg`ááBñå§¥
ïéîìò ìk,zenlerd lk -éðà õøàä úàå íéîMä úà"å ,äåLa ¨¨§¦§¨¤§¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦

"àìîjexa yecwd xne` - ¨¥
,`ed,úçà äàåLäa- §©§¨¨©©

minya `ln `edy myky

,ux`a `ln `ed jkúéì"å§¥
"dépî éeðt øúàoi` - £©¨¦¥

iept `edy dbixcne mewn

,jxazi epnn wixeõøàa óà©¨¨¤
àeäL ÷ø ,úéîLbä Bælä©¨©©§¦©¤

éwî úðéçáa,ááBñå ó- ¦§¦©©¦§¥
,zeinipta xi`n `ed oi`

zeigdy itk ybxeiy

ote`a `ed m` ik ,zybxen

,mlrde siwn lyBîëe§
Leøtä øàaúpLly - ¤¦§¨¥©¥
,''oinlr lk aaeq''éèewìa§¦¥

,íéøîà''`ipz''d xtq ly oey`xd wlga -42,úeèMtúä àìå £¨¦§Ÿ¦§©§
úeiçä úeLaìúäålka `ln ''seq oi`''d ze`ivne zedny dn - §¦§©§©©

,zeigd zeyalzde zehytzd ly ote`a df oi` - zenlerd

,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäì,''yi''l ''oi`''n zeedzdd lr mby - §©£¨§©¨¥©¦§¥
gek ici lr dfy zexnlmlrpoipr la` ,df ixd ,''seq oi` xe`'' ly

zebixcnde zexitqd ici lr d`ad zeedzdl zehytzde ielib ly

,mlrpd gekd z` zelbne zekiynndíà ékzeigl zehytzdd - ¦¦
d`a ,zeedzdle,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä éãé ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©

éwîe ááBqä óBñ-ïéà-øBàî íâå .ìéòì økæpkúBîìBò òaøàì ó ©¦§¨§¥§©¥¥©¥©¦§©§©¨
,äåLa äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàdlrnl `edy xe`d - £¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¤

lk siwne aaeq `edy ote`a wx `id zenlera ezrtyde ,zenlern

,deya zenlerd zrax`øéàîmb -éîéðtä åwä ìàxe` `edy - ¥¦¤©©©§¦¦
,zenlera inipt-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéìkä Cøc¤¤©¥¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨

,äiNòa yalznd xe`l mitiwn ixd milkdy -jez,milkd £¦¨
.ïéàî Lé àøáì æòå çk íäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáeitk - §¤¨¨©¥¦¥¨¤Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦

`ed ,zenlerdn cg` lkay mi`xapd zeedzd ixd ,lirl xaqedy

milkl yiy gekd ixd ;mler eze`ay zexitqd ly milkd ici lr

xe`'' zenvrn `wec d`ay zeedzd) ''oi`n yi'' zeedl zexitqd ly

''seq oi` xe`''n mda xi`ny iptn `ed (''oinlr lk aaeq''d ''seq oi`

.''oinlr lk aaeq''d,íéìkä éãé ìò àéä äàéøaäL øçàîeyiy - ¥©©¤©§¦¨¦©§¥©¥¦
,zewlgzde leab ly oipr ixd mdaúàæì,okl -íéàøápä íä ¨Ÿ¥©¦§¨¦

úe÷lçúäå éeaø úðéçáa- ¦§¦©¦§¦§©§
,ipydn dpey cg`yìeáâe§

,úéìëúågekdy zexnl - §©§¦
xe`''dn `a mzeedzdl

,j` ,leab ila `edy ''aaeqd

a xi`n gekdy iptnjez

dx`dd ixd ,milkd

ici lr dpyiy ziwl`d

ly dpiga `id ,milkd

,leab ly ote`ae zewlgzd

èøôáedx`ddy itk - ¦§¨
ziyrp dpnn ziwl`d

,ieliba d`a ,zeedzddìò©
.ìéòì økæpk ,úBiúBàä éãé§¥¨¦©¦§¨§¥
xzei oda yi zeize`dy -

xn` ixd mipt lk lr .milkd xy`n dlabdde zewlgzdd oipr

,milkae ,gex ytpae ,dnypa ,zenlerd ly zexitqa wx `ly ,lirl

liayay xe` epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`" ly iniptd xe`dn mb yi

,zenlera "ybxp"d inipt xe`a zenlerd z` xi`iy xe` ,zenlerd

dlrnl `edy xe`) siwne aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp zeigy itk

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlerndfx`yp `edy

ay wx `l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnlzexitqyi

lka mb m` ik ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn`xapmibeqd ipyn yi

dx`da e` ,dx`da `a df m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay

ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk :dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc

d oiicr df j` ,"seq oi` xe`"n mvrd ok` df oi`zednoi` xe`" ly

xe`" lyzednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly ote`a `a dfyke ;"seq

ezedny oipr df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd m` ik ,"seq oi`

ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn m` ik ,zewl`

`l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc dx`dc dx`d

dx`ddy itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd ly ze`ivnd

.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d

ùã÷ä úøâà
íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå

מ''ח.42. פרק



. . .mei meid`n

oey`x meiixyz cc"yz'd

נדחה. גדליה מלכנו.צום סליחות.אבינו
.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,dkxa :yneg

.hvÎfv .gkÎbk :mildz
.dcilde Î`lwÎ . . . mpn` :`ipz

:'`d ote`a x"en`` xe`ia xeviw

oipra zebixcne zepiga dnk ,zeninzd i"r d`ad daeyzd zcear ,`"d mr didz minz ,z

hiiwhqpxr z`xwpd - ald zeninz `id dplek lr dlerd daeyzd l` qgiae ,zeninzd[zepivx]

.jiptl on`p eaal z` z`vne mdxa`a xen`k -

ipy meiixyz dc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dkxa :yneg
.awÎw .clÎhk :mildz

.onwlcke Î`lwÎ . . . oaei dfae :`ipz

:'ad ote` xe`ia xeviw

zeedzd xy` ,mi`xapd zeedzde mlerd zeedzd lr dxen 'ied ,cinz icbpl 'ied iziey ,y

cinz xy` f"ir d`ad daeyzd zcear `ide .yil oi`n jexr oi` jxca `ed dzeige dlek d`ixad
.e`elne mlerd ly 'iedd oipr eipir cbpl

iyily meiixyz ec"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,dkxa :yneg
.dwÎbw .glÎdl :mildz

.mzeigdl Î262Î . . . k"enk dpde :`ipz

:'bd ote` xe`ia xeviw

xe`iae ,jiwl` 'ied z` zad`el ilk edf xy` ,owfd epiax xn`y enk ,jenk jrxl zad`e ,e

.aeh al zaiqa daeyzd zcear .epnid dgep mewnd gex epnid dgep zeixad gexy lk xn`na

iriax meiixyz fc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,dkxa :yneg
.gwÎew .bnÎhl :mildz

ipz.l"pk Î262Î . . . eze`ivn mpn` :`

:'cd ote` xe`ia xeviw

zewl` `ed d`ex ,el aiaqne enr dyrpd lk lr ezrce eal myd mc`d ,edrc jikxc lka ,a

zewl` zii`x oipra ld` iayeid lr miwqr ilrad oexzia irvn`d x"enc` xn`y enke ,ygena

.zihxt dgbyd zii`xn d`ad daeyzd zcear .ygena
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. . .mei meid an

iying meiixyz gc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,dkxa :yneg
.`iwÎhw .gnÎcn :mildz

.'iv`c 'lnc ÎalwÎ . . . cere :`ipz

:'dd ote` xe`ia xeviw

mexr mc` `di mlerl xn`nke ,dhila mey 'idz `ly zexidf ,jiwl` 'ied mr zkl rpvd ,d
mixizqn eid mipey`xd miciqgn dnkc reci ,llk xkip 'idi `ly `ed zinenxrd oipre ,d`xia

.zkl rpvdn d`ad daeyzd zcear edfe .mixrhvn eid elbzd m`e mnvr

iyiy meit"kdeixr ,ixyz hc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,dkxa :yneg
.ciwÎaiw .cpÎhn :mildz

.`"na Î264Î . . . 'qa y"ntle :`ipz

ט"פ. מסבב ס"ה ג"פ, מסבב פעם ובכל פעמים, שלש ולשלום" - אדם "בני כפרות:
שלש רחום והוא אומרים שניהם והנלקה המלקה מלקות: תחנון. א"א תשרי סוף עד

פעמים.
.`adl lr dlaw - t"kdeia ,xard lr dhxg `id dceard t"kdeixra

zaymixetkd mei ,ixyz ic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,dkxa :yneg
:dlirp xg` .`nwÎblw :sqen xg` .alwÎckw :dpiyd mcew .bkwÎehw :ixcp lk mcew .hpÎdp :mildz

.pwÎanw
.a"der . . . oaei dfne :`ipz

על רם. ובקול אחת פעם - זרוע אור פסוק גו'. תגל מלך ה' מתחילים יוהכ"פ ליל
כמו קשעהמ"ט כחומר. הנה כי החרוז כופלים אין נמוך. ובקול ג"פ - כו' הקהל דעת
יגמה"ר אומרים ויוהכ"פ בר"ה היום. תפלות בכל - כו' רחמיך זכור א"מ בשיו"ט.

מוסף. אחר תהלים שיעור בשבת. כשחל גם הס"ת בהוצאת
אומרים במנחה גם גו'. כמוך אל מי רבה. ובהמה - דבר ויהי יוהכ"פ: מנחת הפטורת
נעילה. תפלת כל אחרי עד פתוח ונשאר לאשרי, בנעילה הארון פתיחת אורי. ה' לדוד

נ"כ. ואין עלינו. כאלקינו, אין ולעילא, לעילא - דנעילה בקדיש
למחר. עד צרכי כל לי שעשה מברכים אין היום. העריב אם גם יפנה, היום אומרים

dry bivp`eev oe` qwrf orhq`t ev qie` hnew t"kdei.[zery yye mixyr mevl `vei t"kdeia] ©
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ראשון יום הכיצד? – תורתנו' מתן 'זמן שאינו שבועות חג

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰Lãç ïéøaòîe§©§¦Ÿ¤

.øñç Lãç øçà øñç Lãç ïéNBò Bà ,Lãç øçà©©Ÿ¤¦Ÿ¤¨¥©©Ÿ¤¨¥

חג מופיע ה'תשס"ח, החדשה, לשנה שהופקו השנה בלוחות
ממקומו יזוז שהחג יתכן ואולם, שנה. כבכל סיון, בו' השבועות

הקבוע.
בזמן תלוי אינו שבועות חג שמועד לדעת, יש – כיצד? הא
שנאמר: לעומר, החמישים ביום אלא – סיון ו' – תורה מתן

קודש". מקרא הזה היום . . יום חמישים "תספרו
מלא תמיד ניסן חשבון. לפי נקבע השנה לוח הגלות, בזמן

סיון. בו' חל החמישים היום וכך חסר, תמיד ואייר
את לקדש נחזור בימינו, במהרה יבוא, משיח כאשר אך

ניסן הן בו מצב להתרחש יוכל אז, או הראיה. פי על החודשים
או סיון; בה' יחול לעומר החמישים ויום מלאים, יהיו אייר והן
סיון. ז' יהא החמישים ויום חסרים, יהיו החודשים שני – להיפך
אך במלואו, השבועות חג את נקיים – מעניין למצב נגיע כך

תורתנו". מתן "זמן שזה היום בתפילת נזכיר לא
הזה: בזמן אף השלכה יש זו להנחה

ביום שבועות חג עושה הספירה, בימי התאריך קו את העובר
שהותו שבמקום למרות האישי, מניינו שלפי לעומר החמישים
להימנע ראוי לכן, אחר. במועד לעומר החמישים יום חל

לשבועות. פסח בין התאריך קו את מלעבור
[jli`e gnw 'r `"g g"e` bdpne dkld ixry ;cvz oniq yix f"dc` jexr ogley]

שני יום ברכה גשמי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÈ�Ú˙ ˙ÂÎÏ‰íéîLb íäéìò eaøL éøä£¥¤©£¥¤§¨¦

.íäéìò íéììtúî elà éøä ¯ íäì eøöiL ãò©¤¨¥¨¤£¥¥¦§©§¦£¥¤

ייפסק, שהגשם מלבקש שנמנעים היא ההלכה כלל, בדרך
כבד. לנזק מביא הגשם בהם קיצוניים במקרים מדובר אם אלא
עתה שזה לאחר ייעצר שהגשם שהמבקש מפני לכך, הסיבה

הקב"ה כלפי טובה ככפוי נראה לירידתו, מהרש"אהתפלל (חדא"ג
כג) .תענית

ערוך בשולחן להלכה נפסק יא)וכן תקעו, הוספה(או"ח תוך ,
מצויות בצפת "ועכשיו הבית-יוסף: של בעליל שגרתית בלתי

עליהן". ומתפללין הגשמים, מפני בתים מפולות
מתפללים שבגללו הגשם על-ידי הנגרם הנזק שיעור ומהו

כגון ברמב"ם, כאן המפורטים המקרים מלבד – עצירתו? על
את הורסים הגשמים כאשר שגם הרי וכדומה, בתים מפולות

כנזק מוגדר הדבר הקרקע את ומטשטשים תקעז)הזרעים .(שם
מתפללים אין מזיק לא העז הגשם עוד שכל זו, הלכה
פסח, של ראשון ביום שנה: מידי למעשה נוגעת שייעצר,
הגשם', 'מוריד מלומר להפסיק שיש מכריז אינו הגבאי
באמירת מתחילים "כעת – חיובי בביטוי משתמש אלא

הטל"! מוריד
בכך מסתפקים אלא כלל, להכריז לא נוהגים יש כן: על יתר

הגשם את עוד מזכיר אינו החזן מוסף של הש"ץ (שוע"רשבחזרת
ב) .קיד,

שלישי יום הכוס... את לשבור מצליח לא החתן אם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÈ�Ú˙ ˙ÂÎÏ‰ç÷Bì ,àNBð ïúçäLëe§¤¤¨¨¥¥©

.BLàøa ïúBðå äì÷î øôà¥¤¦§¤§¥§Ÿ

מנהג זהו לחורבן כזכר הנעשים הפומביים הדברים אחד
השתמשו בה הכוס את הרצפה על מניחים בחופה. הכוס שבירת

הימנית ברגלו אותה שובר והחתן ברכות', ה'שבע (ספרלאמירת
.המנהגים)

חיתן אשי רב זה. מעין דבר התרחש האמוראים בימי עוד
מתבדחים שהחכמים לב ושם בנו, הואאת המידה. על יתר

לרציניים. הפכו הם וכך בפניהם, אותה שבר יקרה, כוס הביא
ברעדה" "וגילו נאמר: זה לא)ועל .(ברכות

כוס השוברים יש מעניינים: מנהגים מצינו ישראל בקהילות

ירושלים אשכחך "אם כן לפני אומר שהחתן יש במיוחד, יקרה
הכוס את ניפץ פשוט החתן בהם מקומות והיו ימיני", תשכח

הסמוך. לקיר זריקה באמצעות
לא מזכוכית, דווקא להיות אמורה שהכוס הדגישו האחרונים
זכוכית ולתקן להתיך שניתן כשם בדבר: טעמים שני מחרס.
וכמו השלישי; המקדש בית בבניית יתוקן החורבן אף שבורה,
כברו". "תוכו להיות צריך אחד כל כך שקופה, היא שזכוכית
הכוס את לשבור מצליח ואינו שמנסה חתן יעשה ומה
מהמשתתפים אחד יוכל כזה במקרה הנראה, ככל בעצמו?

הכוס. בשבירת להתכבד
[` oi`eyip l`ixab irhp ;f mipic ztiq` cng icy ;qwz g"e` micbn ixt t"r]

רביעי יום מצוה וסעודת לביבות ערב

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÎÂ�Á ˙ÂÎÏ‰íéîëçä eðé÷úä äæ éðtîe¦§¥¤¦§¦©£¨¦

íéøNòå äMîç ìélî íúlçzL elàä íéîiä úðBîL eéäiL . .¤¦§§©©¨¦¨¥¤§¦¨¨¦¥£¦¨§¤§¦

.ìläå äçîN éîé ,åìñëa§¦§¥§¥¦§¨§©¥

כא)בגמרא כ'ימי(שבת נקבעו החנוכה שימי lldנאמר

d`cedeימי" שהם הוסיף והרמב"ם ,'dgny,כלומר והלל".

ימי גם אלו רוחני, ענין שזהו לה', והודאה להלל dgnyבנוסף

zinybסעודות הם חנוכה בימי שעושים ה"סעודות ולכן, .
פ"ז)מצוה" ב"ק .(יש"ש

הענין? מאחורי עומד מה
לתקנת שהביאו סיבות שתי הרמב"ם מונה הקודמות בהלכות
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נגד המלחמה בנצחון ישראל ישועת הראשונה, החנוכה: ימי
השמן. פך נס והשניה, היוונים;

התקנות: שתי של תוכנן נקבעו לכך בהתאם
dgny iniמתבטאת היוונים מידי וההצלה הישועה –

וסעודה שמחה ימי לקביעת הסיבה וזו בגוף, בעיקר

גשמית.
lld iniוהדלקת השמן פך מנס תוצאה היא קביעותם עיקר –

והודאה הלל נקבעו ובגינה רוחנית, ישועה שזו המערכה, נרות
הנשמה. עבודות שהן לה',

[142 cenr ,i jxk zegiy ihewl]

חמישי יום יותר ולא פחות לא שלוש-עשרה,

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äéäiL ãò ãìeiMî ¯ ïaä©¥¦¤¦¨¥©¤¦§¤

ìL ïaìL ïaî . . ïè÷ àø÷ð äðL äøNò Lãçà íBéå äðL äøNò L ¤§Ÿ¤§¥¨¨¦§¨¨¨¦¤§Ÿ¤§¥¨¨§¤¨

.ìBãb àø÷ð ¯ äìòîå̈©§¨¦§¨¨

שנה עשרה "שלוש הביטוי משמעות `cgמה meie?"
בר-מצוה נחשב שנה עשרה שלוש לו שמלאו מי למעשה,
לשלול באה אחד" "ויום ההוספה נוסף. יום נדרש ולא מיד,
נחשב שיום נטעה בל כלומר: אחד", ויום שנה עשרה "שתים
לשנתו יכנס שתים-עשרה בן שילד בכך ודי כשנה,

נג)השלוש-עשרה סי' .(ב"ח

הביא אם לנו ידוע לא אך מלאות שנה לי"ג הגיע שאכן ומי
סימני בו שנראו "כיון כאן הרמב"ם כתב למטה, שערות ב'

גדול". בחזקת זה הרי – [בזקן] מלמעלה בגרות
שנה עשרה שלש לו שמלאו מי כי הפוסקים כתבו ולמעשה
כמו דרבנן, בדינים – למטה שערות ב' הביא אם ידוע ולא
ב' הביא הסתם שמן החזקה על סומכים בתפלה, חזן להיות
ליל בקידוש אחרים להוציא כמו התורה, בדיני אבל שערות;
אם רק לגדול אותו ומחשיבים זו חזקה על סומכים אין שבת,

שהביא שערותברור ובמ"א)ב' ורעא. נה ושוע"ר שו"ע .(ראה

שישי יום מחייבת ירושה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰øeñà àeäL øáãa Lc÷îä©§©¥§¨¨¤¨

.úLc÷î dðéà . . çñôa õîç ïBâk ¯ äéðäa©£¨¨§¨¥§¤©¥¨§ª¤¤

הפסח, בתוך ומת שלו החמץ את ביער שלא מי לחקור: יש
החמץ, את לבער חייבים יורשיו האם – בהנאה אסור כשהחמץ

בירושה? עובר אינו בהנאה האסור שדבר או
בעלות יש האם הראשונים במחלוקת תלוי הדבר לכאורה,

בהנאה האסור דבר הנאה)על איסורי ערך תלמודית אנציקלופדיה :(ראה
ואינו כלל לבעלים שייכים אינם הנאה שאיסורי אומרים יש
אינו וכן שלו, בחפץ לקיים שצריך מצוה חובת ידי בהם יוצא

היה לא החמץ גם לכאורה זה, לפי אשה. בהם לקדש יכול
ירושה. כל כאן ואין האב, של האמיתית בבעלותו

נחשבים בהנאה האסורים שחפצים אומרים יש זאת לעומת
להיות שצריכה מצוה חובת ידי לצאת אפילו הבעלים של
בירושה עובר והוא לאב, שייך החמץ ובענייננו: בממונו.

העולם. מן לבערו חייבים אשר לילדיו,
הזקן אדמו"ר כתב לפועל, ב)בנוגע קו"א תלה, שאיסורי(שוע"ר

לזאת, אי מהבעלים. לקחתם ואסור גמור הפקר אינם אכן הנאה
לבערו. חייבים יורשיו ונפטר, חמצו את ביער שלא מי

ויום-הכיפורים שבת-קודש תשובה? בעל של המעמד מהו

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰'÷écö éðàL úðî ìò'©§¨¤£¦©¦

øäøä ànL ,÷ôqî úLc÷î Bæ éøä ,øeîb òLø elôà ¯£¦¨¨¨£¥§ª¤¤¦¨¥¤¨¦§¥

.Bzòãa äáeLúa¦§¨§©§

צדיק ממי, גדול מי – יומין עתיקת שאלה מזכיר יום-כיפור
תשובה? בעל או

צדיקים עומדין, תשובה שבעלי ש"מקום אומר אבהו רבי
מבעל גדול שצדיק אומר יוחנן ורבי עומדין"; אינם גמורים

לד)תשובה אבהו(ברכות כרבי פסק הרמב"ם ז,ד). תשובה ועלינו(הל' ,
ההלכה. שכך לו מנין לברר

האמורה: בהלכה טמון הפסיקה שמקור וטוען, הרגצ'ובי בא
daeyzאם lraשאני מנת "על אשה –wicvקידש "

היו הקידושין יותר, גדולה הצדיק דרגת אילו תקפים. הקידושין

"שאני היה התנאי שהרי להתבטל, ולמעשהwicvצריכים ,"
'רק' daeyzהריהו lra.

יותר גדול תשובה שבעל ההוכחה סח)מכאן בהלכה .(המועדים
תמוהה: הוכחה שזו אלא

אשה שהטעה מי שגם נאמר שאמרgaylבהלכה כגון ,
טעות קידושי אלו – כעשיר והתגלה עני, ה"א)שהוא לפי(לעיל .

תשובה בעל אם גם התנאיlecbזה, מתקיים לא עדיין מצדיק,
(רק) ".wicv"שאני

התשובה בעל מעלת קובעת לא זו שבהלכה לומר בהכרח
ובשפה האדם, בני בשפת המילים משמעות אלא לצדיק, ביחס
תשובה'. ל'בעל גם מתכוונים 'צדיק' כשאומרים המדוברת

מצדיק גדול תשובה שבעל ראיה מכאן קמג)ואין ע' ח"ג, .(אג"ק
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ראשון יום
יח ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

ׁשהּירח‡. החׁשּבֹון ל יֹוציא ׁשאם ּוברּור, ידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבר
מּפני יראה ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה, אפׁשר - ּבּלילה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
הר ׁשהיה אֹו ּגיא, ׁשהּוא מּפני אֹו אֹותֹו, ׁשּמכּסין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעבים
ּכאּלּו ׁשּנמצאּו הּמקֹום, אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגבֹוּה
ּבמקֹום ׁשהּוא למי יראה לא ׁשהּירח ּבגיא; יֹוׁשבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהם
הר ּבראׁש עֹומד ׁשהּוא למי ויראה ּגדֹול, היה אפּלּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹנמּו
למי יראה וכן ּביֹותר; קטן ׁשהּירח ּפי על אף ותלּול, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגבֹוּה
הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ׁשּמהּל למי אֹו הּים, ׂשפת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּׁשֹוכן

ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶַַָָאף
הּירח·. יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

הּגׁשמים, ׁשּבימֹות לפי החּמה; ּבימֹות ּׁשּיראה מּמה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹותר
ּבטהר הרקיע ויראה הרּבה ז האויר יהיה צח, יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאם
ּבימֹות אבל ּבאויר. ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹותר,
ויראה האבק, מּפני מעּׁשן הּוא ּכאּלּו האויר יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהחּמה,

קטן. ֵַַָָָהּירח
.‚ׁשּתער הראׁשֹון והאר הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוכל

קטֹון הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקּצין ׁשני עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלּה
ּתמצא ואם ּביֹותר. ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּביֹותר,
על והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר הראּיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻקׁשת
אר ּולפי ּגדֹול; הּירח יראה - מעלֹות ׁשּלהם הּקּצים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹוף

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדלֹו יהיה הראׁשֹון והאר ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקׁשת
ּבלבבם„. אּלּו ּדברים ׁשני לׂשּום ּדין לבית ראּוי ,ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלפיכ

העדים: את וׁשֹואלין ּומקֹומּה; הראּיה, זמן ׁשהם: -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצרה, הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם'? מקֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ'ּבאיזה
הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה החׁשּבֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָויּתן
ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּתׁשע
ּבימֹות היה אם - ׁשראּוהּו עדים ּובאּו ּבׁשוה, מעלֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה
ּובֹודקין להם, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיה אֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָהחּמה,
ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ואם הרּבה; ְְְְִִִֵַַַָָָָָָאֹותם
הּמבּדילין. עבים ׁשם יהיּו לא אם יראה, וּדאי - ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּביֹותר

ּבית‰. וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים
ועׂשרים ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, הּזה החדׁש את וקּדׁשּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדין
מּפני - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום
ּבית והרי עבים; ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו להראֹות, לֹו אפׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאי
ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים יֹום ּכל לֹו מצּפין ְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹּדין
יֹום הּׁשני החדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ועּברּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹעדים,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּוׁשלׁשים ְְְִֵֶֶַָֹאחד
.Âראׁש יֹום מן יֹום ועׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶָֹוהתחילּו

ּתאמר אם - הּירח נראה לא ׁשלׁשים וליל הּׁשני, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹֹהחדׁש
וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוׂשין זה חדׁש ראׁש מעּברין ְְְְְְִִִִֶֶֶַָֹֹֹׁשּכ
ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום הּׁשליׁשי החדׁש ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹראׁש

מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ּבליל הּירח ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיראה
הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר ׁשלׁשים חדׁשים ועֹוׂשין ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָֹֹוהֹולכין
ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר אחרֹון, ּבחדׁש ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכּלּה,
ּדבר ל ואין - ועׂשרים ׁשּׁשה ּבליל אֹו ּבֹו, ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָחמּׁשה

והפסד מּזה.ׂשחֹוק יֹותר ְְְִֵֵֶֶ
.Êׁשּלא הּוא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה, ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה; ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו, וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָּופעמים
ׁשּלא אֹומרים אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּגׁשמים
ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ּבכל הּירח ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ּכ אחר ויראה ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהחדׁשים,
לא - ּבהם ׁשּיראה ׁשאפׁשר וחדׁשים ׁשּיראה, לֹו ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹאפׁשר
נתּכּון ולא ּביֹותר, קטן ׁשהיה מּפני אֹו העבים, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיראה

לראֹותֹו. ְִָָאדם
.Áמׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש החכמים, ׁשּביד הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו,
מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית חדׁש, אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻחדׁש
מחּׁשבין, וכן יֹום. ועׂשרים מּתׁשעה חסר וחדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹיֹום,
ּבקּדּוׁש, לא ּבקביעה - חסר וחדׁש מעּבר חדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֻוקֹובעין
אחר מלא עֹוׂשין ּופעמים הראּיה. על אּלא מקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו חסר, אחר חסר אֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמלא,

.Ëּבחדׁש הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לעֹולם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומתּכּונין
זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא,
האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועׂשרים. ׁשמֹונה ליל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל יתּבאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ועל יראה; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשלא
ּפֹוחתין אין ּולעֹולם חסר. חדׁש אחר חסר חדׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעֹוׂשין
על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, המעּברין חדׁשים ְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻמארּבעה
אּלּו חדׁשים לעּבּור וגם המעּברין. חדׁשים ְְְְֳֳִִִִֵַַָָָָֻׁשמֹונה
החדׁש עּבּור סעּודת עֹוׂשין זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹׁשּמעּברין

ׁשליׁשי. ּבפרק ְְְִִֶֶֶַָׁשאמרנּו
.Èּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּתלמּוד ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכל

להם, מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, על ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹסֹומכין
ּתׁשעה רּבי ׁשחּסר זה וכן לעּבר, אֹו לחּסר ּבידם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהרׁשּות
הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ּבׁשנה, ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחדׁשים

ּבזמּנֹו. החדׁש נראה ׁשּלא ּבזמן ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹּבנּוי,
.‡È,לצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים ׁשאמרּו זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹוכן

ועֹוׂשין חׁשּבֹון, לפי אֹותם ׁשּמעּברין אּלּו ּבחדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָהּוא
חדׁש, אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר; ואחד מלא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה - לחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו
ּתחּלת ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת אּלא ּבזמּנֹו; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּירח
לעֹולם, מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר נראה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהיֹותֹו

לעּבר. ולא לדחֹות לא אפׁשר ְְְְְִִֵֶַָֹֹואי
.·Èוסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל
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על אּלא סֹומכין אין אּלּו, ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
יׂשראל, ּכל ּבפי הּפׁשּוט האמצעי, החׁשּבֹון ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקביעה

אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְֲֵֵֶַַָּכמֹו
.‚Èׁשאם והּגימטרּיֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָיתּבאר

ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל יראה יׂשראל, ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה
החׁשּבֹון יּתן ואם ּכנגּדּה; ּומכּונֹות יׂשראל ארץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלמערב
אחרֹות ּבמדינֹות ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
אם ,לפיכ ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יׂשראל ארץ למערב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהן
ּבזה אין יׂשראל, ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה הּירח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה

יׂשראל. ּבארץ הּירח ׁשּנראה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָראיה
.„Èּבּמדינה ההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל

נראה ׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂËׁשּלא ּבידּוע יׂשראל, ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
יׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה
ׁשּיראה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ יראה ואם ּכנגּדּה; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻּומכּונֹות
יראה אם ,לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר מזרחּיֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבמדינֹות
ּבידּוע ּכנגּדּה, ּומכּונת יׂשראל ארץ למזרח ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבמדינה
הּמזרחית, ּבּמדינה יראה לא ואם יׂשראל; ּבארץ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנראה

יׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ראיה, ּבזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאין
.ÊËׁשּבמערב הּמדינֹות ּבׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

העֹולם לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון מכּונֹות, ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻוׁשּבמזרח
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֹמּׁשלׁשים
להן יׁש אחרים מׁשּפטים ּפחֹות, אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָנֹוטֹות
אּלּו ּודברים יׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינם ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא - ּולהאּדירּה ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה
ּכלּום; להם ּתֹועיל אֹו הּירח, ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָיׂשראל,
יט ּפרק החדׁש קּדּוׁש ¤¤¤Ÿ©¦§¦הלכֹות

ּבֹודקין‡. ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָלפי
- נֹוטה' הּירח היה 'להיכן להן: אֹומרין העדים, את ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
ּבֹו, מדקּדק אני ואין זה; חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ּבעיני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכׁשר
לידע זה, חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלפי

ּתחּלה. הּמּזלֹות ְְִִַַַָָנטּית
.·מהּל ׁשּבּה הּמּזלֹות ּבמחצית עֹוברת ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעּגּולה

לחצי הּמזרח מחצי העֹולם ּבאמצע עֹוברת אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש,
ּבאמצע המסּבב הּׁשוה הּקו מעל היא נֹוטה אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמערב,
וחציּה לצפֹון, נֹוטה חציּה - ודרֹום צפֹון ּכנגד ְְְְְְֶֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולם,

לדרֹום. ְֶָנֹוטה
הּׁשוה‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי

טלה, מּזל ראׁש האחת הּנקּדה - העֹולם ּבאמצע ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻהמסּבב
ׁשּׁשה ונמצאּו מאזנים. מּזל ראׁש ׁשּכנגדּה הּׁשנּיה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהּנקּדה
וׁשּׁשה ּבתּולה; סֹוף עד טלה מּתחּלת לצפֹון, נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת לדרֹום, ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט,„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן; ראׁש עד הּצפֹון ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש צפֹון, לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויהיה
הּמּזלֹות ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועׂשרים
ׁשהּוא מאזנים ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לּקו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. קו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹעל
מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי; ראׁש עד ּדרֹום, רּוח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּכנגד
מעלה. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום, לרּוח הּׁשוה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקו
עד הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב הּמּזלֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָויחזרּו

טלה. ֶָֹראׁש
הּׁשוה;‰. הּקו על מסּבב מאזנים, וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא

ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּולפיכ
ותׁשקע מזרח מחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון לא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹנֹוטה

הּיּׁשּוב.ּבחצ ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה מערב, י ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָ
.Âהּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

הּנטּיה, ורחב ׁשעּור; לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Êׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
מעלֹות, עׂשר טלה: מּזל מּתחּלת וההתחלה, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָמּזלֹות;
ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, עׂשרים מעלֹות; ארּבע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָנטּיתם
מעלֹות עׂשרה אחת נטּיתם מעלֹות, ׁשלׁשים ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָֹמעלֹות;
מעלֹות; עׂשרה חמׁש נטּיתם מעלֹות, וארּבעים ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּומחצה;
ׁשּׁשים מעלֹות; עׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחמּׁשים
נטּיתם מעלֹות, ׁשבעים מעלֹות; עׂשרים נטּיתם ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָמעלֹות,
ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ׁשמֹונים מעלֹות; ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹׁשּתים
ועׂשרים ׁשלׁש נטּיתם מעלֹות, ּתׁשעים מעלֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹועׂשרים

מעלה. וחצי ֲֲֲִַַַָמעלֹות
.Áׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח ּבּמנין, אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם

מעלֹות, חמׁש ּכיצד? ּובּירח. ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנטּיֹות,
ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות; ׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹנטּיתם
האחדים ּבכל זֹו, ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע נטּיתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשרים,

העׂשרֹות. ֲִֶָָׁשעם
.Ë,ּתׁשעים עד מאחת מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּומאחר

היה ׁשאם הּירח: ּברחב ׁשהֹודענּום ּכדר ּכּלן נטּית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּתדע
אֹותֹו ּתגרע ּוׁשמֹונים, מאה עד ּתׁשעים על יֹותר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּמנין
עד ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים; ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
היה ואם ּוׁשמֹונים; מאה מּמּנּו ּתגרע וׁשבעים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתים
ּתגרע וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹיֹותר
והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר, וׁשּׁשים. מאֹות מּׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹאֹותֹו

ּתֹוספת. ולא ּגרעֹון ּבלא ,ׁשּביד הּמנין אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנטּית
.Èהּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם, צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
ּולאיזֹו האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה
ותֹוציא ותחׁשב ותחזר לדרֹום; אֹו לצפֹון נֹוטה היא ְְְְְְְִִַַַָָָֹֹרּוח
אם ּדרֹומי. אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹרחב
ׁשהיּו ּכגֹון אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנמצאּו
נמצאּו ואם ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַׁשניהם
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- צפֹוני והאחד ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשּתי
הּירח מרחק הּוא והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם הּמעט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּתגרע
מּׁשניהם. הרב ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה הּקו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמעל

.‡Èהּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ידעּת, ּוכבר - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא הראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבליל
ּבצפֹון נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עׂשרה ּתׁשע היתה הּירח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּמעלת
ּכמֹו ּבּדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכמֹו
עׂשרה ארּבע יּׁשאר הרב, מן הּמעט ּתגרע מעלֹות; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹארּבע
עׂשרה ארּבע הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק הּירח ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמעלֹות.
עׂשרה ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב הּמנין ׁשהרי צפֹון, לרּוח ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעלֹות
ּדקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב זה חׁשּבֹון וכל צפֹוני; היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹמעלֹות

ּבראּיה. מֹועיל ׁשאינֹו ְְִִִֵֶָָלפי
.·Èיראה העֹולם מרּוחֹות רּוח לאיזֹו לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאם

אם הּׁשוה; הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב נֹוטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּירח
מעלֹות, ׁשלׁש ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה הּקו על ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיהיה

מכ יראה - ּבדרֹום אֹו ותראהּבצפֹון מערב, אמצע ּכנגד ּון ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד מכּונת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻּפגימתֹו

.‚È- העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
נֹוטה ּפגימתֹו ותהיה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיראה

העֹולם; ּדרֹום ּכנגד העֹולם מזרח ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָמּכנגד
.„È- העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם

נֹוטה ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם מערב ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיראה
הּמרחק, רב ּולפי העֹולם: צפֹון ּכנגד העֹולם מזרח ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמּכנגד

הּנטּיה. רב ְְִִַָֹּולפי
.ÂË?'ּגבֹוּה היה 'ּכּמה להם: ׁשאֹומרין העדים, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת

קׁשת ׁשּתהיה ׁשּבזמן - הראּיה מּקׁשת יּודע זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָודבר
הארץ; מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה קצרה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראּיה
אר ּולפי הארץ, מעל ּגבֹוּה יראה ארּכה, ׁשּתהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּובזמן
העינים. ּבראּית הארץ מעל ּגבהֹו לפי הראּיה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקׁשת

.ÊËלהם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ידּוע הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת הראּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבידיעת
יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחסרּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמבינים,
ה', ספר מעל "ּדרׁשּו - אחרים ּבספרים אחריה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלבּקׁש

נעּדרה". לא מהּנה אחת - ְְֵֵֶַַָָָָֹּוקראּו
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

א ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
לזעק‡. הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע[להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על[מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעתם - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּצּבּור,
ודבר ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחצצרֹות";

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָוארּבה

צרה·. ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן הּוא: הּתׁשּובה מּדרכי זה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָודבר
הרעים מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויזעקּו
הּוא וזה לכם, אּלה" הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - להן ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּורע

מעליהם. הּצרה להסיר להם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיגרם
זה‚. 'ּדבר יאמרּו: אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא אם ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹאבל

זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּמנהג
הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת אכזרּיּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדר
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות הּצרה ְְֲִֵֶַַָָָָָותֹוסיף
ּכלֹומר, קרי"; ּבחמת עּמכם והלכּתי - ּבקרי עּמי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ"והלכּתם
ׁשהיא ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה עליכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשאביא

קרי.[מקרה]קרי אֹותֹו חמת לכם אֹוסיף , ֲִִִֶֶֶַָ
סֹופרים„. צרה[חכמים]ּומּדברי ּכל על להתעּנֹות , ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד הּצּבּור, על ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּתבֹוא
ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות זֹועקין האּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָהּתענּיֹות
ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, היּו ואם ּבלבד; ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָּבחצֹוצרֹות

מקּצר הּׁשֹופר קצר]ּובּׁשֹופר; מאריכֹות[קול והחצֹוצרֹות , ְְְֲֲִֵַַַַַָָ
וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות -ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָ
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, אּלא ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאחד

ה'". הּמל לפני ְִִֵֶֶַָהריעּו
יֹום‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

ואין זה. ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאחר
ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּגֹוזרין
וחמיׁשי ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ּובׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחריו

ׁשּירחמּו. עד ְְֲִֵֶַֻוׁשני,
.Âּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות; ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹטֹובים.
היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָעיר
רּוח ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף יחיד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
ּבתפּלֹות. ּומתחּננים וזֹועקין ּבׁשּבת, עליהם מתעּנין - ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָרעה
לעזר העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, אין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ּולהּצילם. ְִַָָאֹותם
.Êאֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָוכן

התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ּופּורים, ְְְֲִִִִֵֶַָֻֻּבחנּכה
מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע אחד, יֹום אפּלּו הּצרה על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהתעּנֹות

ּבתענית. הּיֹום ּומׁשלימין מתעּנין, -ְְְֲִִִִִַַַַ
.Áּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתענּיֹות

לאכל ּומּתרין קטּנים; ולא מניקֹות, ולא עּברֹות, ְְְְֱִִִֶַָָֹֹֹֹֻֻלא
הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי על אף ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבּלילה,
צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ׁשּיתּבאר. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכמֹו
הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל זה הרי - יחיד ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבין

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם אבל יׁשן; ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָֹוהּוא,
.Ëמתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשם

ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? צרתֹו. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל
ּולבּקׁש עליו, להתעּנֹות לֹו יׁש - האסּורין ּבבית אסּור ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָאֹו
ולא ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
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ולא חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה
ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה

.Èאינּה יֹום, מּבעֹוד הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹּכל
אֹומר מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,ּבלבד למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְִִִִֵַַָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ולּלילה על[גם]והתעּנה, אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָ
עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ּבתעניתֹו, ׁשּלן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ואין יֹום; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ונמל ּבּבקר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹוהׁשּכים

.·Èׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה
ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור
ׁשּלא ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל 'עננּו' ּומתּפּלל ּבׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו

יֹום. מּבעֹוד אחר,קּבלּה יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּבת. ענג ׁשּבּטל ְִִֵֵֶֶַָֹמּפני

.‚Èׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה יאכל[חלק ׁשּלא והּוא , ְְִֶֶַַָָָֹֹ
ּומתעּסק ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ׁשאר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכלּום
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,
התחיל ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָׁשעֹות

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָלהתעּנֹות
.„Èאֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

הרי - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין חלֹומֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹֹֹֹזה
"מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא לב, וטֹוב ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׂשמח
את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּיתאֹונן
אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - רביעית ּבכדי ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּתבׁשיל,

ּתעניתֹו. מׁשלים ואכל, ׁשכח ּופֹולט. ְְֲִִֵֵַַַַָָטֹועם
.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ׁשּמתעּנים מּמקֹום ההֹול ּתעניתֹו. מׁשלים זה הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָועברה
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמקֹום
מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום
ינהג ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעּמהן.

ּבעצמֹו. ְְִִַעּדּונין
.ÊËּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּלל אֹומרים ׁשאין הּגדֹול; הּלל וקֹוראים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּומתּכּנסים,
חצֹות אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
אם וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר הֹואיל -ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֻ
קדם אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על מתעּנים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיּו

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈּבית הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבכל

מעׂשה על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
ודֹורׁשים ּומזהירים עברֹות, ׁשל הּמכׁשֹולֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַּומסירים
ועל אֹותם, ּומפריׁשים ועברֹות חמס ּבעלי על ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָוחֹוקרים
ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ּומׁשּפילים זרֹוע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבעלי
ּוקללֹות ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע - ולערב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּיֹום
ּתקץ ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', "מּוסר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּתֹורה,
הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ּבּנביא ּומפטירים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבתֹוכחּתֹו",
ּומתחּננים מנחה, מתּפללים - האחרֹון הּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּורביע

ּכחן. ּכפי ּומתוּדים ְְְֲִִִִַָֹוזֹועקים
שני יום

ב ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
עליהן:‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאּלּו

הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, חּיה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָועל
הּמזֹונֹות ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל הּירקֹון, ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַָָֹועל

הסחורות] הּמטר.[שהוזלו ועל ,ְַַָָ
מתעּנה·. העיר אֹותּה - אּלּו מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

מתעּנֹות - סביבֹותיה וכל הּצרה; ׁשּתעבר עד ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּומתרעת,
מ מקֹום,ולא ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל תריעֹות, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ

חּוץ - ׁשאמרנּו ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא צֹועקים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹאין
אין אבל ּבׁשּבת; אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים הּמזֹונֹות, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמּצרת

ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות עליה ְְְֲִִֶַַַָָָמתריעים
ׁשּבאּו‚. ּגֹוים ּכיצד? ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעל

מּידם לּקח אֹו מס, מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
אּלּו הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹארץ,
הערים וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻמתעּנים
ּכן אם אּלא מתריעים, אין אבל מתעּנים; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּסביבֹותיהם,

לעזרתן. להתקּבץ ְְְְְִֵֶַָָָּתקעּו
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּפי על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין
ּבארצכם", תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: עליה, ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומתריעין

צרה. - הּמלחמה ׁשראּית ְְְִִִֶַַָָָָָמּכלל
ויצאּו‰. רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ּדבר? הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאיזה

ּביֹום יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,
זה הרי - זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּמּנה
ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום יצאּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדבר;
ׁשּׁשבתּו והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. חׁשּבֹון לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

זה. לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמלאכה,
.Âיׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

מּמּנה ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו. ִזֹו
.Êמׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין
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טבעית] לא תופעה ּבּיֹום,[מהשמים. ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲִִֵַַָָ
ּבני ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרי
היתה ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻאדם,
ורדפה אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, הּסמּוכה ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּׂשדה
אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאחריהן
אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם היתה ואם ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻמׁשּלחת.
אבל מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻמׁשּלחת,
הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ׁשניהן אכלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאם
מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמקֹומּה;

.Áהּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים [שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ
ונטלה לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם הֹואיל -ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
למּדה הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - מעריסה ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֹֻּתינֹוק
ּבעצמם ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו מׁשּלחת, אינּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻזֹו,

החּיֹות. למקֹום ְִַַָּובאּו
.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר

צרעין לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
ולא עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹויּתּוׁשין

ּתרּועה. ּבלא זֹועקים אבל ְְְֲֲִִִַָָֹמתריעים;
.Èאּלא מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל

עליהם; ּומתריעין מתעּנים יׂשראל, ארץ ּבכל אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכנף
הּגֹובאי ארבה]ועל אין[מין - החגב אבל ׁשהּוא. ּבכל , ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ולא עליו, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמתעּנין
.‡È;ּבּתבּואה מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָעל

ּתּנּור ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לא ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹואפּלּו
התנור] פי הממלא לחם ממנה לאפות עליו[שניתן ּגֹוזרין ,ְִָָ

ּומתריעין. ְֲִִִַַּתענית
.·Èּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל

חזקים]ּבריאים צרה,[- זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
הרעׁש על וכן עליה. ּומתריעים אדמה]ּומתעּנים רעידת -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

מתעּנין והֹורגין, הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָועל
עליהן. ְֲִִֵֶַּומתריעין

.‚Èלאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ֲֲֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
אסּכרה ּכגֹון העיר, ּבאֹותּה גרון]הרּבה חרחּור[מחלת אֹו ְְְְְִֵַַַָָָָ

צרת[חום] זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
הּוא הרי לח, חּכּו וכן ּומתריעין. ּתענית לּה וגֹוזרין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָצּבּור,
ּומתריעין מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם ּפֹורח, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָֹּכׁשחין

ּבלבד. עליו צֹועקים יבׁש, חּכּו אבל ְֲֲִִִֵַָָָָָָעליו;
.„Èסחֹורה ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ּכיצד? הּמזֹונֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָעל

ּבבבל ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשרב
עד והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ּבארץ וׁשמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויין
ימצא ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה למּכר הּתּגר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּיצטר
וזֹועקין עליה, ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָלֹוקח

ּבׁשּבת. ְֶַָָָעליה
.ÂËעד ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ּכיצד? הּמטר ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל

צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - להם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיצרּו
קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים מּזֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּגדֹולה
ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּובארץ

טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם הרים, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹארץ
הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ואין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָלהם,

.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה
עד אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
לֹו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן הּצמחים. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּייבׁשּו
ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈהרּבה ּגׁשמים ירדּו ולא הּסּכֹות, חג זמן הּגיע אם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻוכן

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, ְֲִִִִַַַַָמים
.ÁÈּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

עד וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹהּגׁשמים
זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו הּגׁשמים, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹׁשּירדּו

ג ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
ימֹות‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים
ׁשני להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּגׁשמים,

הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּבית·. - ּגׁשמים ירדּו ולא ּכסלו, חדׁש ראׁש ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֹהּגיע

וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ּגֹוזרין ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָֹּדין
מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל ּבהן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּומּתרין

שבוע] אותו במקדש העובדים עּמהם,[כהנים מתעּנים ְִִִֵֶַָאין
לבּתי נכנסים העם וכל ּבעבֹודה. עֹוסקים ׁשהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָמּפני
ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, וזֹועקים ּומתּפללין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַּכנסּיֹות,

הּתענּיֹות. ְֲִַַָּבכל
ּתענּיֹות‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו

אּלּו ּובׁשלׁש וחמיׁשי; וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹאחרֹות
ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְִִִִִֶאֹוכלין
ואנׁשי מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים מׁשמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹואנׁשי
יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ּבעבֹודה העֹוסקין והם אב, ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹּבית
- יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל עּקר. ּכל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָמתעּנים
אף ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא וגמר ּופסק, אכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאם

ּבּיֹום. ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי ְִֵֶַַעל
מלאכה„. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
את נֹועלים לפיכ מּתר; ורגליו ידיו ּפניו ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָֻאבל
הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ואסּורין ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהּמרחצאֹות.
ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ּבתׁשמיׁש ואסּורין ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָֻמּתר.
וזֹועקים ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין לנעל. מּתר ,ּבּדר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאבל

הּתענּיֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִַַַָּומתחּננים
ּתענּיֹות‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וׁשני וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַאחרֹות
ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו וׁשני. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֻוחמיׁשי
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ּומניקֹות עּברֹות אין הּתענּיֹות, ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻמתעּנֹות,
עצמן מעּנגין אין מתעּנֹות, ׁשאינן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמתעּנֹות;

הּולד. קּיּום ּכדי וׁשֹותֹות אֹוכלֹות אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָּבפּנּוקין,
.Âמתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּובׁשבע

ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית ואנׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹּומׁשלימין;
אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ׁשהּוא ּדבר וכל ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹמׁשלימין.

האחרֹונֹות. הּׁשבע ְֲֵֶַַַָּבאּלּו
.Êּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות

מּדרּכם, ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין ּופֹותחין[- ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֻ
ּכבֹוד מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל החנּיֹות; ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֻאת
ונֹועל אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבה לחנּות יׁש ואם הסחורה]אחת; להנחת [ספסל ְְֲִִֵַַַַָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָלפניה

.Áּובבנין ּומּתן, ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹעברּו
וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון ׂשמחה הקירות]ׁשל קישוט ּובנט[- יעה, ְְְְִִִִִֶָָ

ואהלים הדס מיני ּכגֹון ׂשמחה ּוממעטין[בשמים]ׁשל . ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָ
ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא ונּׂשּואין, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבארּוסין
מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ׁשּקּים מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל
לחברֹו; אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין רעבֹון. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשני
וכמנּדין ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָֹֻותלמידי
ּבׂשפה לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן הארץ ועם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּמקֹום,

ראׁש. וכבד ְֶָָֹֹרפה
.Ëוׁשני חמיׁשי ּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָּתלמידי

הּצּבּור לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עד הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ניסן, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּיצא
ּכל ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,
ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַָָָֻּבראׁשי
על ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ימים; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹׁשבעה

ׁשאמרנּו. הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה ׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּצּבּור
.‡Èאֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּכל

על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ּבּלילה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּה
ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ּתענית ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּצּבּור
אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן הּמטר, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּובגלל

אחרֹונֹות. ְֲֶַַוׁשבע

ד ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל

ׁשל לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים
אפר ונֹותנין ּבׂשּקים; ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָעיר,

שריפה]מקלה ּכדי[- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מן נֹוטל העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל
ּבמקֹום ּדין ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹהאפר,
נֹוטל ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת

ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן
לא·. חכם. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹואחר

זקן לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹהיה
צּורה ׁשל אדם מעמידים חכם, חשוב]ולא אֹומר[- והּוא . ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנואּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבגדיכם"'.מהנביאים] ואל לבבכם "וקרעּו אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַהּוא

ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף
ּגמּורה. ְְָָּתׁשּובה

ּבתפּלה;‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָואחר
ואם אּלּו. ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּומעמידין
מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה

אחר. מֹורידין לאו, ְִִִֵַָואם
ׁשהּוא„. איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה

ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל
לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין יגיעה[די לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵַָ

והּנלוים קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּׂשדה.
ולא העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - עברה ּבעל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹעליו
ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, רע ׁשם עליו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיצא
האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ערב. וקֹולֹו נעימה, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָלֹו
הּמּדֹות ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, אינֹו ואם מפאר; זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהרי

יתּפּלל. ְִֵֵַָהאּלּו,
'ּגֹואל‰. ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְִִִִִֵֵַַַַַּוׁשליח

ואֹומר: הּצרה, מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָיׂשראל';
אל עיני "אּׂשא וּיענני", קראתי לי ּבּצרתה ה' ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"אל
כי לעני "ּתפּלה ה'", ,קראתי "מּמעמּקים ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָההרים",

וגֹו'". ְֲַֹיעטף
.Â,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר

ּבסֹוף ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָוריבה
יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּתחנּוניו:
ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָאתכם

יׂשראל'. ְִֵֵָּגֹואל
.Ê;זֹו אחר זֹו מֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל

מּדברי ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו: ּבחתימֹות ֲִֵֵֶַמהן
.Áואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה
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ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות'. זֹוכר ה', אּתה ּברּו ְִֵֶַַַָָָהּזה;

.Ë,ּבּגלּגל יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא

ּתרּועה'. ׁשֹומע ה', ְֵַַָָאּתה
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צעקה'. ׁשֹומע ה', ְֵַַָָָאּתה

.‡Èּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה', אּתה ְִֵַַָָָּברּו
.·Èמּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבחמיׁשית

הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּדגה,
צרה'. ּבעת העֹונה ה', אּתה ְֵֶַָָָָָּברּו

.‚Èּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית
צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ּבירּוׁשלים, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָּבנֹו
העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ּברּו הּזה; ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּיֹום
אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעֹונין

הּברכֹות. ְַָָּכל
.„Èוגֹומ וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו עלואֹומר הּתפּלה ר ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָ

מקֹום. ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. ותֹוקעין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּסדר;
.ÂËהיּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם', את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּזה,
מן יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
והן יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
וחּזן ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' אחריו: ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָעֹונין

הכנסת]הּכנסת בית הּכהנים,[שמש 'ּתקעּו לּתֹוקעים: אֹומר ְְְֲִִִֵֶֶַַַֹ
אברהם את ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל וחֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתקעּו'!
ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָּבהר

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים, ּתֹוקעין ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹהּזה';
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל
לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ְְְְְִִֵֵַַָָָהּנׁשּכחֹות'.
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוחֹוזר
ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל

ּומריעין. ותֹוקעין מריעין, ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֶַַַָהּזה';
.ÊÈּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר
מריעין ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּובּׁשֹופר, ְְְֲֶַַַָָּבחצֹוצרֹות
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר

לא אם ּכאּלּו, מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹּומתחּננים
ׁשּגֹוזרין הּצרֹות מּתעניתי ּתענית ּובכל מּדרכיכם'. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובּו

מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל
.ËÈויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו

החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינההּצּבּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ

טפחים. ׁשלׁשה ּבעמקּה ׁשּירדּו ְְְְְִֵֶַָָָָֹעד
שלישי יום

ה ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
ׁשם‡. ּבהן[במציאות]יׁש מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ולפּתח הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו הּצרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּפני
ּומעׂשה הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה הּתׁשּובה. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדרכי
אֹותן ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם". עֹון ואת עֹונם את ְְְֲֲֲִֶֶַָָ"והתוּדּו
ּבן·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו

להתם וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחיקם,
כשנהרג]ּגלּותם גלו סמך[- ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ;מל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע נבּוכדנאּצר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבבל
- ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָּובמצֹוק;
והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל הּלּוחֹות, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָנׁשּתּברּו
ּתֹורה, ספר הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, ּבחרּבן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻירּוׁשלים

ּבהיכל. צלם ְֱִֵֶֶֶַָוהעמיד
על‚. נגזר - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָותׁשעה

ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ּבּמדּבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹיׂשראל
ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ונלּכדה ביתר]ּובּׁשנּיה; ׁשמּה,[- היה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָ

ּגדֹול מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות אלפים ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָוהיּו
כוזיבא] הּמל[בן ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ודּמּו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּגדֹולה צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ּביד ונפל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּמׁשיח,
חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו הּמקּדׁש; חרּבן ְְְְְִַַַַַָָָָֻֻּכמֹו
סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי הרׁשע ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָטֹורנֹוסרֹופֹוס

תחרׁש". ׂשדה - "צּיֹון ְִֵֵֵֶַָָלקּים
מפרׁשין„. הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָֹוארּבעת

וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי "צֹום ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָּבּקּבלה:
ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי צֹום ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָהעׂשירי".
ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום הרביעי; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹּבחדׁש
ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹּבחדׁש
ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום הּׁשביעי; ּבחדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא

העׂשירי. ּבחדׁש ֲִִֶֶַָֹׁשהּוא
עׂשר‰. ּבׁשלׁשה להתעּנֹות אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹונהגּו

"ּדברי ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹות ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹהּצמֹות
אבל עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ּבערב מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; לאחר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹותֹו
מתּפללין ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ּובכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹׁשּבת.
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ּב"ויחל ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל נעילה; ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּתפּלת
ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ּובכּלן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמׁשה".

.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל[שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּתענית;

הּתענית. עד ֲִֶַַַַֹהחדׁש
.Êאּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים. ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; ְְְִִִֵֶַַָָמּבעֹוד
יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ּבּה;[ישן]ולא הּמפסיק ּבּסעּודה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ּפחֹות, אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ׁשֹותה ְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹאבל
יאכל ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹואֹוכל

ּתבׁשילין. ְְִִֵַׁשני
.Áאחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

מפסיק ׁשהּוא ּפי על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;
להיֹות ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב ּׁשּירצה. מה ּכל אֹוכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה,
אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּכסעּודת

ּכ מחּסר אינֹו לּום.ּבׁשּבת, ְְְֵֵַַָ
.Ëיֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזֹו

ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים אבל ְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָָָמּדי.
חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים היּו ּבאב ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָּתׁשעה
לכירים ּתּנּור ּבין ויֹוׁשב ּבמים, וׁשֹורּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבמלח,
ּבדאגה מים ׁשל קיתֹון עליה וׁשֹותה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָואֹוכלּה;
ראּוי וכזה לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻּובׁשּממֹון
אכלנּו לא ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹלחכמים
אּלא עדׁשים, ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָערב

ּבׁשּבת. היה ּכן ְִֵַָָָאם
.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ

ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות
ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡Èׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּתלמידי
ּדוים יֹוׁשבין אּלא ּבאב, נאנחים,[מצטערים]ּבתׁשעה ְְְְֱִִִִֶֶָָָָָ

מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם להם נתן ואם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאבלים;
ּבתׁשעה לקרֹות ואסּור ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ְְְְְְִִֶָָָָָָֹֹלֹו
ּובּמׁשנה ּבּכתּובים, אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ְְְְִִִִַַַַָָָּבאב
ּבאּיֹוב, אּלא קֹורא ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָּובהלכֹות
ּבית ׁשל ותינֹוקֹות ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובקינֹות,
להניח ׁשּלא נֹוהגין חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹרּבן

ּבראׁש. ּתפּלין ְִִָֹּבֹו
.·Èּבאֹותֹו ׁשהיּו חכמים ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּׁשחרב

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ׁשאין ציורים]הּדֹור, [מצוייר ְְְְִִֵֶַָָָָֻֻ
ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא הּמלכים, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכבנין
חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה על אּמה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹמקֹום

ּכחזקתּה היא הרי ּומכּירת, גוי]מסּידת ואין[שעשאה , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָֻֻ
הּכתלים. לקלף אֹותֹו ְְְְִִִַַָֹמחּיבים

.‚Èסעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֻוכן
ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו מחּסר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹלאֹורחים,
עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת הראּויֹות הּקערֹות מן ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָקערה
הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת והּזהב, הּכסף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּתכׁשיטיה
ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט יהיה ׁשּלא ּכדי ּבהן, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנֹוהגת
הנחת מקֹום ּבראׁשֹו ונֹותן מקלה אפר לֹוקח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹנֹוׂשא,
ׁשּנאמר: ירּוׁשלים, לזּכר ּכדי הּדברים, אּלּו וכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּתפּלין.
לׁשֹוני ּתדּבק ימיני. ּתׁשּכח ירּוׁשלים, ,אׁשּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ"אם
על ירּוׁשלים את אעלה לא אם אזּכרכי, לא אם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלחּכי,

ׂשמחתי". ְִִָֹראׁש
.„È,זמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻוכן

ואסּור ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול מׁשמיעי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
- הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. מּפני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻלׁשמען,
ּכל נהגּו ּוכבר יין"; יׁשּתּו לא "ּבּׁשיר, ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹאסּורה,
לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו ּתׁשּבחֹות ּדברי לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻיׂשראל,

הּיין. על ּבהן ְִֵֶַַַַָוכּיֹוצא
.ÂËעטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- [-חתנים ְְְְֲִַַַַָָָָ
"הסירחוק] ׁשּנאמר: ּכליל, ׁשם ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא :ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אם ּכּלֹות, עטרֹות על ּגזרּו וכן העטרה". והרים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמצנפת,
ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו ּכסף נחושת]היּו לּכּלה.[- מּתרת , ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

.ÊËקדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָֻמי
"ּבית אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה וקֹורע. מדּבר", ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֻהיּו
מן לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. וגֹו'", ותפארּתנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹקדׁשנּו
ּפגע ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ּוכׁשּיּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּצֹופים;
על קֹורע - הּמדּבר מּדר ּכׁשּיבֹוא ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמקּדׁש

ירּוׁשלים. על ּומֹוסיף ְְִִִַַַָָהּמקּדׁש,
.ÊÈּכל וקֹורע מעּמד; ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻּכל

מאחה ואינֹו לּבֹו. את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, [תופר]ּכסּות ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, אּלּו ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָקרעים

חלשות]ללקטן תפירות סּלמֹות[- ּכמין תפירהּולתפרן -] ְְְְְִָָָָָֻ
ישרה] .שאינה

.ÁÈּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ִִִֵֵַָָָָָהיה
יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹׁשלׁשים

וקֹורע. ְֵֵַחֹוזר
.ËÈ;הּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ֲִִִִִֵֵַַַָָָָּכל

וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא עֹוד, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָֹולא
הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: וׂשמחה, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹׂשׂשֹון
לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָוצֹום
והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, לׂשׂשֹון ְְְְְְֱֲִִִֶָָָָֹיהּודה

אהבּו". ְֱַָָוהּׁשלֹום
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriybp

dMpge dNbn zFkld¦§§¦¨©£ª¨
מן ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.
א ּפרק מגּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

סֹופרים;‡. מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת
חּיבים והּכל נביאים. ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹוהּדברים
מׁשחררין; ועבדים וגרים, ונׁשים, אנׁשים, - ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה
ּבעבֹודתם, ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים וכן מגּלה; מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
ׁשל מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ּדבר ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָֻּתֹורה,
קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה מקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּנדחה

קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ּבֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָׁשהּפֹוגע
ידי·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

,לפיכ ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָחֹובתֹו;
יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם

ּובּיֹום;‚. ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה ּכּלּה. את לקרֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻמצוה
לקריאת ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּיֹום.
מקרא על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָמל
נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמגּלה';

ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים אלהינּולאבֹותינּו ה' אּתה ְֱֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּובּיֹום, הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
אחריה, לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום 'ׁשהחינּו'. ּומבר חֹוזר ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאינֹו
את הרב האל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמבר
לנּו והּנפרע נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָריבנּו
ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמּצרינּו,
הּמֹוׁשיע'. האל צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאל

לּה,„. ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָאיזה
מדינה ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו "ּבזמּניהם"; ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּבין ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - לארץ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל .'ּכר' הּנקראת היא זֹו, ּומדינה לאדר; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר'. הּנקראת היא ְִִִֵַזֹו,
חֹומה‰. מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס, היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן יהֹוׁשע ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבימי
ּבימי הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו". עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם
זה. ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻמּקפין

.Âאּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני
ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ּובחמיׁשי, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָּבׁשני

לעיר]הּכניסה בו שנכנסים יום ארּבעה[- חל אם ּכיצד? . ְְִִֵַַַָָָָ
חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ּבׁשני להיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָעׂשר
וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ אחר ּביֹום ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַלהיֹות

עׂשר. לארּבעה הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבׁשני
.Ê- ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?

חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, וקֹוראין ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָמקּדימין
עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ּבׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹלהיֹות
עׂשר. ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין - ּברביעי להיֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָחל
אין עׂשר, ארּבעה קדם וקֹוראין ׁשּמקּדימין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוכל

מעׂשרה. ּבפחֹות אֹותּה ְְֲִֵָָָָקֹוראין
.Áנכנסין ׁשאין אין[מתכנסים]ּכפר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

ּבּה ׁשאין עיר וכל עׂשר. ּבארּבעה אּלא אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָקֹוראין
הרי - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ּבטלנין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעׂשרה
אין ואם הּכניסה; ּביֹום וקֹוראין ּומקּדימין ּככפר, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָהיא

קלקלתֹו ּתּקנתֹו אדם, ּבני עׂשרה האנשיםּבעיר כמות -] ְְֲִֵַַָָָָָָָָָ
בי"ד] לקרוא הגורמת היא עירהמצומצמת ּכאנׁשי הם והרי ,ְְֲִֵֵֵַַ

עׂשר. ּבארּבעה אּלא קֹוראין ואין ְְְְְִֵֶַָָָָָָּגדֹולה,
.Ëּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָּבּמה

הּזה ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּכניסה?
עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה קֹוראין אין -ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבארּבעה קֹוראין עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: חמּׁשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָויֹום

עׂשר. ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני ְְְֲִִִֵַַָָָָָעׂשר;
.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר[עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ולא ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
לאחר אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחזר,
וכל ,ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָזמן
על יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּסמּו
עׂשר. ּבחמּׁשה וקֹוראין ,ּככר זה הרי - אּמה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאלּפים

.‡Èחֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר
ּבׁשני קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון, ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
והּוא הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב קריאתּה ְְְִַָָָָֹזמן
.·Èאת ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו

ּבזמּנּה. הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהּׁשנה
.‚Èיּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ארּבע ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּבׁשּבת, קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ ּבקריאתּה. ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָּבקיאין
ודֹורׁשין וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין
ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות

.„Èּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?
קֹוראים ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעירֹות
ּבׁשּבת להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל ּבּׁשּבת. ּבאחד ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָּבזמּנם
יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ּבני -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני עׂשר; ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָארּבעה

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין הּכל ְְְְְְִִַַָָָָֹונמצאּו
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ב ּפרק מגּלה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות
למפרע‡. הּמגּלה את אחרוניםהּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּפסּוקלראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?

חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא
ׁשּזה ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
קרא הּסדר. על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹורא
את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה

יצא. הּסדר, על וקרא הֹואיל - ְִֵֶַַָָָָָֻּכּלּה
הּלֹועז‚. חֹובתֹו. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹורא

זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון[- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע
הן מה יֹודע ׁשאינֹו ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹהּקדׁש,
יונית ּכתּובה היתה אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָאֹומרין,
היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, - ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּוׁשמעּה

עברי. ְִִֵַַהּׁשֹומע
ּתרּגּום„. ּכתּובה אחרת[ארמית]היתה ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָ

אּלא ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - הּגֹוים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּלׁשֹונֹות
ּבכתב ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר
ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה

י לא - לארּמי וכיוןארמית ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא צא; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

היה‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא
ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו אם[בודקה], - ְְִִַָָָ

לא לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹּכּון
יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא קרא, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹיצא.

.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון
זֹו ּבקריאת לצאת נתּכּון אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשעה

הספר] מתוך יֹוצא[שקורא ׁשאינֹו יצא, לא - ֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב
ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא חֹובתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻידי

קריאה. ְְִִַָּבׁשעת
.Êקריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא

שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין[אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שארּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתהספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עוראין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עפצאמעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו

דיו]וקלקנּתֹוס צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.Èרּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִָָָָָֹֻהיּו

אם - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו - ְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָֻנּכר
ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, רּבּה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻהיה
יצא. - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו אֹותּיֹות ְְִִֵֵֶַַַָָָָהּסֹופר

.‡Èמגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה
ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.
היריעה, ּכל את לתּפר צרי ואינֹו ּפסּולה. ּבגידין, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּבקצה ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכספר;
ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, וׁשלׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיריעה,

'אּגרת'. ׁשּנקראת ְְִִִֵֵֶֶֶמּפני
.·È'ו'עׂשרת המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוצרי

ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי אחת, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבנׁשימה
קֹורא הּמגּלה, את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכל ּומנהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכאחד.

וכֹורכ חֹוזר ּוכׁשּיגמר, ּכאּגרת; ּומבר.ּופֹוׁשט ּכּלּה, ּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ
.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

לבני ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם
ּכפרים אנׁשי הּׁשני. ּכאדר הראׁשֹון, ּבאדר ותענית ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבספד
מּתרים לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם. קֹוראין ׁשאין ּפי על ְִִֵֶֶַַָאף
.„Èויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות

וׂשמחה, מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָחמּׁשה
ּבעׂשּית ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים מנֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשלֹוח
מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ְְְֲִֵֵַַַָָָָָמלאכה;
רֹואה אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל חכמים: ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָאמרּו
ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני ּברכה'. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָסימן
אבל יצאּו; קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות חּלקּו אם -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
ארּבעה ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין והּׂשמחה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמׁשּתה
ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת יצאּו. לא - הקּדימּו ואם ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹעׂשר,

חֹובתֹו. ידי יצא לא ְְֵַַָָָָֹּבּלילה,
.ÂËסעּודה ויתּקן ּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד

וירדם ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנאה,
ׁשל אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשכרּות.
ׁשּנאמר: לחברֹו, - אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמיני
אחד. לאיׁש מנֹות, ׁשּתי - לרעהּו" איׁש מנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ"ּומׁשלֹוח

לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח הּמרּבה ,[מנות]וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
לזה ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו עם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמחליף

לרעהּו". איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָסעּודתֹו,
.ÊËמּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

מיני אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָענּיים;
- לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני אֹו ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתבׁשיל
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ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. לׁשני מּתנֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָׁשּתי
מעֹות מׁשּנין ואין לֹו; נֹותנין לּטל, ידֹו הּפֹוׁשט ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּלא

אחרת. לצדקה ְִִֶֶַָָּפּורים
.ÊÈמּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב

ּגדֹולה ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים". לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ְְְְְְִִִֵַַַָָ"להחיֹות
.ÁÈלּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָּכל

קּימת היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ הּמׁשיח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלימֹות
ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, חּמׁשי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכחמּׁשה
יּבטל, הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף לעֹולם. ּבטלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאינן
ימי - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות נׁשּכחּו "ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
לא האּלה הּפּורים "וימי ׁשּנאמר: יּבטלּו, לא ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּפּורים

מּזרעם". יסּוף לא וזכרם הּיהּודים, מּתֹו ְְְְְִִִִַַַַָָָֹיעברּו
רביעי יום

ג ּפרק חנּכה ¤¤¨ª£§¦הלכֹות
יׂשראל,‡. על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבבית

ּובּמצוֹות, ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ּדתם, ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹּובּטלּו
ו ּובבנֹותיהם; ּבממֹונם ידם ּבֹוּופׁשטּו ּופרצּו להיכל, נכנסּו ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ

מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. וטּמאּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפרצֹות,
אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, לחץ ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּולחצּום
הּגדֹולים הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו מּידם. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹוהֹוׁשיעם
מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל והֹוׁשיעּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָוהרגּום,
- ׁשנים מאתים על יתר ליׂשראל מלכּות וחזרה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּכהנים,

הּׁשני. החרּבן ְִֵַַַָֻעד
ּבחמּׁשה·. ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו

ׁשמן מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ּבחדׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹועׂשרים
אחד יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ּפ אּלא ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטהֹור
עד - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו והדליקּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבלבד,

טהֹור. ׁשמן והֹוציאּו זיתים, ְְִִֵֶֶֶָָׁשּכתׁשּו
ׁשּיהיּו‚. הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּומּפני

ועׂשרים חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו הּימים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמֹונת
על ּבערב הּנרֹות ּבהם ּומדליקין והּלל; ׂשמחה ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבכסלו,
וימים הּלילֹות. מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל הּבּתים, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּפתחי
ּכימי ותענית ּבספד אסּורין והן 'חנּכה'. הּנקראין הן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻאּלּו,
סֹופרים מּדברי מצוה ּבהם הּנרֹות והדלקת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּפּורים,

הּמגּלה. ְְִִִַַָּכקריאת
חנּכה.„. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּכל

ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹוהּמדליק
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר להדליק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוצּונּו
הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעֹולם,
וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
- ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה וכל הּזה'. לּזמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּגיענּו
הּלילֹות, ּובׁשאר ו'ׁשהחינּו'. לאבֹותינּו', נּסים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'ׁשעׂשה

מברכין ׁשאין - אחת מבר והרֹואה ׁשּתים, מבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמדליק
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא ְֱִֶֶֶַַָָָָ'ׁשהחינּו',

את‰. ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֶַַָָָָּבכל
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניו: ּומבר ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹההּלל;
יחיד, ּבין - ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשר
סֹופרים, מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף צּבּור. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּבין
ׁשּמבר ּכדר וצּונּו', ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמבר
מברכין ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון עשרם]הּספק, אם שספק הארץ עם [פירות ְְֲֵַַַַָ
והם ׁשני, טֹוב יֹום על מברכים ולּמה עליו; מברכים אין -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ
ּבֹו. יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Âאּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא
ׁשּגֹומרין הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת
ּבהם לגמר מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ההּלל. את ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבהם

החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; ּוׁשמֹונת[הסוכות]את , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ
עצרת ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, אבל[שבועות]ימי . ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָֻ

ימי ׁשהם לפי הּלל, ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש
הּלל ּתּקנּו ולא יתרה; ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּתׁשּובה

ההּלל. היא הּמגּלה ׁשּקריאת ְְְִִִִֵֶַַַַָּבפּורים,
.Êאת ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות

ועׂש ּבאחד ימיההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: רים ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
אבל עצרת. ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻחנּכה,
ּומנהג מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבראׁשי
עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ ּבצּבּור. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָזה,
ואם ּכלל; יקרא לא ויחיד הּמנהג. על מברכים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאין

יׁשלים וכן[יסיים]התחיל, הּצּבּור. ׁשּקֹוראים ּכדר ּבדּלּוג ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ
חדׁשים. ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, ימי ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשאר

.Áחּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
עד וכּו'", זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג מים"; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָלמעינֹו
עד לה'", אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג ְְְִֵֵַַַַָָָ"הללּויּה";
סֹוף עד ּיּה", קראתי הּמצר "מן ואֹומר: ּומדּלג ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה";
אחר. ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג הּוא וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָההּלל.

.Ëההּלל את והּקֹורא ההּלל. לקריאת ּכׁשר הּיֹום ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל
הכתובים]למפרע כסדר וחזר[שלא וׁשהה, קרא יצא. לא , ְְְְֵַַַָָָָָָָֹ

ימים יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻוקרא
יׁש ההּלל, את ּבהם מותר]ׁשּגֹומרים ּפרק[- ּבין להפסיק לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּבהם ׁשּקֹורא וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלפרק;
ּפֹוסק. הּפרק, ּבאמצע אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַּבדּלּוג,

.Èּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל
ּכל ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד .מבר אחריו, לבר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנהגּו
ּבית עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ
ּתמיד וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו

ועד'. לעֹולם ְְִֶָָֹימל
.‡Èעד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש



iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy ep

ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ההּלל, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָסֹוף
ּכֹופלין. אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; לכּפל, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֹׁשּנהגּו

.·Èּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָמנהג
מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהיה:
וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל "הללּויּה", ְְְְְִֵֵַַָָָָָואֹומר:
"הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי "הללּו ְְְְְִֵֵַַַָָָָואֹומר:
עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את "הללּו ואֹומר: ְְְְִֵֵֵֶַָָָוחֹוזר
ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ואֹומר: וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹ"הללּויּה";
ודבר, ּדבר ּכל על וכן "הללּויּה". עֹונין: העם וכל ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָעֹולם",
וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ּבכל עֹונין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹעד

אהרן. ׁשל ׁשנֹותיו - להם סימן ּפעמים; ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹועׂשרים
.‚Èחֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

יׂשראל "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? ּׁשאמר. מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואֹומרין
יׂשראל "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
וכל לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמּמצרים";
ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; עֹונין: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהעם
ּכי "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", קֹולי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת
"הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן ּתחנּוני". קֹולי את ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁשמע
ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

ּגֹוים". ִָּכל
.„Èעֹונים והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר: ְִִֵֵֵַָָָָהּקֹורא

א - ּנא" הֹוׁשיעה ה' "אּנא ראׁשאחריו: ׁשאינֹו ּפי על ף ֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
"אּנא עֹונים: והם נא", הצליחה ה' "אּנא אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּפרק.
העם וכל הּבא", ּברּו" אֹומר: הּוא נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'
אֹו קטן, ההּלל את הּמקרא היה ואם ה'". "ּבׁשם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹומרים:
מּלה אֹומרין, ּׁשהם מה אחריהם עֹונה - אּׁשה אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעבד,

ההּלל. ּבכל ְִֵַַָָמּלה
.ÂËאבל ;ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, הּמנהג הּוא ְֲִִֵֵֶַָָָָזה

מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות, ּבכל ראיתי אּלּו, ְְְְְִִִִִֵַַָָָֻּבזמּנים
לאחר. ּדֹומה מהם אחד ואין העם, ּובענּית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבקריאתֹו

ד ּפרק חנּכה ¤¤¨ª£§¦הלכֹות
ּכל‡. ׁשּיהיה מצותּה ּבחנּכה? מדליק הּוא נרֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכּמה

מרּבין, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ּובית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻּבית
הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבין
ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ּכמנין נרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמדליק
מן מצוה ועֹוׂשה זה על יֹותר והמהּדר נׁשים. ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאנׁשים
הראׁשֹון, ּבּלילה ואחד אחד לכל נר מדליק ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמבחר,

אחד. נר ולילה לילה ּבכל והֹול ְְְְִֵֵֶַַָָָָָּומֹוסיף
ּבּלילה·. - עׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכיצד?

ּובליל עׂשרים; ׁשני, ּובליל נרֹות; עׂשרה מדליק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָהראׁשֹון,
ׁשמֹונים. ׁשמיני, ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ׁשלׁשים; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֹׁשליׁשי,

הּבית‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינּו ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
והֹולכין[יחד]מדליקין ּומֹוסיפין הראׁשֹון, ּבּלילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה ׁשמיני ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ולילה, לילה ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנר
אחד. אדם ׁשהיה ּבין מרּבים, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנרֹות

מּלא„. אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָנר

ּכלי עליה ּכפה אם - ּפתילֹות והּקיפּה ׁשמן [כדיקערה ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָ
הפתילות] בין חיבור ּכנרלמנוע נחׁשבת ּופתילה ּפתילה ּכל ,ְְְְִִֵֶֶֶָָָ

ּכנר ואפּלּו ּכמדּורה, נעׂשית - ּכלי עליה ּכפה לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחד;
נחׁשבת. אינּה ְֵֶֶֶֶָָאחד

אּלא‰. החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין
הזיד אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין, לא - ׁשקיעתּה ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹעם
ׁשּתכלה עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם הדליק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. מן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָרגל
ּכדי ּבּנר, ׁשמן לּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, זמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעבר
הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ּדֹולקת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַׁשּתהיה
נׁשארה אחרת. ּפעם להדליק זקּוק אינֹו וכבתה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהדליקּה
אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן רגל ׁשּכלתה אחר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדֹולקת

עֹוׂשה. ְְֶַָלסּלקּה,
.Âעל ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות, וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל

נתלית האֹור ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
חנּכה, ימי ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻיפה
נר ּבהן להדליק ׁשאסּור והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמּתר
ּבין ּבׁשּבת ּבין חנּכה, לאֹור להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבת;

אסּור. - לאֹורּה למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ואפּלּו ְְְְֲִִִַָָָָֹֹּבחל,
.Êּבּטפח מּבחּוץ, ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻנר

ׁשּתהיה ּכדי - לּבית הּנכנס ׂשמאל על לּפתח, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּסמּו
ּבעלּיה, ּדר היה ואם מּׂשמאל; חנּכה ונר מּימין, ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹֻמזּוזה

ׁשהּניחֹומ חנּכה ונר הרּבים. לרׁשּות הּסמּוכה ּבחּלֹון ּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
נּכר. ׁשאינֹו מּפני ּכלּום, עׂשה לא - אּמה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלמעלה

.Áהּסּכנה ּביתֹו[מהגויים]ּבימי ּבתֹו חנּכה נר מּניח , ְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ּבתֹו להיֹות וצרי ּדּיֹו. ׁשלחנֹו, על הּניחֹו ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָֻמּבפנים;
מדּורה, ׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש אחר נר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהּבית
ּדרּכֹו ׁשאין הּוא חׁשּוב אדם ואם אחר. נר צרי ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

אחר. נר צרי למדּורה, ְְְִִִֵֵֵַַָָלהׁשּתּמׁש
.Ëלא - ּגֹוי אֹו וקטן, ׁשֹוטה, חרׁש, ׁשהדליקֹו חנּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹֻנר

הדליקֹו ּבהדלקה. חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָעׂשה
עׂשה לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו ּדלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים,
עׂשה לא ועמד, הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;

עׁשׁשית עֹומד'. הּוא 'לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה [פנסּכלּום; ְְְֲִֵֵֶֶָָָ
מכּבּה,מנר] ׁשּבת למֹוצאי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּדֹולקת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה

ההּנחה. ולא הּמצוה, היא ׁשהדלקה ּומדליקּה; ,ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומבר
אחר. חנּכה מּנר חנּכה נר להדליק ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻּומּתר

.Èרּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש צריכה[צדדים]חצר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נר הּניחּו 'לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּלא נרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹֹׁשני
מהם. ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח היּו אם אבל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻחנּכה';

.‡Èצרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָאֹורח
להדליק ּבית לֹו אין ּבֹו; ׁשּנתארח ּבּמקֹום עליו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהדליק
ּומׁשּתּתף ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק צרי - ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעליו
ּפי על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ואם ּבּׁשמן. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעּמהם
ׁשהּוא ּבּבית להדליק צרי - ּביתֹו ּבתֹו עליו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמדליקים

העֹוברים. מּפני ְְִִֵָּבֹו,
.·Èוצרי מאד; עד היא חביבה מצוה חנּכה, נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻמצות
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האל ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס, להֹודיע ּכדי - ּבּה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאדם
ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ׁשעׂשה. הּנּסים על לֹו ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹוהֹודיה
ׁשמן ולֹוקח ּכסּותֹו; מֹוכר אֹו ׁשֹואל, - הּצדקה מן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

ּומדליק. ְְִֵַונרֹות,
.‚Èהּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי

על חנּכה, נר להדליק ׁשמן מקּדים - חנּכה נר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻוהדלקת
מּוטב סֹופרים, מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָהּיין

הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים
.„Èוקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָֻהיה

הּׁשם ׁשהרי ּביתֹו; ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר - ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַהּיֹום
ׁשּכל הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנמחק
דרכי "ּדרכיה ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום לעׂשֹות נּתנה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה

ׁשלֹום". נתיבֹותיה וכל ְְִֶַָָָֹנעם,
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשליׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשּבת, הלכֹות ותׁשעים: ׁשבעה זה, ספר ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה עירּובין, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִִִֵָָָֹׁשלׁשים
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה עׂשֹור, ְְְְְִִִִַַָָָֹׁשביתת
ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּצה, חמץ הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִֵַָָָָָָׁשמֹונה
הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ולּולב, וסּכה ׁשֹופר ְְְְְְִִִָָָָָֻהלכֹות
ּתׁשעה החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ּפרקים; ארּבעה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹׁשקלים,
הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּתענּיֹות, הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָעׂשר

ּפרקים. ארּבעה וחנּכה, ְְְֲִִַַָָָָָֻמגּלה
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מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה אּׁשה לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה. ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלא
(ג) וקּדּוׁשין; ּכתּבה ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻוקּדּוׁשין;
מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹׁשּלא

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
א ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ּפֹוגע‡. אדם היה ּתֹורה מּתן ּבּׁשּוק,[פוגש]קדם אּׁשה ִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּובֹועלּה לביתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא הּוא רצה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָאם
ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, לבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבינֹו
אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם יׂשראל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנצטּוּו
"ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ּבפני ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתחּלה

אליה". ּובא אּׁשה, איׁש ִִִֵֶַָָָיּקח
ּובאחד·. הם. ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָולּקּוחין

אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ּדברים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹמּׁשלׁשה
סֹופרים. מּדברי ּובכסף הּתֹורה מן ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּבביאה;
מקֹום. ּבכל ארּוסין אֹו קּדּוׁשין הּנקראין הן אּלּו ְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָולּקּוחין

הּנקראת היא אּלּו, ּדברים מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואּׁשה
מארסת. אֹו ְְֶֶֶֶֹֻמקּדׁשת

ׁשּלא‚. ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ׁשּנקנית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכיון
והּבא איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנבעלה
לגרׁש, רצה ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה

ּגט. ְִֵָצריכה
רצה„. אם ּבּׁשּוק, אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹקדם

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול מּׁשּנּתנה[מזומנת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

מּבנֹות קדׁשה תהיה "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה
קּדּוׁשין ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׂשראל";

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
והן‰. ּכרת, ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

וכל עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת מהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת

.Âהּקּבלה מּפי ׁשאסּורֹות אחרֹות נׁשים ,[במסורת]ויׁש ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהן מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
אבי ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אׁשת אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבלבד;
אּמֹו אבי ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיעקב
אחי ואׁשת (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבלבד;
אין וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהאם,
העֹולם סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו אּלא הפסק, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּה
יעקב על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ׁשּתהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסּורה,
(יב) ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ּבּתֹו וכּלת (י) ְְְְִִִִַַַַַַָאבינּו;
ּבן ּובת (יד) ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ּבלבד; ּבנֹו ּבן ְְְִִִֶֶַַַַַַּובת

ּבלב ּבתּבּתֹו ּובת (טז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת (טו) ד; ְְְִִִִֶֶַַַַַ
ואם (יח) ּבלבד; אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ּבלבד; אׁשּתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַּבת
(כ) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אם ואם (יט) ּבלבד; אׁשּתֹו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַאב
להן ׁשאין הּׁשנּיֹות נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָואם
למעלה, עד האב ואם למעלה, עד האם אם - ארּבע ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהפסק
למּטה. עד ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד האב אבי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואׁשת

.Êהן ּכרת, עליו חּיב ולא ּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכל
קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָֻהּנקראים
זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו הן, ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹותׁשעה

חללה אסורים]אֹו כהונה מנישואי לכהן[שנולדה ּבין - ְֲֵֵָָֹ
יׂשראל ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגדֹול,
לפצּוע יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ּובת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָלממזר;

ביציו]ּדּכא ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות ּוגרּוׁשתֹו[נכרת ; ְְְַָָָָ
רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ׁשּנּׂשאת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

עליה לה]הּיבם חלץ ּכגרּוׁשה,[שלא היא הרי החלּוצה . ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן אסּורה [הגבעונים]והיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָֹ

ואסּורין נקבֹות; ואחד זכרים אחד ּכממזרים, הם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
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מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות סֹופרים. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָמּדברי
הּנתינים. ְִִֵַהם

.Á.לאוין מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ׁשאּסּור ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָויׁש
ואדֹומי מצרי הם: ודֹור[שנתגיירו]ּוׁשלׁשה ראׁשֹון ּדֹור ְְְֱִִִִֵֶָֹ

לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד זכרים אחד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשני,
מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ּבאּלּו נאמר ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ׁשליׁשי "ּדֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ּומּכלל יבֹוא; לא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוׁשני
מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ׁשאינּה למד אּתה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיּקח",

ּכעׂשה. הּוא הרי ֲֲֲֵֵֵַעׂשה,
חמישי יום

ב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
ׁשנה‡. עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד לדתּה מּיֹום ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבת,

ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות
ּכׁשּומא אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהביאה

בזה] להתחשב ואין ׂשערֹות[יבלת. ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְֲִִֵֵָָָ
מּבת והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ּבּגּוף ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלמּטה
נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּתים

הּתחּתֹון.·. סימן נקרא הּזה ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָוהבאת
ׁשּׁשה עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר

ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. הּׁשּׁשה[סיום]חדׁשים ְְְֳִִִִִַַַָָ
לבגרּות נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ומעלה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחדׁשים

ּבלבד. חדׁשים ׁשּׁשה ְֳִִִֶַָָָאּלא
ׁשּתי‚. הביאה ולא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹהּגיעה

ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ
אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד[|עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ

עׂשרים ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים
ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הביאה„. ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה עׂשרים ּבת ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹהיתה
אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן אדםהּגיעה שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִֶַַָ
[ אילֹונית,- נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹולא

נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאף
מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ׁשהאילֹונית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמד

לבגרּות. ְְֵֵַּתצא
.Âּומתקּׁשה ּדּדין לּה ׁשאין ּכל אילֹונית: סימני הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואּלּו

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת
והּנערה, לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוקֹולּה
ּגדֹולה. נקראת מּׁשלׁשּתן, אחת ּכל - והאילֹונית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּבֹוגרת,

.Ê,העליֹון סימן הּנקראין והן מּלמעלה, סימנין ּבּבת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש
ּבמקֹום קמט ויעׂשה לאחֹוריה ידּה מּׁשּתחזיר הן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
עקץ על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן הּדד; ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּדד;
הּדד חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר; וׁשֹוהה ׁשֹוקע והּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּדד

החטם מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויעׂשה
ּומּׁשּיתקׁשקׁשּו הּדּדין; מּׁשּיּטּו וכן הּדּדין;[יתנועעו]עצמֹו. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַ

מן ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבׂשר מקֹום והּוא העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומּׁשּתּקיף
קׁשה. יהיה ולא זה ּבׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן; לעּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהערוה

.Áאּלּו מּכל סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין, אּלּו ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכל
אין - ּפחֹות אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ּכּלן, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֻאֹו
עׂשרה ׁשּתים ּבת נעׂשית ּבקטנּותּה. היא והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמׁשּגיחין
מׁשּגיחין אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה אחד, ויֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשנה
אחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם אּלּו. מּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבאחד
ּבּה ודנים לנערה, קטּנה ּבין ספק היא הרי - אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמּכל
ׁשאי וּדאית, ּגדֹולה זֹו הרי - ּכּלן נראּו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻלהחמיר.
ונׁשר. הּתחּתֹון סימן ּבא ּוכבר אּלא ּכּלן, ׁשּיבֹואּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻאפׁשר

.Ëׁשּלא ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר ׁשּילדה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבת
ּבנים, ּגדֹולה. זֹו הרי - ּתחּתֹון ולא עליֹון לא סימן, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה

ּכסימנין. הן ְֲִִֵֵָהרי
.Èנקרא ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּׁשּיּולד - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּבן

זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו ּתינֹוק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָקטן,
למּטה ׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה,
עׂשרה ׁשלׁש מּבן והּוא ׂשער, להבאת הידּועים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבּמקֹומֹות

איׁש. ונקרא ּגדֹול, נקרא - ומעלה אחד ויֹום ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָׁשנה
.‡Èּפי על אף - ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא הּזה לּזמן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּגיע

סריס סימני ּבֹו ּבן[עקר]ׁשּנראּו ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הביא ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשרים
אם - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ׂשערֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשּתי
הּגדֹול ּדין ודינֹו סריס, זה הרי סריס מּסימני אחד ּבֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קטן עדין סריס, מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל

ּבּמקֹו למּטה ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד להן,הּוא, הראּוי ם ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אחד. ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו

.·Èעל אף סריס, זה הרי - הביא ולא הּזה לּזמן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגיע
עׂשרים לׁשנת הּגיע סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ׁשּלא ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפי
והביא למּטה, ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֹּפחֹות
מּסימני אחד לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ּבּזקן ׂשערֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתי
לֹו ׁשּיּולדּו עד ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָסריס,
ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו סריס, סימני ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

אחד. ְֶָויֹום
.‚Èלקּוי ּוׂשערֹו זקן, לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני הם ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָואּלּו
מחליק[רך] ּובׂשרֹו שיער], מעלים[ללא רגליו מימי ואין , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ּכּפה[קצף]רתיחה עֹוׂשה אינֹו מים ּוכׁשּמטיל ,[קשת], ְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּדהה זרעֹו כמים]וׁשכבת מחמיצין[צלול רגליו מימי ואין , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

בכלי] בשהייה ואין[מסריחים הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ ,ְְְִִֵֵַָ
הבל מעלה לקּוי[אדים]ּבׂשרֹו וקֹולֹו ּבין[דק], נּכר ואינֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ

לאּׁשה. ְִִָאיׁש
.„Èחּמה סריס הּנקרא הּוא זה מהרגעוסריס [|מלידה. ְְְִִִֶַַָָָ

שמש] ׁשחתכּושראה הּבן אבל מקֹום. נּתקּו[בכלי]ּבכל אֹו ְְְֲִֵֶַָָָָ
הּוא[ביד] - עֹוׂשין ׁשהּגֹויים ּכמֹו ּביציו, אֹו ּגידֹו מעכּו ְֲִִִִֵֶַָאֹו

ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ּוכׁשּיהיה אדם; סריס ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּנקרא
לעֹולם. סימן מביא זה ׁשאין גדֹול, נקרא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאחד
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ÂËסימן הביא ׁשּלא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּבן
ּבין ספק זה הרי - ׁשּלמעלה הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה,
סימני ּבֹו ׁשּנראּו ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לגדֹול; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקטן

ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מּלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּבגרּות
.ÊË- מקֹום ּובכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ׂשערֹות ְְְֲֵֵַַַָָָָׁשּתי

לעּקרן[גודלן]ׁשעּורן ראׁשן לכף ּומּׁשּיצמחּו[שרשן]ּכדי . ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
הּזּוג ּבפי להּנטל יכֹולֹות לכף[מספריים]ויהיּו ׁשּיּגיעּו עד , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבבן לפיכ מקֹום. ּבכל להחמיר ּבהן ּדנין - לעּקרן ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹראׁשן
ּכדי וצמחּו הֹואיל להחמיר, ּגדֹולים אֹותם נחׁשב ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹּובבת
הֹואיל להחמיר, קטּנים אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ּבפי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלהּנטל

לעּקרן. ראׁשן לכף הּגיעּו ְְִִִָָָָֹֹֹולא
.ÊÈּובית הערוה. ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ׂשערֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּתי

על ּבין למּטה, ּבין למעלה ּבין סימנין, מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה
אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע [שניהםאיברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

למטה] או ּבעּקרןלמעלה וׁשּיהיה ואפּלּו[שרשן], ּגּמֹות. ְְְֲִִִֶֶַָָֻ
זֹו ּגּמֹות ׁשּתי נמצאּו סימן. אּלּו הרי אחת, ּבגּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻׁשּתיהן
ּגּמה אין חזקה סימן. אּלּו הרי - ׂשער ּבהן ואין זֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבצד

ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוׂשערֹות ׂשער, ְְְְֵֶָָָָָֹּבלא
.ÁÈ,עׂשרה ׁשּתים ׁשנת ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּבת

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּומא ׁשהן עׂשרה, ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּבן
עׂשרה ׁשלׁש אחר עֹומדֹות ּבמקֹומן ׁשהּׂשערֹות ּפי על אף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימן. אינן - לנקבה עׂשרה ׁשּתים ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר
.ËÈונֹודע הּזמן ּבתֹו ּבׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָּבּמה

ׁשם ונמצאּו זמן אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל ׁשּומא. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהן
ׁשּמא אֹומרין ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּתי

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו זמן ְְְְִֵֶֶַָָֹקדם
.Îׁשּתים ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן ּבתֹו ּבין הּבת, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָּכׁשּבֹודקין

נׁשים ּפי על ּבֹודקין - לאחריו ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה,
וׁשֹומעין ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשרֹות

הביאה. לא אם הביאה אם ִִִִִֵֵֶָָָֹמּמּנה
.‡Îּובערכין ּובבת ּבבן האמּורֹות הּׁשנים פלוניּכל ["ערך ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

הגיל] לפי משתנה הערך – ׁשניעלי" לא אינן מקֹום, ְְֵֵָָָֹּובכל
ׁשהן העּבּור, סדר ׁשל ׁשנים אּלא - החּמה ׁשני ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּלבנה,

חודש]ּפׁשּוטֹות י"ב חודש]ּומעּברֹות[של ׁשּבית[י"ג ּכמֹו , ְְְֵֶָֻ
החדׁש; קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, קֹובעין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּדין

הּדת. ּדברי לכל מֹונין הּׁשנים ְְְִִִֵַַָָָָּובאֹותן
.·Îהּׁשנים ּבמנין הּנׁשים על סֹומכין הבןאין [גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ

הבת] עדיםאו ׁשני ּפי על אּלא הּקרֹובים, על ולא ,ְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
להעיד. ְְִִֵָּכׁשרים

.‚Îזֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהאב
לקרּבן נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש בשוגג]ּבת חטאו ,[אם ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ

למּכֹות לא מדרבנן]אבל לענׁשין[מלקות [מלקותולא ְְֲֳִַָָָֹֹ
בי"ד] ּבּתיומיתת אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן זה ּבני .ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹ

לנדרים נאמן - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָזֹו
קיימין] ולחרמים[שנדריהם נכסיוולערכין הבן החרים [אם ְְֲֲִִַַָָ

הבית] לענׁשין.לבדק ולא למּכֹות לא אבל ְְְְֲֳִֵֶַָָָֹֹּולהקּדׁשֹות,
.„Îהּנקרא הּוא - נקבּות ואברי זכרּות, אברי לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

סימן לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;
לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע

.‰Îאטּום אּלא נקבּות ולא זכרּות לא לֹו ׁשאין ְְְִֵֶֶַַָָֹֹּומי
נקרע[סתום] ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְִִִֵַַַָָֻ

נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ונמצא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּטמטּום
ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום נקבה. הּוא הרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻנקבה,
והן ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּתים

מקֹום. ּבכל ּבהן ְְֵֶֶַָָָׁשּנדּבר
.ÂÎהאּלמים הן - מקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחרׁש

ׁשּמדּבר מי אבל ׁשלמין; ׁשהם מדּברין, ולא ׁשֹומעין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשאין
אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָואינֹו
ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ׁשלמים ׁשהם ואּׁשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹואיׁש

ּופּקחת. ּפּקח נקראין - ְִִִִִֵַַַָׁשֹוטין
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני[מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנּיה, ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּפרקים
אילֹונית, ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּסּורי
חּמה, סריס קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָּגדֹולה,
ּפקחין. חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, אדם, ְְְְְְִִִִִֵַָָָֻסריס

.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים
ּכל ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני

אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם
ג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

אין‡. - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם מתקּדׁשת? האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכיצד
'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָּפחֹות
אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', מקּדׁשת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻאּת
הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', לאּׁשה', ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָלי
והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ּדברים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאֹומר

הּכסף. לּה ִֵֶֶֶַָׁשּיּתן
אני·. 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה היא ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻנתנה

אם וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
אֹו‚. החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ּבׁשטר קּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָואם

אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל העלה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעל
לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ'הרי

עדים. ְִִֵֵּבפני
ּכגט;„. הּמתקּדׁשת, האּׁשה לׁשם אֹותֹו ׁשּיכּתב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוצרי

לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ּכֹותבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינֹו
עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - מּדעּתּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
לי',‰. מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ּבביאה קּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻואם

לי אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש
עליה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין מקּדׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּתהיה

מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא
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.Âענינם ׁשּיהיה צרי ּכׁשּיקּדׁש, האיׁש ׁשּיאמר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּדברים
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
- ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ׁשם ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאין
ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', אֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאׁשּתי',
אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ּברׁשּותי', אּת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָ'הרי

חרּופתי' אּת 'הרי אֹו "נחרפתלקּוחתי', הכתוב [מלשון ְְֲֲִִֵַָָ
מקּדׁשת.לאיש"] זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ְְֲֵֵֶֶֶַָָֻוכל

.Êאּת 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי לּה: ּכתב אֹו לּה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאמר
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזרמיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור אסּורתי',[מלשון אּת 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

ׁשּיהיה והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' אּת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ'הרי
עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמדּבר

קּדּוׁשין עסקי על להינשא]ּתחּלה כוונתם חֹוׁשׁשין[על אין , ְְְִִִִִֵֵַָ
אּלּו. ְִֵלמּלֹות

.Áמּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
ּכמֹו ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה הּדברים מׁשמע ויהיה ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּבּה,
ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מקּדׁשת זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

מגרׁשת. ְֶֶֹאֹו
.Ëהא מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻהאֹומר

ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלמה
חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנמצא
לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה לי', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻמקּדׁש
מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי האֹומר: ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻוכן

.Èמקּדׁש וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה: ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאמר
ּבחצי לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי
אמר מקּדׁשת. זֹו הרי - ּפרּוטה' ּבחצי האחר וחצי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּפרּוטה
ּבפרּוטה וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש חצי' ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻלּה:
ּבני לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי 'ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָלמחר',
ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת' ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֻּבפרּוטה',
ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי וקרקע ּבּת' ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו

.‡Èׁשהיא זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את מקּדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהאב
ּבּתי "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ּוכׁשהיא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנה,

וקּדּוׁשיה הּזה", לאיׁש הקידושין]נתּתי וכן[כסף לאביה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ּבמציאתּה, זּכאי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּוא
עד ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן נתאלמנה אֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹנתּגרׁשה
עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב מקּבל לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּתבּגר.
הרי - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת היתה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתבּגר.
ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם ּגמּורה. איׁש אׁשת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹהיא
אם - מּכאן ּפחֹות אביה; מּדעת ּבביאה מתקּדׁשת ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחד,

מקּדׁשת. אינּה ּבביאה, אביה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻקּדׁשּה

.·Èּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה
הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאין הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
היא הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
ּכיון קטּנה. היא ׁשעדין ּפי על ואף עצמּה, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּברׁשּות

רׁשּות. ּבּה לאביה אין ְְִִֵֵֶָָָׁשּנּׂשאת,
.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתקּדׁשה

ואפּלּו ׁשּנתקּדׁשה; אחר האב נתרּצה אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻמקּדׁשת,
על אסּורה אינּה הּקּדּוׁשין, מאֹותם נתּגרׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
ׁשּנתקּדׁשה ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא, ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו,
.„Èׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין - ּבֹוגרת ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה,
לאיׁש יׁש מּספק. ּגט צריכה לפיכ ּבספק; מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻזֹו

ּפלֹוניתלעׂשֹות אּׁשה ּבין אּׁשה, לֹו לקּדׁש ,[מסויימת]ׁשליח ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
הּנׁשים מּׁשאר אּׁשה שהיא]ּבין הּגדֹולה[איזו האּׁשה וכן ; ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּפלֹוני,[הבוגרת] מאיׁש ּבין קּדּוׁשיה, לקּבל ׁשליח ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָעֹוׂשה
לקּבל ׁשליח עֹוׂשה האב וכן האנׁשים; מּׁשאר מאיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבין
הּקטּנה, לבּתֹו אדם ואֹומר ּברׁשּותֹו; ּכׁשהיא ּבּתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָקּדּוׁשי

.קּדּוׁשי וקּבלי ְְְִִִִַַצאי
.ÂËלעׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ׁשליח העֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּכל

אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש אבל עדים. ׁשני ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבפני
ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים, לעׂשֹותֹו צרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָאינֹו
הּׁשליח הֹודּו אם לפיכ הּדבר; אמּתת להֹודיע אּלא ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהאיׁש
ׁשליח ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים, צריכין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמׁשּלח,

התבואה]ׁשהרׁשהּו ּבהן[בעל וכּיֹוצא ּתרּומה לֹו להפריׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּבּכל -ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

.ÊËׁשלּוחין ׁשנים עׂשה אם לפיכ עד; נעׂשה ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָהּׁשליח
ׁשלּוחיו, הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָלקּדׁש
ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, עדי הן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָוהן

אחרים. ְֲִִֵַׁשנים
.ÊÈלפי - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לׁשליחּות, ּכׁשרין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹהּכל

"ּכן ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והּגֹוי ּדעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינן
אף ּברית ּבני אּתם ּומה - הּׁשליח לרּבֹות אּתם", ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו

העבד אבל הּגֹוי. את להֹוציא ּברית, ּבן [הכנעני]ׁשלּוחכם ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
הּוא הרי - ׁשּבממֹון לדבר ׁשליח נעׂשה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגּטין ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּפסּול

עליו]וקּדּוׁשין חלים .[אינן ְִִ
.ÁÈמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ׁשּקּדׁש האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשליח

הּוא האּׁשה ׁשליח ואם זה'. 'ּבׁשטר אֹו זה', ּבכסף ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָלפלֹוני
אֹות ׁשּׁשלחה ּפלֹונית 'הרי לֹו: אֹומר - הּקּדּוׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמקּבל
'ארסּתיה אֹו ,'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻמקּדׁשת
המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה', ל 'נתּתיה אֹו ,'ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל
לי', מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת 'הרי לֹו: אֹומר - האב ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻעל
הּׁשליח אֹו האב אמר אם .'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא
ולא לּׁשליח אֹו לאב ונתן ּבענין עסקין היּו ואם ּדּיֹו. - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'הן'
ּכֹותבֹו אינֹו - ּבׁשטר קּדׁש ואם ּדּיֹו. - ּדבר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּפרׁש
ּכּלן הּדברים ּבכל וכן הּׁשליח. מּדעת אֹו האב מּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
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עם ׁשליח ּדין ּכן האּׁשה, עם האיׁש ּכדין קּדּוׁשין, ְִִִִִִִִִֵֶַָָָָׁשל
האב. עם אֹו ִִַָָָׁשליח

.ËÈידי מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו אדם ׁשּיקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
יֹותר ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש האּׁשה על מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו;
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
ראּוי אין ׁשּירצה, מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּבּתֹו את אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
וכן רֹוצה. אני ּבפלֹוני ותאמר ׁשּתגּדיל עד קטּנה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהיא
עד אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה; ׁשּיקּדׁש לֹו ראּוי אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאיׁש
ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו, ּכׁשרה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיראּנה

ׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב אֹו מגרׁשּה, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא
.Î,ּבׁשטר וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּבביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמקּדׁש

ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה; מן ּבֹו ׁשּנאמר:מתקּדׁשת ּומגרׁש, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
הּכסף וכן ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות", ספר לּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

סֹופרים מּדברי ּופרּוׁשֹו הּתֹורה, זאתמן למדו [חכמים ְְִִִִֵֵַָ
ואמרּומהתורה] אּׁשה", איׁש יּקח "ּכי ׁשּנאמר: ,ְְֱִִִִֶֶַַָָ

ּכסף "נתּתי ׁשּנאמר: ּבכסף, יהיּו לּקּוחים ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָחכמים:
מּמּני". קח ִִֶֶַַָהּׂשדה,

.‡Îיׂשראל ּכל נהגּו הּוא, ּכ הּדברים ׁשעּקר ּפי על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאף
ּבׁשטר, לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף; ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
והמקּדׁש לכּתחּלה; ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּדׁש.

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]ּבביאה, ּכדי[מלקות , ְְְִִֵַַַַָ
ׁשּקּדּוׁשיו ּפי על אף זה, ּבדבר ּפרּוצין יׂשראל יהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין
.·Îעל אף - ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ,ׁשּדּו ּבלא המקּדׁש ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹוכן

ּכדי מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה ּדבר יהא [מופקרת]ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Îידי על ּבין עצמֹו, ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָּכל

ואחר ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי - ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשליח
קּדׁש ואם הּמצוֹות. ּכל קדם ׁשּמברכין ּכדר מקּדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
לבּטלה, ּברכה ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ּבר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

נעׂשה. ּכבר ּׁשּנעׂשה ְֲֲֶַַַָָָמה
.„Î,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ?מבר ְֱֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכיצד

לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָאׁשר
חּפה ידי על הּנׂשּואֹות את לנּו והּתיר הארּוסֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאת
ּברּכת היא זֹו יׂשראל'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוקּדּוׁשין,
אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר העם ונהגּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָארּוסין.
ואחר ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ׁשם יׁש אם ׁשכר. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשל
לא ׁשם אין ואם מקּדׁש. ּכ ואחר ארּוסין, ּברּכת מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּכ

עצמּה. ּבפני אֹותּה מבר - ׁשכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹיין
ד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

אּׁשה‡. והמקּדׁש לרצֹונּה, אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין
עד ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת; אינּה - ּכרהּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבעל
נׁשים לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרהֹו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּיקּדׁש
- ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ּכאחת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַרּבֹות

לקּבל לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; אחת לכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּפרּוטה
מּדעּתן. כּלן ידי על ְְִִִֵַַַָָֻהּקּדּוׁשין

ּביד·. מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן האּׁשה, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהמקּדׁש
נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה ואמר ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָחברּתּה,

גם] ׁשּתיהן[ואת הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן אֹו ,ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן אם אבל ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֻמקּדׁשֹות.
אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ספק הּקּדּוׁשין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּקּבלה
ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ּוכאּלּו ּבלּבּה, מה ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹלראֹות
ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, היא קּבלה ּולפיכ ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָזה'?

מקּדׁשת. ספק היא זה ּומּפני ּבלּבּה, מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻלראֹות
אֹו‚. לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ּבדינר לי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ'התקּדׁשי

לאּור אֹו מקּדׁשת.[אש]לּים, אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', 'ּתנהּו לֹו: ְְְְְְִִִֵַָָָָאמרה

א ואם מקּדׁשת; אינּה - לי',ונתן ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו מרה: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ְְֲֵֶֶַָֻונתן

היה„. ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על 'הּניחהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמרה:
זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע
אמרה זה', ּבכּכר לי 'התקּדׁשי לּה: אמר ּבספק. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמקּדׁשת
אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ּכלב היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֻֻמקּדׁשת.
לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; - ְְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּלּה

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - זה' לכלב ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָֻ'ּתנהּו
אּׁשה‰. ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ּפרֹות מֹוכר ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָהיה

'אם לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָועמדה
זֹו הרי - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּתן
לי', הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻמקּדׁשת;
ּתן אּלא אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבלבד',
הרי ,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
'ּתן', אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻאּת
מראין הּדברים ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ'הׁשקה',

אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלא
.Âלקּדּוׁשיו חֹוׁשׁשין אין - אחד ּבעד כאןהמקּדׁש [|אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

קידושין] ספק וחמראפילו קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ּבלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלמקּדׁש
ׁשהם ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ּבפסּולי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֻמקּדׁשת.
ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ּתֹורה ּפסּולי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹספק
סֹופרים. מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה לכנס, רצה לא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹואם
'לא ואמרה העדים, את והכחיׁשה האּׁשה ּכפרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹואפּלּו
ספק קּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. לּקח אֹותּה ּכֹופין - ְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָקּדׁשּתני'
צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם -ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

מּספק. ּגט ִִֵֵֶָמּמּנּו
.Êׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין ׁשּקּדׁש, ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקטן

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, הּקטּנה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָאת
נתאלמנה] או ונתגרשה מּבת[שנישאת ּפחּותה היתה אם -ְְִִַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא ּפי על אף סוד]ׁשׁש, ושומרת [נבונה ְִִֵֶַַַַַ
צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ּומבחנת, ּומּכרת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּביֹותר
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ׁשהיא ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת היתה ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמאן;
מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה הֹואיל ּביֹותר, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻסכלה

הנישואין]למאּון לבטל בבעלה במיאון לה מּבת[די היתה . ְְִֵַָָ
מבחנת אם - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין עׂשר, סֹוף עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשׁש
לאו, ואם למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, הּנּׂשּואין עסקי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומּכרת

למאן. צריכה ואינּה למאּון מתקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאינּה
.Áרצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם למאּון? מתקּדׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד

'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָליׁשב
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ּבפלֹוני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹרֹוצה
יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ּגרּוׁשין; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבהלכֹות
אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין מּפני ּגט? ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבלא
יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, מּדברי זֹו קטּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָקּדּוׁשי
איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ׁשּגדלה עד ּבעלּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעם
לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר צרי ואינֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּגמּורה,

ּגט. ּבלא ותצא למאן, צריכה - ליׁשב ְְְְִֵֵֵֵֵֵָָָָֹרצת
.Ëאין - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן ּפּקחת, ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחרׁש

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעלּה
ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ׁשֹוטה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשּקּדׁש

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֹולא
.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס[מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ

אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡Èואנּדרֹוגינֹוס נקבה]טמטּום או זכר ׁשּקּדׁשּו[ספקי ְְְְְִִֶַֻ
ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָאּׁשה,

מּספק. ִֵֵָּגט
.·Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן לא[שחייב - ְֲִֵַַַַָָֹ

הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ּכלּום, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָעׂשה
ואין ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי
.‚Èּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת

לבעלּה ׁשאמרה ׁשהאּׁשה לּׁשני, מקּדׁשת זֹו הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבעלּה,
ּבפני ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, ּגרׁשּתני, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי[עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלאוין,
אחיו] של השניה ּגמּורין;[אשתו קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה מיבמה שנחלצה]חּוץ ׁשהיא[לפני , ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ּבספק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻמקּדׁשת
ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין אין אֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְִִִִִִֵֵַָָָָָָּביבמה,
הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ׁשאסּור ּפי על ואף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכערוה.

ּבגט. מגרׁש ְְֵֵֶָזה
.ÂËהרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

ּגֹוי וכן הּקּדּוׁשין; קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין אחר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא
יׂשראל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין יׂשראל, ּבת ׁשּקּדׁשּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָועבד
עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמׁשּמד
ּגט. מּמּנּו ּוצריכה ּגמּורין, קּדּוׁשין אּלּו הרי ּברצֹונֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָזרה

.ÊË- חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהמקּדׁש
וכיון ׁשּתׁשּתחרר; עד ּגמּורין קּדּוׁשין מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאינּה
ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה ּגמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנׁשּתחררה,
אחר וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. קּדּוׁשין לקּדׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָצרי

לׁשניהם. קּדּוׁשין ספק זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּנׁשּתחררה,
.ÊÈחרּופה ׁשפחה היא שפחה]ואיזֹו האמּורה[חצי ְְֲֲִִֵָָָָ

ב]ּבּתֹורה? - באשם מתחייב עליה ׁשפחה[שהבא ׁשחציּה מי ְְִִֶֶַָָָ
עברי עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין ּבת הקידושין]וחציּה חלים .[שאז ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ

הרי - חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַּומי
קּדּוׁשין. ספק ְִִֵֶזה

.ÁÈׁשּנׁשּתּכר ּפי על ואף קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
לׁשכרּותֹו הּגיע ואם שכרות]הרּבה. לֹוט[לדרגת [שאינוׁשל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ - עושה מה ּבדבריודע ּומתיּׁשבין קּדּוׁשין; קּדּוׁשיו אין ,ְְְִִִִִֵַָָָ
מצבו]זה את היטב לבדוק .[ויש ֶ

.ËÈקּדׁשּה מקּדׁשת. אינּה מּפרּוטה, ּבפחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻהמקּדׁש
זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבאכל
ׁשוה זה ּדבר ׁשּמא מּספק; ּגט ּוצריכה ּבספק, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻמקּדׁשת
ּכסף ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא אחר. ּבמקֹום ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרּוטה
קּדּוׁשי אּלּו הרי הּמדינה, ּבאֹותּה ּפרּוטה ׁשוה היה אם -ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּפרּוטה, ׁשוה אינֹו ואם ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוּדאי;

מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו ּבתבׁשיל קּדׁש ׁשאם רב]לי, [לזמן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּמקֹום, ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו לא אם - ּבהן ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אחר למקֹום מּגיע אינֹו זה ּדבר ׁשהרי ּכלל; מקּדׁשת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאינּה
טעם ׁשל ודבר ּכלּום. ׁשוה יהיה ולא ויאבד, ׁשּיּפסד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד

עליו. לסמ וראּוי זה, ְְִֶָָָֹהּוא
.Îנׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - לאחר[מתנות]ּבפרּוטה ְְְִִִֶַַַַַָָ
ׁשּׁשלח ּפי על אף - ׁשּקּדׁש קטן וכן מקּדׁשת; אינּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּכאן,
קּדּוׁשיו ׁשּמחמת מקּדׁשת; אינּה ׁשהגּדיל, אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻסבלֹונֹות

ּפסּולין. קּדּוׁשין ׁשהיּו ׁשלחם, ְְִִִִִֶָָָָהראׁשֹונים
.‡Îצרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

לּה לזרק ׁשרצת ּכיון אּלא ידּה, לתֹו הּקּדּוׁשין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיּתן
אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה, לתֹו ּבין - ּוזרקם ְְְִֵֵֵֶָָָָָָקּדּוׁשיה,
מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּלּה ׂשדה לתֹו אֹו חצרּה, ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶָָָֻלתֹו
אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי - הּבעל ּברׁשּות עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּברׁשּות עֹומדת היתה חיקּה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָלתֹו
לחיקּה אֹו לידּה הּגיעּו ולא מּדעּתּה, קּדּוׁשיה לּה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹוזרק
'הּנח לֹו: אמרה ואפּלּו ספק. קּדּוׁשי מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
הרי - ׁשניהם ׁשל הּמקֹום ואֹותֹו זה', מקֹום על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָקּדּוׁשי

ספק. קּדּוׁשי ִֵֵֵָאּלּו
.·Îׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עֹומדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָהיּו

קרֹוב מקּדׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב - קּדּוׁשיה לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשניהן,
קרֹוב ספק ׁשהיּו אֹו למחצה, מחצה מקּדׁשת. זֹו הרי ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻלּה,
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זֹו הרי - לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לֹו, קרֹוב ספק ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹלּה
ׁשהּוא ּכל לֹו? וקרֹוב לּה קרֹוב הּוא ּכיצד ּבספק. ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֻמקּדׁשת
הּוא זה - אֹותן לׁשמר יכֹולה אינּה והיא אֹותן לׁשמר ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹיכֹול
לׁשמר יכֹול אינֹו והּוא אֹותן לׁשמר יכֹולה היא לֹו; ְְְְִִִֵָָָָֹֹקרֹוב
ׁשניהם אֹו אֹותֹו, לׁשמר יכֹולין ׁשניהם לּה. קרֹוב הּוא זה -ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ

למחצה. מחצה הּוא זה - אֹותֹו לׁשמר יכֹולין ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָֹאינן
שישי יום

ה ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
ּבפסח‡. חמץ ּכגֹון - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש

אינּה - הניה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָאֹו
מּדבריהםמקּד ּבהניה אסּור היה ואפּלּו ,[מדרבנן]ׁשת; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

עׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית ּבׁשעה חמץ -[בניסן]ּכגֹון ְְְִִִֵַָָָָָָָ
מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה

זֹו·. הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהניה, האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינּה ּבדמיה, קּדׁש ׁשאם - זרה מעבֹודה חּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמקּדׁשת;
ּכמֹוה. ּבהניה אסּורין זרה עבֹודה ׁשּדמי מּפני ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמקּדׁשת,

ּבפרׁש מקּדׁשת,[צואת]המקּדׁש אינּה זרה, עבֹודה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ידּבק "ולא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור זרה מעבֹודה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּכל
הּנסקל ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש אבל החרם". מן מאּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּביד

אדם] שהרג ׁשּׁשֹור[שור ּפי על אף - מקּדׁשת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶֶַַֻ
ּדבר ׁשאינֹו ּבהניה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ּבהניה, אסּור ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּנסקל

הּׁשֹור. לגּבי ְֵַַָחׁשּוב
אֹו‚. אדּמה, ּפרה ּבאפר אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻהמקּדׁש

המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעׂשֹותן ׁשּמּלאן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבמים
הּבית ּבדק ׁשל מקּדׁשת,[ביהמ"ק]ּבהקּדׁש זֹו הרי - ּבׁשֹוגג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ

ּכל ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש וחמׁש קרן יׁשּלם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּוא
מקּדׁשת. אינּה ּבמזיד, ּבֹו קּדׁש ואם ּבׁשגגה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻמֹועל

אינּה„. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ׁשני, ּבמעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָקּדׁשּה
ׁשּיתחּלל עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעׂשֹות לֹו ׁשאין לפי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמקּדׁשת,

הּוא".[יפדה] "לה' ּבמעׂשר: ׁשּנאמר ,ְֱֲֵֶֶַַ
.‰- קּלים מּקדׁשים אֹו קדׁשים, מּקדׁשי ּבחלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש

אבל ּבלבד. לאכילה אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאינּה
ּובבּכּורים, מעׂשר, ּובתרּומת ּגדֹולה, ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכהן
ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש ויׂשראל ראׁשֹון, ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש לוי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן

מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲִֵֶֶָֻעני
.Âומעשרות]מּתנֹות ּכמֹו[תרומות הן הרי הּורמּו, ׁשּלא ְְֲֵֵֶַָֹ

לֹו ׁשּנפלּו יׂשראל לפיכ טבלים[בירושה]ׁשהּורמּו. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
הופרשה] שלא מהם[תבואה והפריׁש ּכהן, אּמֹו אבי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֹמּבית

לֹו ׁשּנפלּו ּומעׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ּומעׂשרֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָּתרּומה
מקּדׁשת, זֹו הרי אּׁשה, ּבהן קּדׁש ואם אּמֹו, מאבי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻֻּבירּׁשה
למי למכרן לֹו יׁש לאכילה, לֹו ראּויין ׁשאינם ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאף
ׁשהפריׁש ּבתרּומה ׁשּקּדׁש יׂשראל אבל לֹו. ראּויין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשהן

לֹו[תבואתו]מּגרנֹו אין ׁשהרי מקּדׁשת, אינּה יכול], [אינו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָֻ
לכל ׁשּנֹותנּה לפי הניה, טֹובת אּלא ּבּה לֹו ואין ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָלמכרּה,

ממֹון. אינּה הניה וטֹובת ׁשּירצה; ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
.Êּבחמס אֹו ּבגנבה, אֹו ּבגזל, האּׁשה את [קניןהמקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

כרחו] ונֹודעבעל הּבעלים נתיאׁשּו אם הקידושין]- [לעדי ְְְֲִִִַַָָ
לאו, ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ּביאּוׁש, ּדבר אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֻׁשּקנה

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
.Áּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס

לֹו: ׁשאמר ּפי על אף - הּבית ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוקּדׁש
נ לא לּה'?'לּמה ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה תּת ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלא ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; אינּה -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
מּדעת ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש
ׁשאין ּבדבר קּדׁשּה ואם מקּדׁשת. ואינּה גזל זה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻחברֹו,
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת
.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא[בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ

ּבית ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת
שלושה]ּדין מה[של לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ

ויּניח ּׁשּירצה.[לשותפו]ּׁשּירצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

לי מקּדׁשת את 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה[הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ

- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה
.‡Èּכנסי' לּה: ואמר ּפּקדֹון לּה נתן אם ּפּקדֹון[קבלי]וכן ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻקדם
מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ׁשּנטלּתּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחר
מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - וׁשתקה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבֹו'
ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; אינּה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמעֹות

מקּדׁשת. זֹו ְֲֵֶֶֻהרי
.·Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר

היה אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמקּדׁשת
אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן
ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם 'הן'. ׁשּתאמר עד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמקּדׁשת,
אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהחֹוב
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚È.מקּדׁשת אינּה ּבׁשטר, היתה אפּלּו - ּבמלוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהמקּדׁש

'הרי לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
מּפני מקּדׁשת, אינּה - 'ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי מקּדׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאּת

להֹוצאה קּים[לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה. הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיא

.ÂËּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשת. זֹו הרי מלוה, ּבהנית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהמקּדׁש
אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהלוה
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לי ׁשארויח זמן ּבהנית לי הפרעון]מקּדׁשת [שאדחה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֻ
מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ׁשּתהיה זֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבמלוה

ּפלֹונ זמן מעּתהעד הניה לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי - י' ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
לעׂשֹות ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ּבמלוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָלהׁשּתּמׁש

ּכרּבית ׁשהיא מּפני לריבית]ּכן, רּבֹותי[דומה ּופרׁשּו . ְְְִִִִֵֵֵֶַַ
לׁשמען ראּוי ׁשאין ּדברים מלוה כמותם]ּבהנית .[לסבור ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

.ÊËּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻאמר
לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל לי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּיׁש
מקּדׁשת. זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל לי ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻ'ּבמלוה

.ÊÈמקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדשלי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה

כלים] לה שהשאיל אֹו[כגון והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵַַָָָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשוה

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר
ולא[למושל]לּׁשלטֹון' הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּפרּוטה[למשפט]ּתבעּה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ׁשההניה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּׁשּלֹו;

מקּדׁשת. אינּה ּבמלוה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֻוהמקּדׁש
.Î,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'הרי

ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - עּמּה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻועׂשה
סֹוף ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות לפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמּׁשּלֹו;
מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ׁשּיעׂשה זמן ּכל -ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ונמצא - ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּׂשכר

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
.‡Îאני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

זֹו מּתנה ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנתּתי
ּבגללּה. ּפלֹוני ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה
לֹו', ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכן
מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה לֹו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻונתן
מקּדׁשת. זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה ּבהנאת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלי

.·Îוהתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָאמר
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָלפלֹוני',
זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה זֹו ּבהנאה לי ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻמקּדׁשת
ּכלּום. המקּדׁש לּה נתן ׁשּלא ּפי על אף ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמקּדׁשת,
,'ל ואתקּדׁש מּתנה זה ּדינר ל 'הא לֹו: ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָאמרה
זֹו ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֻּולקחֹו
זֹו הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ְֲִִִִֵֵֶַָָָׁשּקּבלּתי
ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ׁשהנאה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמקּדׁשת,

לֹו. עצמּה ּתקנה ְְֶַַָזֹו
.‚Îזה והרי ּבדינר, לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהאֹומר

לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן עד ּביד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּמׁשּכֹון
ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא לידּה, הּגיע ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹהּדינר
אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש חֹוב על מׁשּכֹון ּבידֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָהיה
זֹו הרי ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף - אּׁשה ּבֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָוקּדׁש

ּבגּופֹו קנין מקצת לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻמקּדׁשת,
מׁשּכֹון. ְֶַׁשל

.„Îעל זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהאֹומר
לא ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה - לי' ׁשּתחזיריהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמנת
ואם הּתנאי; נתקּים לא החזירּתּו לא ׁשאם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום. לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהחזירּתּו,
.‰Îהרי' לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻנתן

ּבּה אין 'והלא ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻאּת
הּמחּבאים זּוזים ּבארּבעה 'ּתתקּדׁש ואמר: ּפרּוטה', ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשוה
ואם מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה אם - האגּדה' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻּבתֹו
ׁשּלאחר ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשתקה
מּפני ּבספק מקּדׁשת ותהיה מֹועלת; אינּה לידּה מעֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמּתן

אחר. ּבמקֹום ּפרּוטה ּתׁשוה ׁשּמא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻהאגּדה,
.ÂÎלי התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָהאֹומר

ּפרּוטה, ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו' לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻהרי

אחרת. ּבמדינה ּפרּוטה אחת ּתמרה ּתׁשוה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמא
.ÊÎּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו' ּובזֹו ּבזֹו לי 'התקּדׁשי לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר

אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשוה
ראׁשֹונה ראׁשֹונה אֹוכלת היתה הראשונהמּספק. [אכלה ְִִִֵֶֶָָָָָ

דיבורו] שסיים ּפרּוטה,קודם ׁשוה ּבאחרֹונה יׁש אם -ְֲִֵֶַָָָָ
ׁשאֹותן מּספק; אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ואם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמקּדׁשת;
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש ּכמלוה, הן הרי ׁשאכלה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּתמרים
אחרֹונה. ּבתמרה אּלא הּקּדּוׁשין ׁשאין ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשת,

.ÁÎּבכּלן יׁש אם - ּבאּלּו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאמר
ראׁשֹונה אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף מקּדׁשת: ּפרּוטה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשוה

אֹוכלת. היא ׁשּלּה ִִֶֶֶָָראׁשֹונה,
.ËÎאם - זה' ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר

ואם ּׁשּבתֹוכֹו; ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי מים, מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיה
ואם ּׁשּבתֹוכֹו. ּבמה ולא ּבֹו, מקּדׁשת זֹו הרי - יין מלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיה
ּבֹו; ולא ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשמן מלא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהיה
מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה לא אם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלפיכ
וּדאי, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה ואם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבספק,

מׁשּגיחין ּכֹוס[בודקים]ואין פרוטה]על שווה .[אם ְְִִֵַַ
ו ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ואם‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש
ׁשהיה ּבין איׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלאו,
ּבין ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל האּׁשה. ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמן
צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָּבגרּוׁשין,

ּדברים. ארּבעה ּבּתנאי ְְְְִִַַַָָָלהיֹות
ׁשּיהיה·. - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואּלּו

הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה ּכפּול, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּתנאי
לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה לּמעׂשה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָקֹודם

ּבטל,[כדלהלן] הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי חסר ואם .ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
אֹו מקּדׁשת זֹו ּתהיה אּלא ּכלל, ּתנאי ׁשם אין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻּוכאּלּו

מּיד, הּמּתנה אֹו הּמּקח ויתקּים התנהמגרׁשת לא ּוכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הארּבעה. מן אחד הּתנאי וחסר הֹואיל ְְְְִִֶַַַַָָָָָָּכלל,
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אּת‚. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני 'אם לאּׁשה: האֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?
מקּדׁשת', ּתהי לא לי ּתּתני לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
קּים, הּתנאי הרי - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
ּתהיה זּוז, מאתים לֹו נתנה ואם ּתנאי; על מקּדׁשת זֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻוהרי

מקּדׁשת. אינּה לֹו, נתנה לא ואם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻמקּדׁשת,
זה',„. ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻאבל

לי ּתּתני 'אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, הּדינר ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָונתן
ּתהי לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי זּוז ְְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹֻמאתים
ונתן הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני ּבטל, הּתנאי הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻמקּדׁשת'
ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף התנה, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבידּה

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהרי
אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
לּה: אמר לא ׁשהרי ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּתנאי
מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה
.Âּתהי לא זּוז מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן

לי מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה", ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר

לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם והרי["אם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻזֹו

.Êלּתהֹום ּתרדי אֹו לרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן
ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהרי
לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא לּתהֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּתרדי
ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, הּתנאי הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה אפׁשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאי

והּתּול.[מגזימה] ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים
.Áׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

ודם חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּתאכלי
מקּדׁשת ּתהיה ואכלה, עברה ואם קּים; הּתנאי הרי - ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבידּה
מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם מגרׁשת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻאֹו
ּבּתֹורה', ּׁשּכתּוב מה על התנה 'הרי ּבזה אֹומרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָואין
ּתתּגרׁש. ולא ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ּבידּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשהרי

.Ëּתנאֹו ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּמה
נתן אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ּבדבר עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על מכר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה לֹו זּכתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ׁשחּיבה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמּדבר
אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי נתקּימּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכבר

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּבֹו
.Èׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ועֹונה[מזונות] ּוׁשאר[תשמיש]ּכסּות 'ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְְִֵֶָ
ּבעֹונה אבל ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהיא מּפני ּבהן, קּים ּתנא -ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
זֹו והרי ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא -ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ואּתה ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת,
ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .'גויהּבתנא] ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

מלחמה] ּבּהשבויית ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על -[שתהא ְְִֵֶַַַָ
מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ואין מקּדׁשת, זֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהרי
יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה מּלהׁשּתעּבד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ׁשּמנעה ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹּבדבר

.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
ּכמי זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
ּותנאֹו לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהתנה
ונמצא הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבטל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהתנה

.·Èאֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָאבל
אפׁשר ׁשהרי קּים; ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבּתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ'ׁשּיּׂשיא
חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני ותּתן לקּימֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבידּה
ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ׁשּיּׂשיא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹועד

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‚Èוכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים

'הּנֹותן אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
- ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על ְְְֵֵֵַַַַַַָָּגט
ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ׁשהּתנאי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּתדע
ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש צריכין נהיה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשּלא

ּתנאי. ּכאן אין מהן, אחד ְֵֵֵֶֶַָָָחסר
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ממֹון ּבדיני אבל ּבלבד, וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹלכּפל
ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו
ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, אֹותן למדּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָראּובן
וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא זה ּותנאי יעברּו", ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלא

לעׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, הּגאֹונים ּגדֹולי ְְְֲִִִֵֵַַָָהֹורּו
.ÂËמקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּכיצד? ׁשּנתקּדׁשה. מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשעה
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָונתן
קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ּבתׁשרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֻעּמּה
מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים קדם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֻׁשני
הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין הּדין וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלּׁשני.

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט, ׁשּיהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
.ÊËאמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר

הּקּדּוׁש מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ין,הּמאתים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻ
מרּבה; זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻאף
אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר קּדׁשּה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ

ּובממֹונֹות. ּבגּטין הּדין וכן ְְְְִִִֵֶֶַָֻמקּדׁשת.
.ÊÈולא ּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹּכל

הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, הּתנאי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָלהקּדים
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ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל קּים; ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּתנאֹו
ּבדברים ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה

ברצינות] מתכוון 'על[ואינו האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְֵֵַַָָָ
הּתנאי לכּפל צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמנת'

לּמעׂשה. להקּדימֹו ְְְֲִֶַַַֹולא
.ÁÈמנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?

לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא ואם זּוז, ּמאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
זה יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹֻיּתנּו
ׁשהקּדים ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבחצר,
זה והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן לּתנאי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמעׂשה
- הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ּתנאֹו; הׁשלים ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבחצר
ראׁשֹונה מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ותתקּדׁש ּבחצר, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיזּכה
ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו הּמעׂשה, נעׂשה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּה

ז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
ׁשּירצה‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא[אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר
יבם. לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ׁשם יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹרֹוצה',

ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר
עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים בולי לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ

ואםכור] מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֻ
אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו הרי לֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻאין

לקלקלּה ּכדי לי איש]אין אשת באיסור .[להכשילה ְְְְִֵֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵַָָָָאֹו
זֹו הרי ׁשאמר, הּמקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי
לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת

זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי
הראה ויראּנה; מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאֹו
ּבׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ּביד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּזּוזים
הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחרים
ּבאריסּות לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו ּבׁשּתפּות, אֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻּבמלוה

מהיבול] חלק תמורת בה עד[לעבוד מקּדׁשת, אינּה -ְֵֶֶַָֻ
ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ׁשּמׁשמע מּׁשּלֹו; לעצמיׁשּיראּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

.ל ׁשאמרּתי זה ְִֶֶַָָָָּדבר
נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו [חפירות]היה ְְִֵָָָָָָָ

- טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, עׂשרה ְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָֻעמּקים
ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים הּנקעים היּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָאם
מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין מּפני עּמֹו, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָנמּדדין

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני עּמֹו, נמּדדין - ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָמים

.Âׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר
- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

חּוץ[בגדי]ּבמיני נדר עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאּלּו
נדר' ּכל עלי ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרי
מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי
אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא
אף - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻמקּדׁשת;
מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻעל
הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין הן ְְִִִִִֵַַַַַַָָּומה

במקדש]ּבּכהנים ּביאת[לעבודה ּובהלכֹות ּבּנׁשים; ּפֹוסלין , ְְְֲִִִִִַַַָֹ
- ּבּנׁשים עליהן ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל יתּבארּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמקּדׁש,

רע ּגּסין[מהגוף]ריח ודּדין עבה, וקֹול הּפה, וריח וזעה, , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ונעׂשה ּכלב ּונׁשיכת לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחברֹותיה

וׁשּומא צּלקת, הּפּדחת[יבלת]הּמקֹום אפּלּו[מצח]ׁשעל , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
על ואף ראׁשּה מּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹהיתה
על ּבאּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפי
ּבׁשאר ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹהּכהנים.

ּכאּסר ּגדֹולה ׁשּומה אֹו קטן]הּפנים, איטלקי על[מטבע אף ְְִִַַַָָָָ
ּבנׁשים. ּבין ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ׂשער ּבּה ׁשאין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּפי

.Áהּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש
הרי - נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו ּבּנׁשים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּפֹוסלין
והיּו נדרים עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. מקּדׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻזֹו
מקּדׁשת. זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה נדרים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻעליה

.Ë,מּומין ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְִִִֵֶַָָָָָקּדׁשּה
אם אבל מקּדׁשת. אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא אצל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻוהלכה
עליו והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין האיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהתנה
רֹופא אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו והיּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנדרים,
ׁשּכבר ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻורּפאֹו

זאת. על מקּפדת האּׁשה ואין ְְְְִִֵֶֶַַָָֹנרּפאּו,
.Èׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹֻׁשלׁשים
לאחר אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי מקּדׁשת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻאינּה

הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - יֹום' בהם]ׁשלׁשים [השתמשה ְְְִִִֶַַַַָֹ
יֹום; הּׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹֻּבתֹו
מקּדׁשת. אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ּבֹו חזר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻואם

.‡Èמקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא
היתה לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלּׁשני
ּולאחר איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת,
אׁשת אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלׁשים
ׁשאין איׁש אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאיׁש,

ּבּה. ּתֹופסין ְִִִַָהּקּדּוׁשין
.·Èלאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר

הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה', ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשים
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נֹותנין ׁשניהם לפיכ לׁשניהם; מּספק מקּדׁשת זֹו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻ
'הרי יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַֹֹּגט,
אחר ּובא יֹום', ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻאּת
יֹום', עׂשרים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻואמר
לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּובא
ּכּלן קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן אפּלּו ימים', ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשרה
ׁשהיא מּפני ואחד, אחד מּכל ּגט ּוצריכה ּבּה; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּתֹופסין

ּבספק. לכּלן ְְְֵֶֶָָֻֻמקּדׁשת
.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר

ּכל על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר
אם אבל מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהעֹולם
מּתרת ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'
לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר

.„Èאּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָהּנֹותן
הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום לי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻמקּדׁשת
ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ּוכׁשּיגרׁש מקּדׁשת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻזֹו
האֹומר אבל ׁשנּיה. ּפרּוטה קּדּוׁשי מן ׁשנּיה ּפעם ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָאֹותּה
'לאחר ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻלאּׁשה:

ׁשאׁשּתחרר' 'לאחר כנעני]ׁשּתתּגּירי', עבד 'לאחר[מהיותו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
כנענית]ׁשּתׁשּתחררי' שפחה ׁשּימּות[מהיותה 'לאחר , ְְְְִִֶֶַַַָ

'אחֹות ׁשּתמּות 'לאחר ,'אישתי]ּבעל היא אינּה[שכעת - ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת,

.ÂËלאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר
ואּלּו הֹואיל מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיחלץ

מּספק. ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו עּתה, ְְִִִִִֵַָָָָָקּדׁשּה
.ÊËהיא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
ׁשּצרי לי, ויראה מקּדׁשת. זֹו הרי - העּבר והּכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻמעּברת
אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר

ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ
.ÊÈ,'ּדינר ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאֹומר

מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - אחד ּדינר אפּלּו לּה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻונתן
לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה יׁשלים והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדינר,
מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּדינר',

ּדינ ּבמאה לּה לּה:ּבׁשאמר ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
למנֹות והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ'הרי
ּבּדינר ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת אינּה - ידּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻלתֹו
מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר יכֹולים ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחרֹון

נחׁשת ּדינר מהם נמצא אֹו ּדינר, מכסף]חסר אינּה[ולא - ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
רע ּדינר ּבהם נמצא במשקלו]מקּדׁשת. יכֹולה[חסר אם - ְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ

מקּדׁשת. אינּה לאו, ואם יחליפּנּו; הּדחק, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלהֹוציאֹו
.ÁÈׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר

ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', חמּׁשים ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשוין
מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - להן ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמתאּוה
ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ואינן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלקיחה;

ׁשוין והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ׁשּתסמ ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמקּדׁשת,
אינם ואם ראׁשֹונה. מּׁשעה מקּדׁשת זֹו הרי לּה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכׁשאמר

מקּדׁשת. אינּה ְִֵֶֶָָֻׁשוין,
.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש

מתקּדׁשת 'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה
ואחר לביתּה, וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָל

זה את זה ּתבעּו הקשר]ּכ את לחדש סתם[הסכימו וקּדׁשּו ְְְְִֶֶֶָָָ
בצרור] יש כמה לדעת מבלי צרורות, האיׁש[במעות אם -ִִָ

ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי יעׂשּו האּׁשה, את ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָּתבע
האיׁש. ּדברי יעׂשּו האיׁש, ְֲִִִֵֶַָָאת

.Îוקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן מקּדׁשת; אינּה - ּתנאי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל
את ׁשּׁשּנה אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה והל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּתנאי,

מקּדׁשת. אינּה - ְְֵֶֶַַָֻהּתנאי
.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר

ּבמקֹום היא והרי לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבמקֹום
מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',

לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא[ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ
וקּבל ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשאמרה
ּבמקֹום הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלּה
מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה וקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּפלֹוני',

לֹו. היא מקֹום ְִֶַָָׁשּמראה
.·Îאף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו ּפי אמירתעל זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶַָ
מקּדׁשת.משפט] היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי. ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּׁשה,

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרתלפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
ׁשּלאהתנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו

וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים
ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר[שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל
בה] היא[לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ

זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי

קודש שבת
ח ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ונמצא‡. יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר
ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין, ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
ׁשאני מנת 'על ּכסף, ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָונמצא

'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא[גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ּכר ּבן ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עירממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ
קרֹוב ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
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ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'
ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין[קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ

אּׁשה לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו,
אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ואין ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָּובנים'

ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; אינּה להן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻוהּדֹומין
לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם

אמר אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּדברים ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻמקּדׁשת;
ּבּסם'‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא
מנת„. על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - לקרֹות' יֹודע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאני
קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; אּונקלֹוס ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּגּום
ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע להיֹות צרי -ְְְְִִִִִִֵַָָ
להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת 'על יפה. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבדקּדּוק
צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על הּמׁשנה; לקרֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָיֹודע
ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא הּמׁשנה לקרֹות יֹודע ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

חּיא. ִִַָרּבי
עּזאי‰. ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ'על

זֹומא תורה]ּוכבן אֹותֹו[-כגדולי ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ְֲִֶֶֶָָָ
החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ּבתלמּודֹו אחד ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָּדבר
ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ּברּבים אֹותן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמלּמדין
- חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ּבקיאין העם ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּיהיּו
ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא וחבריו, עקיבה ּכרּבי אֹומרין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאין

חכמה ּדבר מקֹום[סברה]אֹותֹו ואֹומר.[בתורה]ּבכל ְְְְֵַָָָָ
נר ּבן ּכאבנר אֹומרין אין - ּגּבֹור' ׁשאני מנת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ'על
ּגבּורתֹו. מּפני מּמּנּו מתיראים ׁשחבריו ּכל אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּוכיֹואב,

אלעזר ּכרּבי אֹומרין אין - עׁשיר' ׁשאני מנת ּבן'על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
עׁשרֹו. מּפני אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעזריה,
זֹו הרי ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָ'על
מנת 'על ּבדעּתֹו. ּבתׁשּובה הרהר ׁשּמא מּספק, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - רׁשע' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהּוא
זרה עבֹודה ׁשעֹון ּבדעּתֹו; זרה ּבעבֹודה הרהר ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמא
ׁשּנאמר: רׁשע, נעׂשה ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר הּוא, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול
ּבית את ּתפׂש "למען וכתּוב: לבבכם", יפּתה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ"ּפן

ּבלּבם". ְְִִֵָָיׂשראל
.Âּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמקּדׁש

היא והרי 'ענּיה ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', היא ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהרי
מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי 'עׁשירה ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׁשירה',
ּכהן ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן הטעּתּו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
הּוא והרי 'עׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', הּוא ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹוהרי

ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא והרי 'עני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻעני',
אֹותּה. ְִָָהטעה

ט ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
ערוה‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- אּׁשה[וקידשן ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכאחת
מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּובּתּה,

מקּדׁשֹות·. ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש
- ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן והיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלי',
מּכן 'הראּויה להן: אמר אם מקּדׁשת; מּכּלן אחת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻאין
מאחיֹות, מן חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' מקּדׁשת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻלביאה
ּכּלכן 'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹו
אחת אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה לי', ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻמקּדׁשֹות
- ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש אׁשת ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָערוה,
לביאה מּכם 'הראּויה אמר: ואם מקּדׁשת; מּכּלם אחת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאין
ׁשאין מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ּכּלן -הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֻֻֻמקּדׁשת'

ּבּה. ּתֹופסין ְִִִַָהּקּדּוׁשין
ּבזה',‚. לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר

ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻוקּבל
על ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלבֹוא

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ׁשאי ְִִֵֶֶֶַַַָָּפי
לקּדׁשּה„. והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח וקּדׁש אמה]לֹו, אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּתיהן - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
קּדׁשּה‰. אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָּבּמה

וכּיֹוצא לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה לאב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשליח
לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ׁשניהן - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָּבהן

.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּקּדׁש,

אּׁשה איזֹו ׁשּיׁשידּוע אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי לֹו, קּדׁש ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן קרֹובֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה
ׁשּמא - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא אחֹות אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, לֹו קּדׁש ְְֲִִִִֵָָָָָֻאּמּה
אֹו אחֹות קרֹובה, לּה היתה אּלּו. ּכגֹון קרֹובֹות לּה ְְְְֵֵֶָָָָָָׁשאין
ׁשעׂשהּו ּבׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי על אף ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח,
קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ואין ּבּה; מּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻזה
ׁשעׂשה ּבׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ׁשּנתּגרׁשה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאחר
אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ואין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשליח,

הּׁשליחּות. ּבׁשעת לקּדׁשּה הּוא ְְְְִִֶַַַָָׁשּיכֹול
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.Êׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי
חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
האב וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל
מהם. מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
'ּבּתי ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת. ְֲֶֶַָֻואחֹותּה
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש נׁשים,[קבוצות]מי מׁשּתי ּבנֹות ְְִִִִֵֵֵֵֶָָ

ּברׁשּותֹו בגרו]וכּלן ּובׁשעת[שלא מהן, אחת וקּדׁש , ְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ
אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: אמר ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּקּדּוׁשין

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא לֹומר, ׁשּיׁש ּפי [מאשתועל ְְִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּבּקטּנֹותהראשונה] ּגדֹולה אֹו לֹו, השניה]קּדׁש ,[מאשתו ְְִֵֶַַָ

ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ׁשהיא ׁשּבּגדֹולֹות קטּנה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאֹו
והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה מן חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי -ְְְֲִִֵֶַַָָָֻֻ
ּפי על אף - הּקטּנה ּבּתֹו קּדׁש אם וכן המקּדׁשת. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻלבּדּה
ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא לֹומר, ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיׁש
- ׁשּבּגדֹולֹות הּקטּנה מן קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
לבּדּה והיא ׁשּבּקטּנֹות, הּקטּנה מן חּוץ מּתרֹות, ּכּלן ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻֻהרי
ּגדֹולה ּבבנֹותיו ׁשאין הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהמקּדׁשת;

מּמּנה. קטּנה ּבהן ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנה;
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל. על ְְַַָֹואֹוסרּה
.‡Èלמי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

ׁשּיאמר: עד אדם, ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקּדׁשּתיה'
ּגט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָ'נֹודע

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ואף ְְְִִֶֶַַַַַַָָּבלבד,
.·Èאחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר

צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:
אחרים. ֲִִִֵקּדּוׁשין

.‚Èאני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָקּדׁשּתיה'
הּוא 'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ּכֹונס. ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד

ּבעלּה. על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּקּדׁשּתיה'
.„Èלמי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא לכנס, עליו]נאמן [תחפה ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ
להּתירּה. ְְִֵַָּכדי

.ÂËלא' אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹהאֹומר
ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא - ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֻקּדׁשּתני'
הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', אֹומרת ְְְִִִִִֵֶֶַַַֹהיא
והיא ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ּבקרֹובֹותיה, ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָֻמּתר
ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת 'לא ְְִִִִֶֶֶַָָָֹאֹומרת

ּבקרֹובֹות[האם]ּגדֹולה ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ּוגדֹולה , ְְְְִִֶֶָָָָֻֻ
והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ּבקרֹוביו. מּתרת והּבת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻהּבת,
ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - אֹותי' אּלא קּדׁשּת 'לא ְְִִִֶֶֶַָָָֹאֹומרת
והאם האם, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּבת,

ּבקרֹוביו. ְֲִָָאסּורה
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו ביןהּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ

[- עדיםהיא ּבפני קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען ,ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת למדינה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָוהלכּו
וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - עדים ּבלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּקּדּוׁשין
'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש אּׁשה ׁשּתאמר ְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹמקֹום
להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב מּמּנּו מבּקׁשים - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹקּדׁשּתי'
מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם הפסד; ּבזה לֹו ׁשאין העם, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלׁשאר

ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ְִִֵָֻּכֹופין
.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו [השליח]העֹוׂשה ְְִִֵֶַַַָָָָ

לעׂשֹות ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - לעצמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֻוקּדׁשּה
מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר העֹוׂשה וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכן.

רׁשע. נקרא ְְִִָָָָּוממּכר,
.ÁÈהּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי[מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו זֹו[מינה הרי , ְְֲִִֵֵַַַָֻ
לראׁשֹון. ְִֶֶָֻמקּדׁשת

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'
ואם ּגט. ּכֹותבין ׁשניהם ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻלּׁשני;

ּכֹונס. ואחד ּגט נֹותן אחד ְֵֵֵֶֶָָָרצּו,
.Îּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

קדם אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

ּבֹו. וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן מּספק; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמקּדׁשת
.‡Îמהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

אסּור - קּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת וכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָקּדׁש,
ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ונֹותן ּכּלן; ְְְְִִֵֵַַַַַַָָֻּבקרֹובֹות
קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ּומסּתּלק. ּביניהן אחת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּכתּבה

ׁשּי חכמים והּדבראֹותֹו ואחת. אחת לכל ּכתּבה ּתן ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
אחת וכל אבדה, מהן לאחת ׁשּכתב ׁשהּכתּבה ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻידּוע
ּכתּבה לי וכתבּתה ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני אֹומרת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻואחת

ּכתּבתי'. ְְְִָָָֻואבדה
.·Îהרי - לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻהאּׁשה

וכל ּברּורה; ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻזֹו
הּוא וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻקֹול
ׁשנים ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹותן ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
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ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש 'ּפלֹונית ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹומרֹות:
וכן ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא לקּדׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנזּדּמנּו
וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ׁשנים ּבאּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָאם

ׁשּנתקּדׁשה[המולה]הברה מּפלֹוני ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
למדינה העדים להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָּפלֹונית
מקּדׁשת. אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - מתּו' אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻאחרת,

.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעםּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ
הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ

ּכיצד מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל
.„Îימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָיצא

- ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - אמתלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאמרּו
- לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלה, על ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻסֹומכין
אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלה נׁשמעה ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהֹואיל

לאמתלה. ְְֲִַָָחֹוׁשׁשין
.‰Îלבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה

ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ּפלֹוני, ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשל
חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; נתקּים ולא לֹו, נתקּדׁשה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹּכ
אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: אּלא ּדבריו, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעל

אמתלה'. ְֲַָָׁשם
.ÂÎׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻיצא

ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ּבפנינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוקּדׁשּה
אין לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה עדים ּבאּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאם
ׁשּקּדּוׁשיו ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ּכלּום; ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָקּדּוׁשי
לא הּׁשני, ּגרׁש ואם וּדאי. ׁשּקּדּוׁשיו הּׁשני ונֹוׂשא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹּבקֹול,
הארּוסין מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו ׁשּמא הראׁשֹון, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹיכנס

לאחר. ׁשּנתארסה ְְְִֵֶַַַָָאחר
.ÊÎאחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון. ּבין ראׁשֹון ֲִֵֵַּבין

.ÁÎסבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר[מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
חֹוׁשׁשין - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
ׁשרב ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה
ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין העיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנׁשי
וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות לׁשלח ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֻּכּלם

לּה. חֹוׁשׁשין אין - ְְִִֵָסבלֹונֹות
.ËÎּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ

חֹוׁשׁשין ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
.Ïּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
ׁשּדר ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאחת,

ּבצנעה. לקּדׁש ְְְִֵַָָָהעם

.‡Ïלא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר
ואחד 'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר
אני', 'מקּדׁשת אמרה נתקּדׁשּתי'. 'לא אֹומרת: היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהרי
אמתלה נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני]לדבריה מקודשת שאמרה למה 'מּפני[הסבר ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָ
ּבדבריה וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי וכ ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכ
אמתלה נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמּמׁש
אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ׁשּנתנה אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָלדבריה,
ותהיה ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק, קּדּוׁשי ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָוקּדּוׁשי
האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד הּכל ועל עליו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאסּורה
'ּפנּויה ואמרה וחזרה אני', איׁש 'אׁשת ואמרה ְְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבאת
- מּמׁש ּבדבריה ויׁש לדבריה אמתלה נתנה אם - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאני'

נאמנת. זֹו ֱֲֵֶֶֶהרי
י ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ׁשהיא‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה
אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבבית

מרּדּות מדרבנן]מּכת אסּור[מלקות ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַַַָָָ
אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה לבֹוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלֹו
הּוא זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ּביתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלתֹו
מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ּכניסה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻהּנקרא
מּׁשערה - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ארּוסתֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּבא
ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ונעׂשית קנאּה, ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָּבּה

לבֹוא·. מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּכיון
ּדבר. לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליה
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

עדין. ּכארּוסה ֲֲִִַַָהיא
הּנּׂשּואין,‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא

מהר ורעּות, יהּודהׁשלֹום מערי יּׁשמע אלהינּו ה' ה ְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
וקֹול חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ירּוׁשלים ְְְְִִִַָָָָָּומחּוצֹות
ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים מצהלֹות קֹול ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָּכּלה,

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ה' ְִֵַַַַַָָָָאּתה
הּיין„. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתחּלה,
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הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּברכֹות.
ההדס על בשמים]ּומבר מיני ואחר[בורא הּיין, אחר ְְֲִֵַַַַַַַַַָ

הּׁשׁש. מבר ְֵֵַָָּכ
ּובני‰. ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;
.Âנתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהמארס

עֹוׂשה חתנים ּברּכת ׁשאין היא; ארּוסה עדין - ּבביתֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָעּמּה
ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Êיהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּכֹותב הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ּבאׁשּתֹו; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
מּמאתים ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָּדינר;
לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻּדינר.
אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ּכּכר ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ הּדברים; לרב ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֻהּוא
ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת העּקר הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָסתם,
להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי לאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּכתּבה

.Áאּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים
נחׁשת חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע

ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' חצי[שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
חמּׁשה ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ּכסף; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָזּוז
ּדינר עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ּדינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועׂשרים
ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ּומׁשקל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָּומחצה.
ּבכל 'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

הּימים. ִַָָאֹותן
.Ëוכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

הּכתּבה את הּכֹותב אחד זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּפֹוחת,
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מּידֹו סודר]וקנּו בקנין אֹו[התחייב מאה לּה חּיב ׁשהּוא ְִֵֶַָָָָָ
ּכנגד מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאתים
לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻּכתּבתּה

.Èואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס
לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר
לקּימּה; רצה אם עּקר, ּכתּבה לּה וכֹותב חֹוזר - ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֻֻּכתּבתּה
אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלפי
הניה ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל ּכתּבה. ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּבלא

זול] ּתּקנּובמחיר ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ
ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכתּבה
לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה מׁשּלם זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהֹוציאּה

מכרה. לא ְִָָֹאם
.‡Èלחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס

עֹוׂשה הּכתּבה ׁשאין נׂשּואה; ואינּה היא, ארּוסה עדין -ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ

מּבני ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.
נמכרו]חֹורין שלא שברשותו, ּתֹוספת[מנכסים ּגֹובה ואינּה ; ְִֵֶֶָָ

ּכתּבה, ּכתב ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא הֹואיל ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹֻּכלל,
העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ּגרׁשּה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּומת
ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ּתּקנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּגרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו את ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוהמארס

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - נערה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשהיא
.·Èׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ונֹותן נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו - ימים ׁשבעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹעּמּה
ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל אּלא [רווק]ּבּׁשּוק, ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם אלמֹון; ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹּבין
ׂשמח ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ׁשּתּקנת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָימים;
ּבין ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה הּבתּולה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹעם

אלמֹון. ּבין ְֵַָּבחּור
.‚Èלֹו ּביֹום[מותר]יׁש ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵַַַָָָָ

לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ּומבר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאחד,
אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל עם לׂשמח ְְְִִִִִַַַָָָָָָֹצרי
מערבין ואין ׁשלׁשה; ּבעּולה, ואם ׁשבעה, ְְְְְְְְִִִֵָָָָָֹּבתּולה,

ּבׂשמחה. ְְְִִָָׂשמחה
.„È,ּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻמּתר

ׁשּבת ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבין
ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן הּסעּודה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבתּקּון
נֹוׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. לּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשאסּור
ּבׂשמחה, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנׁשים,
ּוׁשאר זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע "מּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּיטרח והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא מּתר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻהּימים,

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ׁשלׁשה נּׂשּואין ְְִִִִִִֶַַָָֹֹּבסעּודת
.ÂËּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג[שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊËהיא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ותעׂשה ׁשּתגּדיל עד ּתּנׂשא ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈהיא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את לֹו,[בבגדים צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
ע ׁשנים לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ׂשרואחר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

לּה נֹותנין הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹחדׁש
קּדׁשּה הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּבבגרּותּה חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
יֹום ׁשלׁשים לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּתבעּה;

הּתביעה. ְִִַָמּיֹום
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.ÁÈאת לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם
את לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה

והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי אֹותֹו[להכין מּׁשּתבעה ְְִֶַָָ
עׂשר ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין וכּמה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאּׁשה.
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ׁשנים ְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹֹחדׁש,

.ËÈנתחּיב - נׂשאּה ולא לאיׁש ׁשּנתנּו זמן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּגיע
ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבמזֹונֹותיה

לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ּבערב אֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ׁשאינֹו מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהּיֹום,
מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע נּדה ׁשּפרׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ראּויה אינּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא יכֹול אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָוכן
�
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ראשון יום
רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
(ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשּלא
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ז)
לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות
א ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

מפריׁשין‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר
;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר

וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מפריׁשין[משנות - ְְְְִִִִִִַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף עני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּתבּואה·. למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹּבאחד
סתם, הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל וירקֹות; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹוקטנּיֹות
הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמעׂשר

מגודלם]הּמעׂשרֹות שליש שצמחו ׁשל[- הּׁשנה ראׁש לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפריׁשין ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַׁשליׁשית
אּלא הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני; מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמהן
עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות בעונתו]וכן פרי [כל ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹקדם
מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ּבסֹוף כן אחרי ונאספּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנגמרּו

מעׂשר מהן ּומפריׁשין לעֹונתלׁשעבר ּבאּו אם וכן ׁשני. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
על אף - רביעית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּמעׂשרֹות
עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ּברביעית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּפי
ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה אחר הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָואם

להּבא. ְְְִִַַָמתעּׂשרין
חמּׁשה‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין

ּומעׂשרֹותיהן הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשר
סֹופרים חכמים]מּדברי הּדברים[מתקנת ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ראּויין ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים,
סֹופרים; מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן אדם, רב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמאכל
האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה החרּובין, ׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאבל

ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק
הּׁשנה גוי]ראׁש ׁשּבאּו[ע"י ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְִִִֶֶַַַָָָֹ

מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר הּמעׂשרֹות ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָלעֹונת
ׁשני. מעׂשר ּברביעית, נלקט ואם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָעני;

הּוא‰. הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָוכן
לׁשביעית. ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר והֹולכין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכירק,
- ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט אם ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעׂשר מּמּנּו ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָמפריׁשין
מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ּבּה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנלקט
ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ּברביעית נלקט אם וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשני.

עני. מעׂשר מּמּנּו ְֲִִִִֶַַַָמפריׁשין
.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ
ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונֹות אילן[- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מעׂשר מפריׁש ּכ ׁשּפֹודהּו[שני]ואחר ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, נֹותנֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּכמי
.Áוהּדחן קטנית]הארז אף[מין - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹֻ

אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעל
אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ּגמר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָאחר
לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ׁשּמקצתֹו ּפי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹעל
הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - הּׁשנה ְְְְִֵֵֵַַַָָָֹֹראׁש

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ְְְִֵֶֶַַַַַָֹּכאחד;
.Ëהּסריסים ומשקיםהּבצלים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ

הרבה] ראׁשאותם לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹׁשּמנע
ּבעל וׁשל גשמים]הּׁשנה, במקום שנזרעו הסריסים, ׁשּמנע[- ְֶֶַַַַָָָ
עֹונֹות ׁשלׁש השקאה]מהן מתעּׂשר[של - הּׁשנה ראׁש לפני ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות מהן מנע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשעבר;
להּבא. מתעּׂשרין הּׁשנה, ראׁש קדם ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹליבׁש

.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
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מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע
לפני ׁשליׁש הביא לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו, על ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹמּזרעֹו
וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - הּׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש
אבל הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, לקיטתֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשעת
מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר לּקט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאם
אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע, זרעֹו ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.
זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק, זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמחׁשבּתֹו.

ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחר הביא אבל הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהּוא,
ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף הּׁשנה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹראׁש

ּגמּורים קצצים ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו [גדלוארּיֹות. ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻ
לגמרי] לׁשעבר,הזרעים מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלפני

ּגמּורין, קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ּבׁשעת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָוירקֹו
לתֹוכֹו, ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - עׂשה לא ְְְְִֵֶֶָָָָָֹּומקצתֹו

זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָונמצא
.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות

- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית
ׁשּמעׂשר עני; מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹמפריׁש
ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשני
מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָׁשהן

ׁשני. מעׂשר ֲִֵֵֵֶַמהן
.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

הּתֹורם וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראויוכל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
זה.לתרום] מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

מעׂשר עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם מי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל
ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ׁשאין מי וכל מעׂשר; הּוא הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָזה,

מעׂשר. אינֹו זה, מעׂשר הֹוציא ֲֲִִֵֵֵֶַַאם
.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות

קדם[שיתחייבו] עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַֹלמעׂשר
אבל לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; מעׂשר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיֹוציא
- הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - למעׂשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּׁשּנקּבעּו
את אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, מהם לאכל ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאסּור

עני. ֲִַַָמעׂשר
.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ

ּכבכֹורלירושלים] לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְִִִִֵֶָָָ
ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,לפיכ [-ּבהמה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד שכבש לי,מקומות ויראה .ְִֵֶָ
ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ׁשני מצרים[בבל]ׁשּמעׂשר ּובארץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

לי, יראה וכן לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
לקּבע ּכדי אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא
עליהן. סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי - עני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר
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.‡- ירּוׁשלים מחֹומת לפנים לבעליו נאכל ׁשני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעׂשר
לפני "ואכלּת יבחרׁשּנאמר: אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹו'". ׁשם ׁשמֹו המקדש]לׁשּכן [בזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָ

ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל הּבית, ּבפני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלא
ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "מעׂשר ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּבית,

הּׁשמּועה מּפי - "וצאנ רבינו]ּבקר ממשה למדּו,[מסורת ְְְְְִִֶַָָָֹ
לא ׁשני מעׂשר אף הּבית, ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה

הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל
ּבׁשויהּו,·. הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר ׁשּפֹודין חסידּות, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמּדת

רצה ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
לא ּפֹודה; - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפּדֹות

ההקּדׁש מן חמּור זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ְְִַַַַָָָּומׁשלי

מּפרֹות‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהן, ׁשחּלל הּפרֹות את וׂשֹורף מחּלל; זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות,

רבעי נטע ּכפדיֹון לאחרים, ּתּקלה יהיּו ׁשּלא פירותּכדי -] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר - רביעית שנה ׁשּבארנּושל ּכמֹו הּזה, ְְְֵֶֶַַַַּבּזמן

מאכלֹות. אּסּורי ְְֲִִֵַָּבהלכֹות
.„- ּבירּוׁשלים הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּכׁשם

ואין ׁשם, אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְְִִֵֵֵַָָָּכ
אין - הּזה ּבּזמן אף לירּוׁשלים, נכנס ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמֹוכרין
ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו מּניחין אּלא מּׁשם, אֹותֹו ִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין
ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין מּׁשם, והֹוציאֹו עבר אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן
הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר מפריׁשין אין ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלפיכ
ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ירקב. הּזה, ּבּזמן ׁשם הפריׁשֹו ואם ּופֹודהּו. ׁשם, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותֹו

רביעית‰. מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני, מעׂשר ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹיין
אחד ּכל על ולֹוקה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאכל
לחֹומה, חּוץ ׁשלׁשּתן אכל אם ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָואחד
אלהי ה' לפני "ואכלּת ׁשּנאמר: - מלקּיֹות ׁשלׁש ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻלֹוקה
לאכל תּוכל "לא ונאמר: ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹמעׂשר
'לא נאמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבׁשערי
עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על לחּיב ?'ּבׁשערי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹתאכלם

.Âׁשּנכנס אחר אֹותֹו ׁשּיאכל עד הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: - ירּוׁשלים ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלחֹומת
למקֹום ׁשּנכנס ּכיון וגֹו'"; אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹוגֹו'",
ׁשּיּכנס קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה; - חּוץ ואכלֹו ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאכילתֹו,

מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִִִֵֶַַַַַָלירּוׁשלים,
.Êמּזה האֹוכל - ּבחּוץ ּומקצתֹו ּבפנים, מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמקצת

ּבחּוץ והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין נכנס, לא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹׁשעדין
לֹוקה. ׁשּנכנס, ְִִֶֶֶַמּזה

.Á,נטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ּפֹודין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום" מּמ ירחק "ּכי ְְְֱִִִִֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה ּבּמקֹום. נפּדה ואינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנפּדה,
הּמעׂשר, נכנס ולא הֹואיל - ּבקנה אֹותֹו אֹוחז היה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאפּלּו

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו מּתר זה ְְֲִֵֶַַָָָֻהרי
.Ëּדמאי ׁשל אפּלּו - לירּוׁשלים ׁשּנכנס ׁשני [-מעׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מעושרים] ספק ׁשּכברפירות מּׁשם, להֹוציאֹו אסּור -ְְִִֶָָָ
מחיצֹות העיר]קלטּוהּו ּבכסף[חומות הּנלקחין ּפרֹות וכן ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
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עבר ."אלהי ה' לפני ׁשם, "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעׂשר,
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוהֹוציאן,

מּדבריהם מחיצֹות, חכמים]ּוקליטת מעׂשר[מתקנת אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַ
מחיצֹות - מּדבריהם ׁשהּוא ּפרּוטה, ׁשוה ּבחמׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻׁשאין
- ׁשני מעׂשר מעֹות אבל להֹוציאֹו; ואסּור אֹותֹו, ְְְְֲֲִִֵֵַָָקֹולטֹות

ויֹוצאין. לירּוׁשלים, ְְְִִִִִַָָנכנסין
.È,ירּוׁשלים ּבתֹו ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָּפרֹות

מּפרֹות ׁשני מעׂשר עליהן להֹוציא יכֹול אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָויצאּו
ׁשני מעׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים; נכנסּו ׁשּלא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאחרֹות
אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ּבירּוׁשלים, ויאכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלהן
על ׁשּיצאּו, אחר ׁשני מעׂשר האּלּו הּפרֹות ּכל ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעׂשה
ויאכלּו ּכּלם, יחזרּו - נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹֻּפרֹות
וקלטּו, הֹואיל - ּבּמחיצֹות הּוא חמר ְְְִִִִֶַַָָֹּבירּוׁשלים;

ְָקלטּו.
.‡Èּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרֹות

ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת, ענבים סּלי ּכגֹון [לייבוש]ויצאּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
- ּדמאי ּפרֹות וכן ּבחּוץ; ׁשּלהן ׁשני מעׂשר לפּדֹות מּתר -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
- ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ּפי על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאף

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני מעׂשר ֲִִֵֵֶֶַַָּפֹודין
.·È- ּופדין ּבירּוׁשלים, ׁשּנטמאּו ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות

הּטמאה ּבולד נטמאּו שנגעאם ע"י שנטמא מאכל [כגון: ְְְְִִִַַָֻ
טמא] ּבפנים;בדבר יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור -ְְְִִִֵֶָָָָ

ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. הּטמאה ׁשּולד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻמּפני
- הּטמאה ּבולד ואפּלּו ּבחּוץ ׁשּנטמאּו אֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָֻֻהּטמאה,
נפּדין, אּלּו הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ּפי על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָאף

מקֹום. ּבכל ְְֱִֶָָָונאכלין
.‚Èׁשּלא מנת על ּבׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבּמה

והרי ונכנס הֹואיל - התנה לא אם אבל הּמחיצֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹּתתּפׂשן
הּתֹורה, מן ׁשני מטּמא ולד ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּוא

יֹוצא. ואינֹו מחיצֹות, קלטּוהּו ְְְְִֵֵָָּכבר
.„Èתבואה]ּתלּתן לאכלּה[מין מּתר - ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

גדילתם]צמחֹונין וכן[בתחילת לאכילה; ראּויה היא ׁשּכ , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]ּכרׁשיני ואם[מאכל צמחֹונין. יאכלּו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

לירּוׁשלים להּכנס מּתרת זֹו הרי - עּסה מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשה
ּבירּוׁשלים, נטמאּו ואם הּפרֹות; ּבכלל ׁשאינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּולהֹוציאּה,

ּבחּוץ. ויאכלּו ְְִֵַָָיּפדּו
.ÂËונֹופֹו החֹומה, מן לפנים עֹומד ׁשהּוא [ענפיו]אילן ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשני; מעׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - לחֹומה חּוץ ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנֹוטה
הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ׁשּנכנס ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַּומעׂשר

לירּוׁשלים. ּׁשּנכנס ְְִִִֶַַַָּכמה
.ÊËהחֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים

ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד

חל היה מּכנגדלהחמיר. - לחּוץ ּופתחיהן לפנים לן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ולחּוץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהחֹומה
להחמיר. ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולפנים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָהחֹומה

ּכלפנים. החֹומה, ועבי ְְְֳִִִַַַָָוהחּלֹונֹות
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"ולא‡. ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל
טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעׂשר ּבין - ּבטמא" מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, טמא; והאֹוכל טהֹור ׁשהּמעׂשר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו - ׁשּיּפדה קדם ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבירּוׁשלים
חּוץ ּבטמאה אכלֹו אם אבל אכילתֹו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֻֻּבטמאה,

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]לירּוׁשלים, .[מלקות ְִִִַַַַַָ
עד·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את ּבֹו להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו

ּבטמא". מּמּנּו בערּתי "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּפדה,
.‚- ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכבר

ּבתֹורת ּבטהרה, ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל; אֹותֹו, ְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעׂשר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּפרֹות

ּופֹודהּו. ּבטמאה, ׁשני מעׂשר מפריׁש - טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּכׁשהן
מן„. לֹוקה - ׁשני מעׂשר אכל ואם ּכּטמא; - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל

ׁשהּתרּומה ּתרּומה; אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,
ּבֹו: נאמר ׁשהרי - 'קדׁש' קרּוי ׁשני ּומעׂשר 'קדׁש', ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקרּויה
ּפי על אף ׁשני, מעׂשר אֹוכל - ׁשּטבל וטמא לה'". ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ"קדׁש

ׁשמׁשֹו העריב לגמרי]ׁשּלא יטהר שאז השמש, שקעה טרם -]. ְֱִִֶֶֹ
לֹוקה,‰. - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעׂשר ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָהאֹוכל

אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, מּמּנּו"; באני אכלּתי "לא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים. אכילתֹו, ְֲֲֲֲִִִִִִַַַָָָָּבמקֹום

ּדבריהם ׁשל ּבאנינּות ּבפנים ׁשאכלֹו חכמים]אֹו -[מתקנת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Âהּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזה
הּוא - ּבלבד הּמיתה ּוביֹום עליהם. להתאּבל חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא
ׁשּנאמר: מּדבריהם, אֹונן - ולּלילה הּתֹורה, מן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹונן
אסּור הּיֹום ה'", ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכלּתי
- נקּבר ּכ ואחר רּבים, ימים הּמת נׁשּתהה מּתר. ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻולּלילה
הּוא הּקבּורה, יֹום עם הּמיתה, יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ְִִִֶַַַַַָָָָָּכל

לילֹו. ּתֹופׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהם; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאֹונן
.Êאם - ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולא

מּכין ּדבריהם, ּובאנינּות לֹוקה; ּתֹורה, ׁשל ּבאנינּות ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאכלן
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Áּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
-[הניקנות]הּנלקחֹות מעׂשר מעֹות ולא מעׂשר, ּבמעֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ּבחזקת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻמּפני
מעושרים]ּדמאי ספק פירות הארץ;[- לעם ולּתנֹו ּבאנינּות, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל ׁשני מעׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא,
אבל הארץ; עם ּבנֹו יד ּתחת הּמעׂשר ונמצא ימּות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמא

הארץ. עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידין
.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר

לאּבד ּומּתר לירּוׁשלים; ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא, ּכל ְִִִִֵֶַַָָָָָֻמֹוליכֹו
מעּוט? היא וכּמה ּבּדרכים. ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמעּוט

מּכגרֹוגרת תאנה]ּפחֹות ּבפרּוד;[- ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשל ׁשני מעׂשר הּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ּכגרֹוגרת, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאבל
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הארץ, לעם נֹותנֹו זה הרי - מּכגרֹוגרת ּפחֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּדמאי
ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא אבל ּכנגּדֹו. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואֹוכל

לאּבד. ְְִִֵַַמפריׁשין
.Èלפני "ואכלּת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, לאכילה נּתן ׁשני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשר

ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. וסיכה, וכּו'"; אלהי ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
ׁשּנאמר: - ועבדים ּובגדים ּכלים ּבֹו ׁשּיּקח ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָצרכיו,
ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר למת", מּמּנּו נתּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא
- ּדברים ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם הּגּוף; את מקּים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
למת ותכריכים ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ּבדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאפּלּו

מעׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו אֹוכל זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמצוה
.‡Èּדבר וׁשֹותה להאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמעׂשר

יין יסּו ולא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס לׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו
הּפרֹות את יסחט ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוחמץ,
ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, מהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוציא

הּׁשמן את מרקחת]מפּטמין הּיין.[במיני את מפּטמין אבל , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
אּלא ׁשּנסרח; וׁשמן ׁשעּפׁשה ּפת לאכל אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואין

קדּׁשה. מּמּנּו ּפקעה אדם, מאכל ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכיון
.·Èּבמעׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל

ׁשּנתן ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשמרים חּלין. ּבתֹורת לאכלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשני
- מים ה:]עליהן וׁשני[בפעם ּכמעׂשר, אסּור זה הרי ראׁשֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מּתר. - ראׁשֹון ואפּלּו ּדמאי, ׁשל ּכחּלין; ְְֲִִִֶַַָָֻֻֻמּתר
.‚È,והׁשּביחּו ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין

חׁשּבֹון לפי לקמן]הּׁשבח יבאר ׁשּנתּבּׁשלּו[- ּדגים וכן ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
קפלֹוטֹות חציר]עם הּׁשבח[מין והׁשּביחּו, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ

חׁשּבֹון. ְְִֶלפי
.„Èזה לּׁשני. הּׁשבח והׁשּביחה, ׁשאפיּה מעׂשר ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעּסה

נּכר ׁשּׁשבחֹו ּכל הֹותיר[בטעמו]הּכלל: אם [הוסיף]- ְְִִִִֶַָָֹ
הּׁשבח מּדה, הֹותירה לא ואם חׁשּבֹון; לפי הּׁשבח ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמּדה,
ּבּמּדה, הֹותיר אפּלּו - נּכר ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָלּׁשני

ּבלבד. לּׁשני ְִִֵֶַַַַהּׁשבח
.ÂËׁשּׁשוה מעׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד

והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה,
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו,

הּדברים. ּבׁשאר זֹו ּדר על וכן ּורביע. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבארּבעה
.ÊËנֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף - ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר

חזזית ּגּבי על ולא צּנית, ּגּבי על לא חבורות]אֹותֹו ואין[- ; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו: וכּיֹוצא קמיע מּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשין

.ÊÈממ - ׁשני הּוא".מעׂשר "לה' ׁשּנאמר: הּוא, ּגבֹוּה ֹון ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ
והמקּבל הּטבל לֹו נתן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעׂשר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש

מרהינין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין משכון]אֹותֹו, כעין -] ְְְְְְִִִֵֵַַ
אֹותֹו. מחליפין ְְִִֵַואין

.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו, יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד
ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ּומׁשּכן, עבר ׁשּלֹו. ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמעׂשר
ויהיה זה מעׂשר ל 'הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין
לא אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד חּלין'. עליו לי ותן ,ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֻּביד
אֹומר אבל מעׂשר'. ׁשמן לי ותן מעׂשר, יין ל 'הא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר:

לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן', לי ׁשאין יין, ל 'הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלֹו:
לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי - מּתר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֻׁשמן,

יּתן. לּתן, הּלה רצה ְִִִֵֵַָָָואם
.ËÈּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני אפּלּו[כמשקולת]מעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַ

- ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו זהב, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּדינרי
והּוא חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, מּמּנּו יכּון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמא
מֹוציא ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל מעֹות ּבהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹוקל

מּדמיו. ּבפחֹות לחּלין ְְֲִִֵַָָָֻמעׂשר
.Îׁשחלקּו זה[בירושה]האחים יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעׂשר מעֹות וכן זה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכנגד
יּתנם ולא מרהינין, ולא מחליפין, ואין אֹותן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹֹמֹוכרין
ואם ּבהן; להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, להתנאֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלׁשלחני

מּתר. חלּדה, יעלּו ׁשּלא ְֲֲִֶַָָָֹֻֻהלון
.‡Îמהן עֹוׂשין ואין הּמלוה, את מהן ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

נישואין]ׁשֹוׁשבינּות ּתגמּולין[מתנות מהן מׁשּלמין ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַַ
מחותנו] לו ששלח פירות צדקה[עבור מהן ּפֹוסקין ואין ,ְְְִֵֵֶָָ

ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית
להֹודיע וצרי מעשר]חסדים, שזה .[למקבל ְְֲִִִַָָ

.·Îהאּלּו הּפרֹות את 'העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
ּכנֹותן זה ׁשּנמצא - 'חלק מהן נֹוטל ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלירּוׁשלים,
לֹו: אֹומר אבל לירּוׁשלים; הבאתֹו על ׁשני מּמעׂשר ֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׂשכר

ּבירּוׁשלים'. וׁשּנׁשּתם ׁשּנאכלם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'העלם,
.‚Îּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָואֹומר

ּכׂשכר זה ואין נּסֹוכה; ׁשּידֹו ּפי על ואף ׁשני, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעׂשר
ִָסיכתֹו.

.„Î,אֹומר אני לפיכ ּגבֹוּה. ממֹון ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
והּגֹוזלֹו, ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהּגֹונב

חמׁש. מׁשּלם ְֵֵֶַֹאינֹו
.‰Îזה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש

ׁשּפֹודהּו מי אֹותֹו הרוצה]ּפֹודה כל להקּדׁש[- לּתן מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעׂשר ׁשּלֹו תחילהאת פעמיים, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶֶַ

לחולין] המעשר פודה ואח"כ .מההקדש
רביעי יום

ד ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות
ּבדמיהן;‡. אֹותן ּפֹודה ׁשני, מעׂשר ּפרֹות לפּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹוצה

'הרי אֹו האּלּו', הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָואֹומר:
ּפרׁש, לא ואם האּלּו'. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהּפרֹות
צרי ואינֹו ּדּיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות הפריׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
לירּוׁשלים הּמעֹות ויעלּו לחּלין. הּפרֹות ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻלפרׁש;
לא ּכי ,הּדר מּמ ירּבה "וכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹויֹוציאם

ׂשאתֹו". ְֵַתּוכל
.·- אחרֹות ּפרֹות על הּמעׂשר ּפרֹות לחּלל רצה אם ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָוכן

מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעל
ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹעל

מחּללֹות. אּלּו הרי חּלל, ואם ְְֲִִִֵֵֵַָֻהּמין;
ואם‚. ׁשני'; מעׂשר ּפדיֹון 'על מבר ׁשני, מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹודה
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- הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל אֹו אחרֹות, ּפרֹות על ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָחּללן
מעׂשר המחּלל אֹו והּפֹודה ׁשני'. מעׂשר חּלּול 'על ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמבר

ּדמאי ׁשל מעושרים]ׁשני שספק פרות ּברכה.[- צרי אינֹו , ְְִִֵֵֶַָָָ
מעׂשר„. לׁשם אֹותֹו ּפֹודין אין הּמעׂשר, את ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַּכׁשּפֹודין

ואף אּלּו, חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין חּלין; לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻאּלא
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי - מעׂשר ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל

ּבין‰. - אחרֹות מעֹות על ׁשני מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָאין
הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ואּלּו אּלּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהיּו
ּכסף; והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכסף

מחּללין. אּלּו הרי וחּלל, עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם
.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין

חּיה ּבהמה על יחּללם ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּפרֹות,
מהן יגּדל ׁשּמא מעׂשר, קנה לא - חּלל ואם חּיים; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹועֹוף
ּכׁשאר הן הרי - הּׁשחּוטין על חּללן אם אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָעדרים.
לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות,

.Êנחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבׁשעת
מעֹות ויחּלל ויחזר רוח, ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים לא -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּכסף. מעֹות על ְְֶֶֶַַַֹהּנחׁשת
.Áלכּתחּלה אֹותֹו מחּללין - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמעׂשר

ּונחׁשת ּכסף, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ּכסף, על ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּכסף
הּפרֹות, אֹותן ויעלּו הּפרֹות; על ּונחׁשת נחׁשת, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹעל

ּבירּוׁשלים. ְְִִֵַָָויאכלּו
.Ëוצרּת" ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא מעׂשר ּפרֹות ּפֹודין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאין

יהיה לא חמׁש, והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּכסף";
מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. ּכסף אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהחמׁש
ּפדה ואם ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש מפּתח ּבכסף ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻאּלא
לא - 'אסימֹון' הּנקרא הּוא ּבֹו, וכּיֹוצא ּכסף ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבלׁשֹון
ׁשהּוא מּפני מּפרּוטה, ּבפחֹות ּפֹודין ואין ּכלּום. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָעׂשה

ּבאסימֹון. ְֲִֶַּכפֹודה
.Èיֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין בשימוש]אין זמן[- ּבאֹותֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ

ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף "ונתּתה ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובאֹותֹו
מלכים ּומטּבע להֹוצאה; ראּוי ׁשּיהיה עד ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפׁש

מּׁשמם יֹוצא אם - המלכות]הראׁשֹונים ּבֹו.[בידיעת ּפֹודין , ְִִִִִֵָָ
.‡Èוצרּת" ׁשּנאמר: ּברׁשּותֹו, ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

ּכיסֹו נפל ."ּביד מעות]הּכסף יכֹול[עם והּוא לבֹור, ְְְְִֶֶַַָָָ
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּפֹודה - ְְְִִִֵֶֶלהֹוציאֹו

.·Èאם - ּכנגּדֹו ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואם ׁשּבביתֹו; ּפרֹות ּבהן ּפֹודה הּדחק, ידי על להּציל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכֹול
ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש 'ּפרֹות ואמר: להּציל, יכֹול ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאינֹו

ּכלּום. אמר לא - האּלּו' הּמעֹות על ְְִֵַַַָָָָֹֻמחּללין
.‚Èזה הרי ׁשני, מעׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח

לכל חֹוׁשׁש ׁשאבדּו, מצאן קּימין; ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה
למפרע. ּבהן ּׁשּפדה ְְֵֶֶַַַָָָמה

.„Èאינֹו - ּבבבל ּבבל מּמטּבע לֹו ויׁש ּבטבריה, ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
מחּלל ּבבבל, טבריה מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהן; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחּלל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲֵֵֵֶֶַָֹעליהן.
.ÂËּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני 'מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:

ּפּונדיֹון 'על זה', זהב מּדינר ׁשאפרט סלע 'על זה', ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּכיס
אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל; זה הרי - זֹו' מּסלע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאפרט

מעׂשר. ּתהי ְְֲִִֵֶַֹׁשּיפרט,
.ÊË'ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל הּמעׂשר 'הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה. ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל; לא -ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ
.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ׁשּיפריׁש קדם ׁשני מעׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה

אמר לא - אּלּו' ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מעׂשר
'מעׂשר ואמר: קבעֹו, אם אבל מעׂשר; קבע ולא ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹּכלּום,
הרי - אּלּו' מעֹות על מחּלל 'ּבדרֹום אֹו ּבצפֹון' ׁשּלהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשני

ּפדּוי. ֶָזה
.ÁÈלֹו ויׁש ּבׁשויֹו. אֹותֹו ּפֹודין ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָּכׁשּפֹודין

ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול, ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות
הּמעֹות ונֹותן מֹוכר; -]ׁשהּוא מעות על כשמחלל ּכמֹות[- ְְֵֵֶַָ

פחות]ּפֹורט[חלפן]ׁשהּׁשלחני ׁשהּוא[שנותן ּכמֹות לא , ְְִֵֶֶַָֹֻ
משוויו]מצרף יותר מקבל סלע כשנותן ּופדה[- עבר ואם . ְְִֵַָָָָ

- ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
מחּלל. זה ְֲֵֶָֻהרי

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות[שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל[נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין אּלא[בהערכה]אין ; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו ּבמּדתֹו ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָמדקּדק
ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי על יפּדה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָידּועים,
ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות להחמיץ, ׁשהתחיל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָיין

ּתּגרים ׁשלׁשה ּפי על יפּדן אחד[סוחרים]- היה ואפּלּו ; ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּפֹודין - נׁשיו ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו הּמעׂשר, ּבעל אֹו ּגֹוי, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָמהן
חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ּפיהן. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹעל

מּבהקּדׁש. ְְְֲִֵֵֶַּבמעׂשר
.‡Îלפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאין

הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום והּמֹולי ְְְְִִִִֶַַַַָֹׁשם;
ּדמאי היּו ואם הּפדּיה. מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - הּיקר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלמקֹום

מעושר] ספק ונראּו[- הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִַַַַ
ּבזֹול. ְְִֵָלהּמכר

.·Îיציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאתֹו. ְְְִִִָוהפסיד
חמישי יום

ה ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות
ׁשּנפל‡. ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה

- ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין ּבירּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלֹו
נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו מֹוסיף זה ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהרי
- מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹחמּׁשה,

עליו". יסף ֲִִֵָָֹחמׁשיתֹו
מֹוסיפה·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה

הּׁשמּועה מּפי - רבינו]חמׁש ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ
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הּמעׂשר ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",
חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,

הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה
ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו

החמׁש. על חמׁש מֹוסיף ְִֵֶֶַַֹֹואינֹו
עליו„. מֹוסיף אינֹו ּפרּוטה, ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻמעׂשר

'הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
הּוא ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו
ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו

חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו
ׁשּלא‰. אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

ּבחמׁשֹו אין אם - נפדה]נפּדה שלא מה של ּפרּוטה[- ׁשוה ְְְְִִֵֶָָָֻ
פרוטה] על לחללו יכול לא 'הּוא[ולכך ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ֶַַֹ

הראׁשֹונֹות' מעֹות על מחּלל שניוחמׁשֹו המעשר של -] ְְְִַָָָֻֻ
מעֹותיוה'ראשון'] את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי לפי ,-] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

הראשונות במעות מעט נשאר ולכן עליהם, כשמחלל לדייק
עוד] עליהם לחלל .שיכול

.Âנתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹוהּפֹודה
למעׂשר. ְֲֵֶֶַַהּתֹוספת

.Êּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָּבעל
אֹומר הּבית ּבעל חמׁש. מֹוסיף ׁשהּוא מּפני קֹודם, ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּבית
מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ואחד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבסלע,

הּקרן. על ִֶֶֶַַׁשהֹוסיף
.Áאדם אֹומר ּכיצד? מעׂשרֹו. ּפדיֹון על להערים ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

הּמעֹות את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלבנֹו
חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ּופדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהאּלּו,
'ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: יאמר לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאבל

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - 'מּׁשּל ְְִִֵֶֶֹל
.Ëהּקטּנים ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ,אבל ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

לׁשפחתֹו נתן ּכידֹו. ׁשּידן מּפני - הּכנענים וׁשפחתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָלעבּדֹו
מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם - חכמים]העברּיה ,[מתקנת ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכגֹון
ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין היא, קטּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעברּיה

מּדבריהם. ְִִֵֶֶׁשהּוא
.È'ּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָוכן

מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי הּנֹותן: ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֻואֹומר
ְִֵֶׁשּבביתי'.

.‡Èלזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשני
ׁשהכניסה אּׁשה חמׁש. יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשני, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמעׂשר

ּגבֹוּה[בנישואיה] ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִֵֵַַַָָָלבעלּה
אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה לא ׁשּבארנּו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכמֹו

חמׁש. ִֶֹמֹוסיף
.·Èנתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה

נתחּלל והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - החמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹאת
ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד יאכל לא -ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

יּתן. ולא ְְִִֵַֹיפׁשע
.‚Èזהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות

מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
ּפדּיה. ּדר זה ׁשאין ְִֵֶֶֶֶֶָֹחמׁש,

.„Èּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
הּנחׁשת, ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - לירּוׁשלים ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻחּוץ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ּבׁשקל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָֹאּלא
.ÂËעל הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻמּתר

אם אבל ּדינר. מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה והּוא, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּכסף;
ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ּדינר ׁשוה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעצמן.
היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל אינֹו - ׁשני ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹמעׂשר
על ׁשניהן מחּלל - מעֹות ּדינר וחצי ּפרֹות, ּדינר חצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלֹו

אחד. ִֶָָּדינר
שישי יום

ו ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות
מּכאן‡. ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֻמעֹות

הבחנה]ּומּכאן עד[בלא למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה - ְֲִִִֵֵֵֶַַַָ
ּבלל ואם חּלין. והּׁשאר יחד]ׁשּיׁשלים; אֹו[אותן וחפן, ְְְְְִִִֶַַַַָָָֻ

ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - חסר ּומצא אחד, מּצד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלּקט
וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני, מעׂשר מאתים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו
מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - וׁשבעים מאתים נמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּכל,

הּמתלּקטין הּכלל: זה חּלין. ותׁשעים בלאמעׂשר, ליקט -] ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֻ
ּומתנההבחנה] חׁשּבֹון. לפי והּנבללין, ׁשני; למעׂשר ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

הן ואם חּלין; הּׁשאר הּמעׂשר, הן ׁשּבידי אּלּו 'אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻואֹומר:
עליהן'. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל הּמעׂשר מעֹות הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻחּלין,

מביא·. - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻסלע
מעׂשר ׁשל 'סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו מעֹות, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבסלע
ואחר האּלּו'; הּמעֹות על מחּללת ׁשהּוא, מקֹום ּבכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשני
נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ּבֹורר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכ

למעׂשר הּיפה הּסלע ותחזר .עליה, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבזוית‚. ונמצאת זֹו', ּבזוית ׁשני 'מעׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָהאֹומר

ּומצא מנה', ׁשם 'הרי לֹו: אמר חּלין; אּלּו הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחרת
- מנה ּומצא מאתים', ׁשם 'הרי חּלין; הּׁשאר - ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻמאתים
מאתים מאתים, ּומצא מעׂשר מנה הּניח חּלין. היא ֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהרי

חּלין. הּכל ּכיסין, ּבׁשני היה אפּלּו - מנה ְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֻּומצא
'ּכיס„. אביו: לֹו מעות]אמר ּבּבית',[של לי ׁשני מעׂשר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ

מעׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסין ׁשלׁשה ׁשם ּומצא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהל
עד הּקטּנים, מן יאכל לא כן ּפי על ואף חּלין; ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר

הּגדֹול. על ְְֵֶַַַָׁשּיחּללם
ּבמקֹום‰. ׁשּל ׁשני 'מעׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּכדר ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹּפלֹוני',
קּימין. ּדבריו ויהיּו לגּטין, ְְְְְִִִִִֶַָָָׁשּבֹודקין

.Âׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני 'מעׂשר ּבחלֹום: לֹו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאמרּו
ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף - ּפלֹוני' ּבמקֹום הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמבּקׁש,
מעלין לא חלֹומֹות, ּדברי מעׂשר; אינֹו לֹו, ׁשּנאמר ְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹמה

מֹורידין. ְִִֹולא
.Ê,'זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים, אּתם 'אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
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ּבפניהם, מעֹות טמן חּלין; אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻּומצאּו
אם - הן' ׁשני מעׂשר 'ׁשל אֹו הן', ּפלֹוני 'ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ּכמתּכּון, ואם לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים,

.Áּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מם עליו וכתּוב ּכלי, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָהּמֹוצא
קּוף, ּתרּומה; ּתו, טבל; טית, ּדמאי; ּדלת, ׁשני; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשר
ׁשּכן קרּבן; ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא מּתכת, ׁשל היה ואם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקרּבן;

הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת אֹות ּכֹותבין ְְִִִֵַַַַַַָָָהיּו
.Ëעם זהב ּדינרי אפּלּו - ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות ְֲִִִִִִֵַַָָָָָָמעֹות

ירּוׁשלים וׁשּוקי הֹואיל חּלין, אּלּו הרי - הּמעֹות ועם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּכסף
ּבֹו[מתנקים]מתּכּבדין וכתּוב חרׂש, ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר אּלּו הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמעׂשר
מעׂשר. הּכל הרגל, ּבׁשעת אבל הּׁשנה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹימֹות

.Èלעֹולם ּבירּוׁשלים, ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות
וקֹונין ׁשני, מעׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמעׂשר
ׁשחזקתן - חּלין לעֹולם הּבית, ּבהר והּנמצאֹות ּבהמֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבֹו

הּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּתרּומת
.‡Èּבתֹוכּה ּומצא ׁשני, ּומעׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתבה

רב ואם מעׂשר; הּמעֹות הרי מעׂשר, מּניחי רב אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות
חּלין. למחצה, מחצה חּלין; חּלין, ְֱֱִִִִֵֶֶַָָֻֻֻמּניחי

.·Èיּפלּו ּתרּומה, לפרֹות מעׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא
ואסּורין - ׁשניהן ּכחמרי יאכלּו למחצה, מחצה ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלּקרֹוב.
ּכתרּומה; ׁשמׁש, והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלזרים
ּבמעֹות וכן ּכמעׂשר. מקֹום, הבאת ּוטעּונין לאֹונן ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָואסּורין

למעׂשר. חּלין ּבין ְְֲִִֵֵַַָֻהּנמצאֹות
.‚Èּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות וׁשל[- ְְֲִֵֵֶֶַַ

ׁשּלהן. ּכחמר יאכלּו ׁשּנתערבּו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוּדאי
.„Èהּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות

נתערבּו אם ,לפיכ הּמעׂשר. את יפּדה אֹו ּבּמקֹום, ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה
והּוא הֹואיל - ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי שנאסרּבירּוׁשלים, -] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
במינו] מין ּבטהרה.בתערובת הּכל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.ÂËהּגּדּולין לירּוׁשלים, ׁשּנכנס אחר ׁשני מעׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע
חּלין, הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו אם אבל ׁשני. ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמעׂשר
זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה; זרעֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו

.ÊËּבמעׂשר אמרּו? מעׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעׂשר
מחיצֹות ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים העיר]ׁשּנכנס -[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ׁשּנכנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדבר

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי
קודש שבת

ז ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות
הּנלקחֹות‡. אינן[הניקנות]ּפרֹות - ׁשני מעׂשר ּבכסף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מקֹום, ּברחּוק ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻנפּדין
ּבירּוׁשלים; ויאכלּו עצמן, הן יעלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאּלא

עצמן.·. מעׂשר מּפרֹות מעׂשר, ּבכסף ּבלקּוח חמר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

הּטמאה ּבולד נטמאּו שנטמא]ואם ממאכל יּפדּו[כגון , ְְְְְִִִִַַָָֻ
ּבירּוׁשלים. ְְִִֵַָָויאכלּו

מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
המפרׁש הּפרט ּכגֹון - הארץ מן ּגּדּוליו ּגּדּולי אֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהארץ,

ּובּׁשכר". ּובּיין ּובּצאן, "ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה,
ּכמהין„. ּומלח, מים מעׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלפיכ

ּפרֹות ולא הארץ; מן ּגּדּוליהן ׁשאין לפי - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּופטרּיֹות
להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא לּקרקע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻמחּברין

וצאן. לבקר ּדֹומין ׁשאינן לפי - ְְִִִִֵֶַָָָָָֹלירּוׁשלים
ׁשאף‰. - וצאן ּכבקר הן הרי והּביצים, והחלב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּדבׁש

ּגּדּוליה. ּגּדּולי הן קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ּפי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
.Âחומץ]הּתמד מהם שעושים ענבים ׁשּלא[פסולת עד - ְֶַַָֹ

ּכמים; ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמיץ
החמיץ, ׁשּלא עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשהחמיץ,

מעׂשר. קנה - ְְֲִֵֶַָָוהחמיץ
.Êׁשלׁשה ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים של]ּבּמה מים,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

והֹוציא ׁשלׁשה, נתן אם אבל מארּבעה; ּפחֹות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּומצא
מעׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג, ּכיין זה הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָארּבעה

.Áזרדין קנים]לּולבי ימּתיקּו,[מין ׁשּלא עד - והחרּובין ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
הּלּוף אבל נלקחין. ׁשּימּתיקּו, ואחר נלקחין; בצל]אין [מין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

והּתּורמּוסין קיטנית]והחרּדל ּבין[מין הּנכּבׁשין, ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
והּקֹור נלקחין. - ימּתיקּו ׁשּלא עד ּבין לבןמּׁשּימּתיקּו [עץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מהדקל] מעׂשר.רך ּבכסף נלקח -ְְֲִֵֶֶַָ
.Ëאּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכרּכם

- וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלמראה;
נלקחין אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן לאכילת ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל
והּקׁשט והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,לפיכ מעׂשר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכסף

והחלּתית[בושם] חריף], ּכּיֹוצא[פרי וכל חריע, וחּלֹות , ְְְְֲִִִֵַַַַֹ
מעׂשר. ּבכסף נלקחין אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבאּלּו

.Èואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשבת
ולחם]לכמ חלב מי אֹוכל[תערובת ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא ְְֵֵֶַָָ

נתן אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ּבכסף נלקחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּופּה,
מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי - ׁשמן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלתֹוכן

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח הּמים ּדמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּומבליע
.‡Èׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַאין

ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: אכילתֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹממעט
ׁשמׁש[שטבלו] השמש]מערבי לשקיעת ּומּתרת[והמתינו , ְְֵֶֶֶֶֹֻ

נקבר]לאֹונן וטרם קרובו מת מקֹום;[- ּבכל ונאכלת , ְְְֱֵֶֶֶָָ
יֹום ולטבּול לזרים, מּתר לשקיעה]והּמעׂשר ממתין ,[שאינו ְְְְֲִִֵַַָָֻ

ממעט נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור
הּתרּומה. ואכילת הּמעׂשר ְֲֲֲִִֵַַַַַַָאכילת

.·Èמּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
ּבהמֹות לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה לזרים. נאכלין ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּׁשלמים
מעל להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלאכלן
מעׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ּגזרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמזּבח;
ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. לׁשלמים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא

לׁשלמים. ְְִִִָראּויין
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.‚Èׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לבער, ְְְִֵֵֶַַָָחּיב

.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח
ּפי על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין

לחּלין. הּמעֹות ְְִֶַָָֻׁשּיצאּו
.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח

מעׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ׁשהיּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹות

ׁשּירקבּו. עד יּניחם מקּדׁש, ְְִִֵֵֵֶַַָָאין
.ÊË.לירּוׁשלים חּוץ מעׂשר ּבכסף ּבהמה לֹוקחין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ּתעלה ּבמזיד, למקֹומן; הּדמים יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג

מעׂשר. ּבתֹורת חּוץּבירּוׁשלים ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
מת אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה
ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל -ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלמקֹומן.
ּכנגּדן. יאכל ְְֲֵֶַַָֹמעׂשר,

.ÁÈּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח
קנּו[חולין] ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ

ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ּבהמה לקח ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָׁשלמים.
מעׂשר. הּדמים ואין אֹותּה; ּופֹודה מעׂשר, קדּׁשת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּמּנה

חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה אם כן, ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹואף
.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ

מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא לׁשלמים, עצמן הּמעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּפרֹות
.Îאם - ּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל

מעׂשר ּכסף ואם לּׁשמים. יצעק אכל, עצמן הּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּפרֹות
אֹו ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ויעלּו למקֹומן, ּדמים יחזרּו - ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאכל
הּדמים. את להחזיר יכֹול אינֹו אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיאכל
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ראשון יום
.Ë� .‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

Z ‚"�˜‰ ‰Âˆn‰לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי «ƒ¿»«ְְִִִֵֶֶַַַָ
מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִֵַַָָָחדׁשים

החדׁש "yeciw")קּדּוׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw), ִֶַֹ
ראׁש לכם הּזה "החדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

a)חדׁשים" ,ai zeny)נאמר ּובפרּוׁש ,dpyd y`x) ְֱֳִֵֶַָ
(.akמצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ

ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָזֹו
`ed jexa yecwd zay day myÎlr .zayd)

(ziy`xa dyrnnימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ
הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְִִֵֶֶַַָָָָָוׁשֹובת
ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿהּלבנה

dxezd)הּתֹורני inkg erawy itk geld iaeyig) ִַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש (`zgויעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

(dpyd xeairl zeaiqdוזּולתֹו(zxg` daiq e`) ְָ
אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמצוה
אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדוקא
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּיֹום
הּמקּדׁש. העּדר מחמת הּקרּבנֹות הקרבת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבטלה
'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים טעּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּובזה
עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים לא ׁשּגם היסֹוד ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹוזהּו

ּדע, האפלה. ּבחׁשכת עּמהם מגּׁשׁשים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהחּלּו
ּבֹו ויֹודעים הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָׁשהחׁשּבֹון
אּלא לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ְֲֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֻראׁשי
ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻחכמים

(jkl jenqd)ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר bq.)ּכמֹו zekxa)יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹול(y)קׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

י ּבארץ היה חדׁשיםאמנם ׁשּיקּבעּו והם ׂשראל, ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם
ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור
חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשּום
ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹיׂשראל
הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

dk.)ּבּקּבלה dpyd y`x)אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
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(a ,bk `xwie),"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ
אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

(epnfa rawp xaky xac zelbl).היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות
ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו

b)מירּוׁשלם" ,a diryi)לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ
יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת (zenyאתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
(i ,biאמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּוcrenl jenqd Ð xc` ycega) ֵַַָ

(gqtואמרּו(my)ֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי a)יתעּלה: ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְִֵֶַַָָָָ
(.dמחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"
ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. k`)חדׁש ,`i xacna) ְִֵֶֶַָָָֹֹ

אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

(` ,fh mixac)חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ

ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור
jldnחּמה lr qqean miycgd aeyigy zexnl) ַָ

(gxidּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
מּסנהדרין א' הּׁשנה(i`.)ּבפרק ראׁש (a.)ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבברכֹות .(bq.)וגם ְְִַָ
― הנ"ט לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ

ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּבחצֹוצרֹות
"ּובי יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמֹועדֹות, ֹוםמּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֶַַָָ

ּותקעּתם חדׁשיכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׂשמחתכם
i)ּבחצצרת" ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש .dpyd y`x) ְְְֲֵַָֹֹ

(:ekּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
ּבספרי זֹו jzelrda)מצוה zyxt)הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ

(:ek)ותענּיֹות(.eh)לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ
אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות הּצרֹות ּבזמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבחצֹוצרֹות
ּבארצכם מלחמה "וכיֿתבאּו ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה

h)וגֹו'" ,my). ְ
שני יום

.Ë� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ÏÈÚÏ ‰ÒÙ„� Ë"�‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

שלישי יום
Ë� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

ÏÈÚÏ ‰‡¯ .·Œ‡ ˜¯Ù ‰ÎÂ�ÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
ÌÂÈÏ ÌÈ˜¯Ù '‚·

.ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ÏÈÚÏ ‰ÒÙ„� Ë"�‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

רביעי יום
ÏÈÚÏ ‰‡¯ .„Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂ�ÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰

ÌÂÈÏ ÌÈ˜¯Ù '‚·

חמישי יום
.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ג לבעֹולהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ּובמּתן ְְְְִִִִַַַַָָָָּבקּדּוׁשין
ּכ על והרמז קּדּוׁשין. מצות וזֹוהי ― ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבביאה

ּובעלּה" אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח `)אמרֹו: ,ck mixac), ְְִִִִַָָָָ
והיתה" "ויצאה ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ―ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָ

(a ,my)ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―(hb)ההויה ּכ ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
(oi`eypd)ּבכסף נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבׁשטר.

ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה (zenyמּמהּֿׁשּנאמר ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
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(`i ,`kּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ּומּנּו? אחר, eyciwאב.(edin?)לאדֹון xy`k edfe) ְֵַַָָ

(sqka ezaּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא קּדּוׁשין ְְְְֲִִִֵַָָָאבל
ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה וקּדּוׁשין(b.)ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֶַָָֻ

(` dpyn ` wxt)ונּדה(c dpyn d wxt)ּוכבר . ְְִָָ
המיחדת ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻנתּבארּו
על אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,ְְְְִִֵֶֶַַַָָלכ
נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָקּדּוׁשין

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ְְְִִִֶַַָׁשּמצות
שישי- קודשיום שבת

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‚"È¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
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― השנ"ה מּלבעֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ּכתּבה ְְְְְְִִִֶַָָֹֹֻּבלא

יׂשראל" מּבנֹות קדׁשה gi)תהיה ,bk mixac)ּוכבר , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ
אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכפל

להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל (xwie`יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ
(hk ,hiספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)אלּֿתחּלל" : ְְְִֵַַָ

לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתּֿבּת
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאיׁשּות,
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוׁשמע
ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָענין
אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתעּלה,

אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― ֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹונס
ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּתׁשלּום
ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּככלּֿדבר
לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָלחברֹו

ּכ לֹו, חּיב ּבּתֹוּבמהּֿׁשהּוא לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ְְִִֶֶַַַַַַַָָָ
וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהּנערה
ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ ְְְְִֵֶֶַָָָֻלֹו

ּכסף dztnd)החמּׁשים e` qpe`d qpwpy)ׁשהם ֲִִֵֶֶֶַ
לֹו ׁשּיּתן מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאבי
לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻּכ

להזנֹותּה" אתּֿבּת my)"אלּֿתחּלל `xwie)לפי , ְְְְְִִֵֶַַַָ
אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ׁשּפּתה קרה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
וגּלה .לכ ּדר אין ― ּובהּתר ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּברצֹון
ּומלאה הארץ "ולאֿתזנה ואמר: לכ ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהּטעם

זּמה" קֹורה(my)הארץ והּפּתּוי ׁשהאֹונס לפי . ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמעט,
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָוהּוא
לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. מׁשּפטי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָּׁשּיחּיבּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין ― ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָּדפנּויה

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות ְְִִִֻזֹו
�
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éíå÷î ìëî úåñéøàá íðúéì åà íééçø åà øåðú åà õçøî øéëùäì øéòä éùðà áåø êøã ïéàù úåîå÷îá óàå
íéìòåô øåëùì åëøã ïéàù íéáøì íñøôúðù ãò äðù øçà äðù úåñéøàá íðúð åà íøéëùäù íãà íù ùé íà

:úåñéøàá åì íðúéì åà éøëðì íøéëùäì åì øúåî úåñéøàá íðúéì åà íøéëùäì àìà

àéøëùä ìåèéì åì åøéúä àì ìåçä éîé úùùìî øúåéì øåðúå íééçøå õçøî éøëðì øéëùäì øúåîù íå÷îá óà
íéîéä øàù íò äòìáäá úáùä íåé úà åì øéëùäùë àìà úáùä íåé ãòá åì òéâîä`påì øéëùäù ïåâë

êë éì ïúú íéîé 'á ìë åà íéîé 'â ìë ãòá åìéôà åà êëå êë éì ïúú òåáù ìë ãòá åì øîàù ùãçì åà äðùì
åì íìùî éøëðäùë ë"çàå íéøçà íéîé íò äòìáäá àìà åîöò éðôá úáùä íåéì åì øéëùä àìù àöîðù êëå
åì íìùî ïéàù àöîð êëå êë íéîé 'á ìë ãòá åà íéîé 'â ìë ãòá åà êëå êë òåáù ìë ãòá íìùî øëùä

:øçà íåé íò äòìáäá àìà åîöò éðôá úáùä íåé ìù øëù

áéíåéå íåé ìë ãòáå ùãçì åà äðùì êì øéëùî éðà åì øîàù íéãøôð íéîéì åì øéëùä íà ìáàap41éì ïúú
ìëåéå) åîöò éðôá úåøéëù àåä íåéå íåé ìë éøäù åîöò éðôá éøëðäì øëùåî úáùä íåéù àöîð êëå êë
ìåèéì åì øåñà úçà úáá íéîéä ìë ãòá éøëðä åì íìùî ë"çàù ô"òà êëéôì (ùãç åà äðù òöîàá åá øåæçì
íìùîù àöîð íåéå íåé ìë ãòá åì íìùîå íéãøôð íéîé íåëñ åîò áùçî éøëðä éøäù úåúáùä éîéì òéâîä øëù
íåùî úáùá íéøëúùî ïéàù äòìáäá àìù úáù øëù ìåèéì øåñàå äòìáäá àìù åîöò éðôá úáùä íåé ãòá

:øëîîå ç÷î úøéæâ

âéøéëùäì øåñàù úåîå÷îábpíééçøå øåðú åà õçøî éøëðìcpìá÷ì åì øúåî øéëùäå øáò íà ïéòä úéàøî éðôî
:åúåà ïéñðå÷ ïéà ïéòä úéàøî éðôî àìà ïéãä ø÷éòî øåñéà äùò àìù ïåéëã éøëðäî øëùä ìë

ãééøëðì øéëùäì øúåîù íå÷îá óàdpåîë ïëì íãå÷ àìà úáù áøòá åì íøéëùé àì íééçøå øåðú õçøî
íòèä ù"ò å"îø ïîéñá øàáúéùep:

åèòåãéù íäéìò ìàøùéä íù àø÷ðùë àìà åøñà àì éøëðì íééçøå øåðú õçøî øéëùäì åøñàù úåîå÷îá óà
äð÷ù ìàøùé ìáà ìåçä úåîéá íéîòô äîë íäá ÷ñòúî åúåà åàøù ìàøùé ìù íäù íéáøì íñøåôîå
ïééãòù éôì øúåî äæ éøä øçà éøëðì ãéî åøéëùäå øæç àìà ììë íäá ÷ñòúä àìå íééçøå øåðú õçøî éøëðî

:ïéòä úéàøî ùùç ïàë ïéàå ìàøùéä íù íäéìò àø÷ð àì

mixe`ia
הוסיף:�‡) א סעיף רמו בסימן – הימים שאר עם בהבלעה

בהם עושים שאין כלים ישראל לו השכיר אם ואפילו
שכר יטול לא בו לדור חדר לו השכיר ואפילו כלל, מלאכה

בהבלעה אלא - 41.שבת

יא.�·) סעיף ראה – ויום יום כל ובעד
להשכירם.�‚) דרך שאין כיון – להשכיר שאסור
דוקא�„) דהיינו אומרים יש – ורחיים תנור או מרחץ

תנור מרחץ רק כאן הזכיר ולכן בשדה, ולא בכלים,

42.ורחיים

יחשדו�‰) ולא להשכירם שדרך כיון – להשכיר שמותר
בו.
(Âבשבת� מלאכה עושה כשהנכרי ב: סעיף – רמ"ו בסימן

כאלו נראה הרי שבת ערב דהיינו לו שהשכירם ליום סמוך
בשבת לעשות שצוהו הישראל בשליחות עושה

אתמול. לו כשהשכירם

zexewn

חֿט.41) סעיפים שו בסימן נתבארו שבת שכר 42.23)דיני הערה פ"ו לנכרי אמירה כללי
רמג סימן שבת הלכות ב' חלק

•
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הפרק: האדםתוכן בנפש שופר תקיעת של ענינה
מלך להיות הקב"ה אצל ורצון עונג לעורר וכוחה

התשובה עבודת מעלת נתבארה הקודמים [בפרקים
ידי שעל והמצות, התורה קיום על דלבא מעומקא

" בחינת ממשיכים העליוןהתשובה כלרצון (מקור עצמו "
כולם). הרצונות

דראש החידוש נקודת גם שזוהי ימשיך זה בפרק
השנה:]

ùàøá äìâúî àåä äæ ïåöøå åæ äðéçá éåìéâ äðäå
.äðùä

זו לעבודה בשנה המיוחד הזמן הוא השנה ראש
פנימי ברצון להתעורר – הוי'" קראתיך ד"ממעמקים
ממשיכים שעי"ז ה', אל להתקרב ממש הנפש מעומק

המדריגה "רעואהשני'את בחינת העליון", ב"רצון
מהשתלשלות. מעלה שלמעלה רעווין" דכל

,àçåî ìò àéôçã àúìâìâå ùàø úðéçá àåäù
.úòãå äðéá äîëç ïëùîî äìòî äìòîì àåäù

השנה שראש משנת"ל יותר בעומק יובן ומעתה
כללי חיות נמשך שבו שם על "ראש", בשם נקרא
יתברך אצלו שמעוררים ע"י כולה, השנה לכל חדש

"מלך". להיות כביכול חדש רצון
שכדי מובן, הקודמים בפרקים המבואר ע"פ דהנה,
ל"מקורא "להגיע" צריכים זה חדש רצון לפעול
מחכמה, שלמעלה הרצון עצם בחינת שהוא דכולא",
שנה של החיות נסתלק השנה ראש ליל בתחילת שהרי
ענין וזהו למלך. הקב"ה את להכתיר וצריכים שעברה
עצמם את מעוררים שבנ"י שע"י השנה, ראש עבודת
ל"עומק מגיעים דלבא, מעומקא ה' אל להתקרב

מלך. להיות חדש רצון עי"ז ונמשך העליון",
" השם יתפרש זה יותר,ראשולפי בעומק השנה"

ה" בחינת רק שבאדםמוחיןשאינו המוח בדוגמת ,"
" אלא - הנפש של כללי חיות שורה השנה"ראששבו

" בחינת שם על שהיאגלגלתא"הוא הראש) (עצם
דראשלמעלה העבודה ידי שעל מאחר המוחין, מן

מעלה שלמעלה הרצון עצם לבחינת מגיעים השנה
החכמה. מבחינת

המשכת א) פרטים: שני יש השנה בראש כלומר:
ראש בחינת הוא השנה ראש שבזה השנה, לכל החיות

ב)מוחו השנה. –הסיבהלכל היא החיות להמשכת

חדשגילוי בראשרצון המתעורר עלינו, מלך להיות
למלך, הקב"ה את להכתיר בנ"י עבודת ע"י השנה

ו ראש בחינת הוא השנה ראש זה, ענין גולגלתאומצד
המוחין). מן שלמעלה הרצון על (המורה

íéøîåà ú"éùò ìëáù ,äáåùú éîé úøùòá íâå
.êéúàø÷ íé÷îòîî øåîæîä

זו. בחינה מתגלה תשובה ימי עשרת בכל גם
ממעמקים" המעלות "שיר מזמור אומרים זה ומטעם

התשובה. ימי עשרת כל במשך
.øôåù ùãçá åò÷ú ïëìå

השנה, ראש של ומהותו בתוכנו משנת"ל כל ע"פ
שופר". בחודש "תקעו הכתוב לבאר ישוב

הוא השנה ראש של שענינו – הענין ונקודת
כל חיות מתחדש שאז חידוש, לשון "בחודש",
תלוי' החיות והתחדשות ומקורו, משרשו העולמות
התעוררות על המורה דוקא, שופר דתקיעת בהעבודה
רצון גילוי כביכול למעלה מעורר (שזה הנפש מעומק

עלינו). מלך להיות חדש
ומפרש:] שהולך [וזהו

ìáäî àöåéä èåùô ìå÷ àåä äòé÷ú ,åò÷ú ùåøéô
úàöåéä áìä ú÷òö úðéçá àåäå ,åúåéîéðôî áìä
éàù ,äîëçäî äìòî äìòîìù ,áìä úéîéðôî

.øåáãá åéúôùá àéöåäì øùôà
דראש החיות שהתחדשות הטעם יתבאר ומעתה
וכמ"ש שופר, דתקיעת העבודה ידי על נפעלת השנה
מעומקא הנפש התעוררות שופר": בחודש "תקעו
שופר, תקיעת מצות תוכן היא היא - הנ"ל דלבא
הלב" "צעקת על ומורה פשוט, קול היא דתקיעה
הלב" ו"פנימיות הנפש מעומק צעקה שהיא הנ"ל,
יכולים אין שלכן והשכל, החכמה מענין שלמעלה

באותיות. הרגש את ולהגביל להלביש
äîëçá 'ä ù"îë äîëç úðéçáî êùîð øåáãäù

.õøà ãñé
החכמה מכח הוא הדיבור אותיות ששורש ידוע

שז יסדשבנפש, בחכמה "ה' בכתוב הפנימי הפירוש הו
שהיא שארץ לפי לאותיות, כינוי הוא ד"ארץ" ארץ",
אין האותיות וכן מקבל, בחינת על מורה הכל בתחתית
"כלים" שהן הוא ענינן וכל עצמן בפני תוכן שום להם
ועל בזה. וכיוצא שבלב רגש או שכלית סברא להכיל
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" נאמר שלבחכמהזה ומקורן שיסודן ארץ", יסד
החכמה. מבחינת הוא ארץ") ("יסד האותיות

מבחינת אלא אינו האותיות ששורש ומאחר
מןהחכמה שלמעלה הנפש מעומק הנובע רגש לפיכך ,

מאחר כי באותיות, להתבטא יכול אינו והחכמה השכל
להכיל יכולות אינן החכמה ממדריגת רק ששרשן

החכמה. מן שלמעלה הנפש גילוי בתוכן
äî ,éìå÷á ùåøéô ,éìå÷á äòîù øîàð äæ ìòå
àåäù ,åúåéîéðôå åúåéëåú åðééäã ,éìå÷ êåúáù
êùîð åîöò ìå÷ä ë"àùî ,áìä úåéîéðô úðéçá

.úòãå äîëçä ïî äèîìù áìä úåéðåöéçî
(בהמשך הכתוב לשון דיוק גם יובן זה ביאור ע"פ

שמעה "ה' - ה'") קראתיך קולי",בל"ממעמקים
אין שכאן אלא - קולי" [את] "שמעה הול"ל דלכאורה
הנפש" "עומק אלא העיקר, והדיבור הקול

הלב" ו"צעקת בקולשבתוך("ממעמקים") (כי הקול
מן שנולד הלב", מ"חיצוניות רגש רק מתגלה ודיבור

קולי". שבתוך "מה - "בקולי" וזהו השכל).
,ùéì ïéàî úåîìåòä ùåãç ùåøéô ,ùãçá åäæå
åéô çåøå 'ä øáãá äðùä ùàø ìëá íéùãçúîä
âðåò úåéîéðô úëùîä àéäù ,äòé÷ú é"ò àåä ,'úé
.äîëçä úðéçáî äìòî äìòîìù ä"á ïåéìòä ïåöøå
- הוא "בחדש" דפירוש בחדש", "תקעו וזהו
ע"י נפעל זה וחידוש השנה, בראש העולמות חידוש
בקול דלבא מעומקא האדם התעוררות שהיא "תקעו",
הרצון את וממשיך המעורר כנ"ל, הלב וצעקת פשוט
החכמה) מבחינת (למעלה כביכול דלמעלה והעונג

המלוכה. בענין
åøôù ïéðò àåäù ,øôåù úðéçáá äìâúîä

.ãìåä úà úøôùîù äøôù úðéçá ,íëéùòî
"תקעו.. ד"תקעו"-שופרופירוש העבודה הוא: "

ביטוי לידי באה - דלבא מעומקא התעוררות
דדיוק מעשיכם", "שפרו חז"ל וכפירוש ב"שופר",
"שפרה" בשם חז"ל פירוש ע"ד הוא "שפרו" הלשון
הגורם היופי ענין על המורה הולד", את ש"משפרת -
נעשים האדם שמעשי מעשיכם", "שפרו וזהו עונג.

נפשו. פנימיות בכל תענוג, מתוך
äìòîìù ïåéìòä ïåöøå ïåéìòä âðò úðéçáù åðééäã
éåìéâ úåéäì éåìéâ úðéçáá äéäé úåìùìúùää øãñî

.äèîì 'úé åúåëìî

מעוררים שופר", ד"תקעו... זו עבודה ידי על
בענין יתברך אצלו חדשים ועונג רצון ומגלים
למטה מתגלה במלוכה העליון עונג וכאשר המלוכה,

האדם על פועל זה מתוךלשפרהרי (עבודה מעשיו את
עונג).

.øôåù ìå÷á 'éåä äòåøúá íé÷ìà äìò åäæå
דתקיעת העבודה של בפעולתה כאן המבואר ע"פ
ועונג רצון יתברך אצלו כביכול מעוררת שהיא שופר,
קודם (שאומרים הכתוב פירוש גם יובן - מלך להיות
שופר". בקול ה' בתרועה, אלקים "עלה שופר) תקיעת
שבחלק - השינוי וכן בכתוב, הכפל להבין דיש

הוי'. שם השני ובחלקו אלקים שם נקט הראשון
היא השנה דראש העבודה שמטרת - הענין [נקודת

בשתים:
(לאחרי המלוכה בענין ורצון עונג ית' אצלו לעורר א)

ר ליל הקב"שבתחילת ""ה בעניןסילקה רצונו את כביכול "
" נק' זה ענין המלכותהמלוכה). מה"עליית היינו ,

שעימלכות"שה העליון, ועונג רצון לבחינת עולה נמשך"" ז
המלוכה. בענין חדשים ורצון עונג

ע נמשך"ב) המלוכה, בענין ורצון עונג התעוררות י
) חדש למטה"חיות והנבראים."מלמעלה העולמות בתוך (

הכתוב. חלקי בשני נרמזים אלו שלבים ושני
ומבאר:] שהולך וזהו

äéäé äìòîì äèîìî íé÷ìà úåìòúäù ,ùåøéô
.úåòéøå äáéç úðéçáá ,äòåøúá

הוא: הענין פירוש אך
מדת הוא - והצמצום הדין מדת - "אלקים"
גדר שעצם בארוכה, שנת"ל כמו יתברך, מלכותו
הקב"ה כי עצומה, והשפלה ירידה הוא המלכות

העולם". "מלך מלהיות ונשא רם ובעצמו בכבודו
"מתע ישראל בני של עבודתם ידי מדתועל לה"

חיבה מלשון - "תרועה" לבחינת יתברך מלכותו
"לשון - בו" מלך "ותרועת פסוק על (כפרש"י וריעות
אצלו ישראל של חיבתם על וקאי ורעות", חיבה
יתענג שהקב"ה היינו העליון, העונג הוא - יתברך)

יתברך. מלכותו במידת כביכול
,øôåù ìå÷á äéäé äèîì äìòîìî 'éåä úëùîäå
äéäéù ,åá êìî úòåøú êéùîäì ,ïåéìòä âðåò úðéçáá

.'úé åúåëìî ìù úåòéøå äáéçå âðò åðéìò êùîð
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העלי' ענין אינו שזה שופר", בקול "הוי' - ועי"ז
מלמעלה "המשכה אלא ("עלה") למעלה מלמטה
ולכן בעולם, החדש החיות המשכת היינו למטה",
והחיות האור שהמשכת לפי הוי', שם כאן נאמר

הוי'. שם אותיות ע"י הוא בעולמות האלקי
שופר שופר": "בקול היא זה חדש חיות והמשכת
מעשיכם"), "שפרו בענין (כנ"ל העונג ענין על מורה

"שיהי' עלינווהכוונה, שלנמשך וריעות וחיבה עונג
והחיבה העונג בנו ויורגש שיתגלה יתברך", מלכותו
שהקב"ה כנ"ל), בו" מלך "ותרועת (שהו"ע דלמעלה

ורצון. עונג מתוך עלינו מולך
,ìàøùé éèáù ãçé 'åë êìî ïåøåùéá éäéå áéúë éæàå
íéôðò úðéçá åìéôàù ,øîåìë ,íéôðò ïåùìî éèáù
ãçé úåéäì ,ïåéìò ãåçé úðéçáá ãçé åéäé íéãøôúî

.'åë åðéááì
יחד גו' מלך בישורון "ויהי הכתוב פירוש וזהו
יתברך מלכותו מגלה הקב"ה דכאשר ישראל", שבטי

" גם אזי - ("ישורון") ישראל -שבטיעל ישראל"
זה הנפרדים האילן ענפי כמו ענף, מלשון הוא "שבט"
מתפרדין" "ענפין בבחינת שהם בנ"י על ורומז מזה,
מלכותו גילוי ע"י הנה יתברך), מאיתו (שנפרדים
מיוחדים להיות "יחד", בבחינת להיות ישובו יתברך
לבבינו "ויחד בחינת היחוד, בתכלית יתברך בו

שמך". את וליראה לאהבה
הוא השנה דראש הנקודה שעיקר נתבאר, כאן [עד

ד עליכם"הענין שע"תמליכוני להתקרב", שמתעוררים י
מעוררים דלבא, מעומקא בתכלית ית' אליו ולהתבטל

ב העליון ורצון ולהחיות"עונג להוות המלוכה, במדת ה
העולמות. את

ענין מתאים איך עונגזהולכאורה (גילוי השנה בראש
ב העליון השנה"ורצון שראש זה עם המלוכה) במידת ה

דלמעלה)? הדין מדת שולטת שאז (היינו הדין יום הוא
וכפי - תליא בהא הא ואדרבה, סתירה, זו אין אך

ומבאר:] שהולך
íãàä úà ïéðãù ,ïéãä íåé àåä äðùä ùàø äðä êà
ïåöøå âðò úåéäì éë ,äøáòù äðùî åéùòî ìò
ìåçé äî ìò ùôùôì êéøö åúåëìî éåìéâá ïåéìòä
ú÷éøô 'éäé íà åúåëìî éåìéâá âðòúé äîáå ,âðòä
äîëå úåòéðî äîë ùé äæ ìò ,'úé åúåëìî ìåò

.'åë íéâåøè÷
ראש של העיקרי ענינו אינו השנה דראש הדין ענין

יהיו שלא נוסף, דבר הוא אלא ועיכוביםהשנה מניעות
גילוי להיות אפשר אי כי יתברך. מלכותו גילוי על

עול. פריקת בו שיש מי על יתברך מלכותו
úðéçáá úåéäì ,äáåùú éîé úøùò íä äæìå
ìá ,ïåéìòä âðòå ïåéìòä ïåöø øøåòì ,íé÷îòîî

.'åë òðåî àäé
שבאים תשובה, ימי עשרת של ענינם יובן ומעתה
אינו השנה דראש הענין שעצם השנה, לראש בהמשך
אלא כמלך, הקב"ה את להכתיר אלא התשובה עבודת
עול בקבלת חדורה שאינו בנפשו "פינה" איזו יש שאם
יתברך, מלכות לגילוי מניעה זו הרי יתברך מלכותו
כל ולהסיר ה' אל לשוב כדי ימים, עשרה ניתנו כן ועל

יתברך. מלכותו לגילוי המניעות
íäù ùôðä úåçë øùò ãâðë íä åìà íéîé äøùòå

.'åë úåãîå ìëù
למספר הטעם גם שישעשרוזהו ידוע כי דוקא,

בינה חכמה כוחות: ג' יש בשכל - הנפש כוחות עשר
הוד נצח תפארת גבורה חסד שבע: - ובמדות דעת;

מלכות. יסוד
צריך העליון, ועונג העליון רצון לעורר וכדי
מעומק יתברך, מלכותו עול בקבלת שלם להיות האדם
ימי עשרת תיקנו ולפיכך נפשו. כוחות בכל הנפש,
כנגד - "ממעמקים") מזמור אומרים (שבהם תשובה

הנפש. כוחות עשר
תשובה ימי עשרת ענין גם מובן הנ"ל כל [וע"פ
תשובה, ימי הם אלו ימים עשרה למה לעיל (שהקשה
אין כי - ישראל) לבני אז רק קרוב הקב"ה ולמה
עוונות על (חרטה הפשוט במובנה לתשובה הכוונה
להעבודה המשך הם אלו ימים שעשרה אלא וכו'),

עונ לעורר השנה המלוכה,דראש בענין העליון ורצון ג
שבעשרת ממש, הלב מעומק תשובה התעוררות ידי על

בכל הזאת התעוררות פועלים תשובה כוחותימי עשר
.נפשו

יתברך מלכותו לגילוי זוכים זו התעוררות ידי ועל
קרוב" בהיותו "בהמצאו.. ענין וזהו חדש, באופן

דוקא]. תשובה ימי בעשרת שנאמר
f wxt xtey ycega erwz d''c

•
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miqxhpew mixn`n

‰�‰Âחומר שנקרא גשמי מוח שלו כלי הפשוט השכל
הוא החומר כי השכל עם עצמיות והוא הפשוט
בו יתלבש ככה המוחין מזיגת וכפי דייקא הצורה מעין
שהוא לב[ו]ש בבחי' הוא מורכב שכל אבל השכל צורת
באותיות לחשוב שיכול משום לבוש ונקרא השכל, אותיות
בחי' כמו עצמותו ואינו ממש היפוכו יחשוב ירצה ואם אלו
המדות שעצם אלו בחי' ג"כ יש במדות וכן הנ"ל, וכלי אור
אם למשל כמו אופן בשום להשתנות יכול אינו שבלב
מתפשט אם שפלים רוח להחיות כמו חסד בלבו נתעורר
לעשות יכול ואינו צדקה לעני ונותן היד בכלי החסד
נתעורר אם להיפוך או העני, להכות כמו היד בכלי היפוכו
שהכלי מחמת חסד היד בכלי לעשות יכול אינו בגבורה
חוק כמאמר כנ"ל האור עם עצמיות עם עצמיות בחי' הוא
מצד שנתהוו מדות אבל תפקידם, את ישנו שלא כו' וזמן
בשכלו השכיל אם כמו ממש היפוכם לחשוב יכול השכל
ליטול דהיינו היפוכו מיד לחשוב יכול וכה"ג ממון לאהוב
עם עצמיות שאינו מחמת וכה"ג, בנהר ולזרוק המעות
אחר, לבוש ולובש פושט שכשרוצה לבוש כמו רק האור
מעלה בזה ויש להשכל מגבילות שאותיות בחי' עוד ויש
באותיות השכל להלביש איך שידע הוא החסרון וחסרון,
ד' לכתוב צריך העולם והי' שאמר כמו דייקא לו השייכים
השכל יהי' לא אזי יותר או פחות יהי' ואם שאמר אותיות
כראוי השכל הלביש שאם הוא והמעלה כלל, מזה מובן

לאמיתתו. השכל מזה מובן אזי
‰�‰Âתחלה מחולקים באותיות השכל להלביש כשצריך

במקומות מפוזרי' יהי' ואם ביחד יסדרם ואח"כ
אזי מהא' רחוק השין יהי' אם שאמר אותיות כמו רבים
מפולש סדק להיות שצריך רק שאמר תיבה מובן יהי' לא
מארבע גוויל מוקף שאינו אות כל כמארז"ל לאות אות בין
וכמו לאות, אות בין מקפת אויר להיות שצריך כו' רוח'

אזי במהירות מדבר שאם נשמעים בנחת חכמים דברי
כשמדבר אבל השכל, ממנו מובן ואינו מבולבלים האותיות
השכל מובן ולכן כראוי מסודרים האותיות אזי בנחת
בו ניכר אין א' חתיכה שכשהוא בצק למשל (כמו לאמיתו
הגם רבים לחלקים מחלק כאשר אמנם התחלקות שום
שלא א"א אעפי"כ היטב ומחברם ביחד אותם לש שאח"כ
יובן וכך לחתיכה, חתיכה בין מעט מפולשים סדקים יהי'
ואח"כ באותיות לחלקים השכל מחלק שמתחלה בנמשל
לאות אות בין מקו"פ אויר להיות צריך יחד כשמקרבם
אותיות מיני ג' שהן עור נקבי ג' שנקרא עוד ויש כו').
שיש הכתב ואותיות הדיבור ואותיות המחשבה אותיות
הדמים, פסולת והוא משם יוצאת שהזיעה נקבים בעור
כמ"ש יוצאות שהזיעה הגומות מאותן נמשכו והשערות

לגמרי. ומותרות פסולת שהיא כו' אחידן בשערהא
Î"ÂÓÎוכתיב בי"ע מחי' דאצי' מל' בחי' כי למעלה יובן

אין שרים ע' גם שמחי' אלקים עשה זלעו"ז
לגמרי, ומותרות מהפסולת רק מהקדושה שלהם החיות
אות שבין פנוי ממקום ולא יניקה חצוניות מקבלים משם
בין מקו"פ יניח לא שאם הוא חכמה בחי' שהמקו"פ לאות
וכבודי וכתי' כנ"ל כלל מזה מובן השכל הי' לא לאות אות
שהוא לאחר אתן לא חכמה בחי' שהוא אתן לא לאחר
פסולת מבחי' אלא ויניקה שרש שרים לע' ואין החיצונים
שעה חצי או שעה לערך שכל המדבר אדם עד"מ ומותרות,
לשכל שייכים שאינם זרים דיבורים כמה יהי' שלא א"א
לא ועליהו (כמ"ש לגמרי ונובלות מותרות הם אלא כלל
צריכים חכמים תלמידי של חולין שיחת וארז"ל יבול
נובלו'), שום בדיבורו אין ביותר חכם שהוא שמי לימוד,
שאין ומותרות נובלות מבחי' הוא החיצונים יניקת כמו"כ

כלל. חכמה בחי' בו

g"rwz - xdefd ixn`n qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

המבוארÂ‰�‰לד) הצמצום ענין ביאור בתוס' זה להבין
המאציל צריך שכשהי' אוצ"ח ספר בתחלת
אמצעית בנקודה ית' אורו את צמצם העולמות להאציל
ואמנם העולמות כל מעמד והוא פנוי ומקום חלל ונעשה
כו' לצדדים שנסתלק רק ח"ו בהאור מיעוט בחי' אינו

ענין יתכן איך תמוהים הם פשוטן לפי שהדברים יעו"ש,
כו' הגוף דמות לו שאין א"ס באור לצדדים וסילוק צמצום
כו' שנברא קודם הוא ואתה שניתי לא הוי' אני ג"כ וכתיב
פי' תחלה בהקדים יובן הענין אך ממש, בשוה ומשנברא
מקור הוא ב"ה א"ס אור הנה כי א"ס, אור לשון וענין
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בהם אשר וכל העולמות כל חיות הנה כי פי' התענוגים
מכל שהתכלית עוה"ז בעניני בעליל כנראה התענוג הוא
וזהו דבר מאותו שיתענג התענוג הוא האדם שיפעל פעולה
יש והנה ממנו, שיצטערו מה הוא הרע ובהפוך טוב הנק'
בראיה תענוג שיש התענוג בבחי' התחלקות ריבוי
אלא אינו בכללן עוה"ז תענוגי וכל כו' ובריח ובשמיעה
ואינו שבה"כ ע"י למטה שנפל העליון תענוג מבחי' פסולת
מזיו מתענגים שהנשמות שלמעלה התענוג בחי' לגבי ערוך
דלידייני' מוטב שארז"ל עד מאד ורב עצום שהוא השכינה
ואש חדש י"ב גיהנם יסורי כל שכדאי דאתי לעלמא וליתי
והיינו בג"ע העונג שיקבל בשביל בגיהנם מס' א' שלנו
ונעלה רם הוא העליון ג"ע אבל התחתון בג"ע אפילו
עליות עוד יש וכן כו' המפסיק דינור נהר ויש ממנו הרבה
למעלה זה התענוג קבלת בבחי' קץ לאין רבות מדריגות
מזיו נהנים כמאמר ית' וזיוו אורו בבחי' הוא והכל מזה,
המאיר ית' וזיוו אורו בחי' הוא התענוגים כל מקור כי כו'
א"ס אור הנק' והוא העולמים כל חי מקור להיות ומתפשט
גם מהיות לגמרי ומובדל קדוש ית' ומהותו עצמותו אבל
והודו כו' לבדו ונשגב מרומם הוא כי התענוג לבחי' מקור
ערוך שאינו ית' ממנו והארה זיו דהיינו ושמים ארץ על
השמש, מאור עצם לגבי השמש הארת כמו כלל אליו
מקור בחי' והיא העולמות כל חיות מקור היא זו והארה
התענוג בחי' הוא העולמות כל חיות עיקר כי התענוגים כל
הוא א"ס אור לשון ופי' ביאור ולהבין כנ"ל, משם הנמשך
שהגוף החיות שאין הגוף את שמחיה הנפש חיות עד"מ
ואזן שבעין החיות דהיינו הנפש ועצמות מהות ידה על חי
והרגלים מדבר והפה שומעת ואזן רואה שהעין עד"מ
הנפש, ועצמות מהות שבהם זה חיות אין הנה מהלכים,
שונים חלקים לרמ"ח מתחלק ועצמותה מהותה הי' שא"כ
כו' הגוף איברי חלקי ציור כפי מקומות ברמ"ח מתחלקים
ואינה פשוט רוחני אחד עצם היא עצמה שהנפש אינו וזה
אלא פנ"א, ח"א בלק"א וכמ"ש כלל לחלקים מתחלקת
לבד הארה בחי' רק הוא שבהאיברים שהחיות הענין
ועצמותה במהותה שהנפש שלפי עצמה, הנפש ממהות
לא שאנחנו (שאע"פ רוחני חיות החי ומציאות מהות היא
רוחני מציאות שהיא ודאי נדע זאת עכ"ז הנפש מהו נדע
הנבדלים השכליים מן במעלתה וגדולתה נצחי חיות חי
והארתה התפשטותה גם כן על המלאכים), שהן
וחיות כח בחי' הוא זו התפשטות הנה בגוף כשמתלבשת
רק הוא זה וחיות ממנה חי הגוף כן ועל הגוף את להחיות
האור וכדמיון ממש מהו"ע ולא הנפש והתפשטות הארת
מובן והרי חדרים, לחדרי מהשמש ומאיר המתפשט
הנפש, עצם לגבי כלל ערוך אינה זו והארה שהתפשטות
שהוא ב"ה א"ס אור דענין עד"מ, מזה להשכיל יכולים וכך
ית' מהו"ע על הכונה אין כנ"ל העולמים חי כל מקור

ממהו"ע הארה והתפשטו' התגלות בחי' שהוא רק ממש,
לכל וחיות מקור שהיא א"ס אור נק' זו שהארה ית',
ויהיה והוה שהיה הוא ית' שמהו"ע לפי כי כולם, העולמים
והתגלות וההתפשטות ההארה גם ע"כ החיים חיי ומקור
מהאין נמצאים ולהוות להחיות החיים מקור הוא ית' ממנו
הוא האור (כי ולקיימם ולהחיותם ממש המוחלט ואפס
לומר הארה בשם נק' זו התגלות ובחי' המאור), מעין
חיי מהתפשטות המשל כי כלל, ית' לעצמותו נוגע שאינו
חיי התפשטות שהרי כ"כ, לנמשל דומה אין בגוף הנפש
ממש הנפש ועצמיות מהות שאינה היות עם שבגוף הנפש
(ולא ג"כ השפעה לבחי' הדומה מהנפש התפש' הוא מ"מ
שזיו לשפע אור בין ההפרש כנודע לבד הארה בבחי'
השכל שפע משא"כ בשמש שינוי שום פועל אין השמש
עמוקה, השכלה איזו לאור כשמוציא מתייגע השכל שכח
דא"כ לבד הארה דרך אינו בגוף הנפש חיי התפשטות וכך
לפ"ז שאינן הגוף ממקרי כ"כ מתפעלת הנפש היתה לא
השפעה) לבחי' דומה שהוא לפי אלא וזיוה, בהארתה רק
בין במהו"ע משתנה והמשפיע המשפיע ממהות שהיא

ב רואים אנו וכן ללאח"כ ההשפעה שבגוףקודם הנפש חיי
פועל החיות אין ישן כשהוא העתים לפי שינויים כמה
ובהקיצו ידברו שוא וחלומות חלומות לחלום רק בגוף
משכל מחשבות וחושב שומעת ואזן רואה עין הנה משנתו
ויחוס ערך לה ויש קרובה שההשפעה מצד והיינו ודעת
צריך זה (דבר כו' בשוה השפע יהי' לא לכך הנפש לגבי
הכלים לפי שינויים יש נמי בהארה גם דהרי עדיין ביאור
הזיו יהי' פתוח קטן א' חלון רק אפל הבית שאם המקבלים
יהי' וכן באכסדרה או חלונות הרבה כשיש משא"כ מועט
מכאן ההכרח מהו וא"כ כו' הזכוכית זיכוך לפי השינויים
שיש לפי השפעה דרך הוא בגוף הנפש שהתפשטות
כו' הגוף כלי שינוי מצד הם השינויים שהרי שינויים
יותר ראי' יש הגוף ממקרי מתפעלת שהנפש ממה ולכאורה
בלשון ג"כ זו ראי' שנת' אחרים במקומות וצ"ע וכנ"ל
לגמרי ומובדל קדוש שהוא ית' בעצמותו משא"כ הנ"ל),
אין לכן כו' שניתי לא הוי' אני וכמ"ש ההתגלות מערך
רק החיים מקור להיות ית' ממנו הנמשך הזה הגילוי לכנות
מאד רחוק הוא מהמאור המאיר האור כי דוקא אור בשם
פועל ואינו כלל אליו נוגע שאינו עד המאור וערך ממהות
שאין בבית שמאיר הנר אור כגון בהמאור, שינוי שום
הנר שלהבת ועצמות למהות כלל בדומה שבבית ההארה
לא היא שבבית ההארה משא"כ ושורפי ממשי שהוא
ולדרים לארץ המאיר השמש אור וכן מקצתיה, ולא מיניה
שום בו אין שהאור השמש מאור גוף ממהות כלל אינה
ואעפ"כ ורב, עצום גדול כדור הוא השמש ומאור ממשות
דבר הוא שהשמש שלפי דהיינו המאור מעין האור הרי
להאיר והארה זיו ממנו יתנוצץ לכך ובהיר הזך ומציאות
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ממה בהשמש התפעלות או שינוי שום ואין כו' לארץ
ועצמותה מהותה מערך שאינו לפי ההארה ממנה שנמשך
אלפים באלף להשכיל יכולים זה ועד"מ בלבד, זיו רק
ב"ה, א"ס אור לשון וענין פי' ותכלית קץ לאין הבדלות
ית', ממנו החיות מקור והתפשטות גילוי על דהכוונה
ועצמותו ממהותו בעלמא הארה רק הוא זה מקור שבחי'
הוא וזיוו הודו רק לבדו ונשגב מרומם ית' מהו"ע כי ית'
עליונים עולמות שהם ושמים ארץ להאיר הנמשך
העולם שנברא קודם בין שינוי שום בו אין לכן ותחתונים
בהמאור שינוי שום שאין עד"מ כמו שנברא לאחר ובין
חכמי שכינו הטעמים מן א' (וזה הזיו התפשטות מחמת
בלשון ולא אורות בשם ית' ממנו החיות לגילוי הקבלה
שינוי פועל השפע כי הפילוסופים בו שנשתמשו שפע
שייכות לה יש כי לאח"כ ההשפעה קודם בין בהמשפיע
משא"כ העילה אל העלול כיחס המשפיע למהות וערך
דומה השמש דזיו המשל אין מ"מ אך המאור) לגבי הזיו
בלי ממילא מהשמש נמשך השמש זיו שהרי כלל לנמשל
שיתפשט השמש נברא שכך עצמה מהשמש ורצון בחירה
הנה ית' בו למעלה אבל ברצונה שלא אף זיו ממנה
ממנו להמשיך הפשוט ברצונו תלוי זו הארה התפשטות
והי' הי' כלא הי' אזי התפשטותה למנוע וברצונו זו הארה
ובריאת אצילות קודם כמו הנמצאים כל מתבטלים
להאיר ובחירה ברצון פועל ית' שהוא אלא כו' העולמות
והתפשטות גילוי בבחי' והנה כו': זו הארה ממנו ולהמשיך
הנה כנ"ל, א"ס אור נק' זה גילוי שבחי' ית' שממנו החיות
שרש והוא התענוגים כל מקור הוא זו שבחי' לומר שייך
שהחכמה לפי והיינו עדן נק' החכ' כי ההתהוות לכל ומקור
בה לכך חכמה ראשית כמ"ש ההשתלשלות ראשית היא
בעליל וכנראה עדן נק' לכך התענוג גילוי ראשית
ואילך ומחכמה כל מרוב יתענג חכמה דבר על שבהשכיל
ומקור מטה למטה עד עו"ע דרך התענוג בחי' משתלשל
ית' שממנו הראשון גילוי בחי' הוא התענוגים כל דמקור
שהי' הוא א"ס אור הנק' זו ובבחי' כו' א"ס אור הנק'
א"ס אור הי' תחלה שערים מבוא בס' וכמ"ש הצמצום

לצדדים ונסתלק אורו את צמצם ואח"כ החלל מקום ממלא
ולא בלבד בהאור הי' שהצמצום (ור"ל כו' רשימו ונשאר
אין שבמהו"ע ב"ה ממש מהו"ע שהוא הקדוש בהמאור
ומובדל קדוש שהוא התענוגים מקור לומר אפי' ח"ו שייך
מ"ש ד"ה שני ויכוח אמונים שומר בס' ועיין כו' לגמרי
הרמ"ע שכ"ד כו' ובעה"ר הרצון בענין ז"ל הרמ"ע
א"ס הנק' ית' ממנו המתפשטת בבחי' רק הי' לא דהצמצום
משרז"ל וה"ע קדום רצון בחי' (והוא ורצונו שמו ג"כ ונק'
במהו"ע ולא כו') בלבד ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד
וס"ל הרמ"ע על חולק שהרמ"ק הבין שם והמחבר ח"ו,
ולפמ"ש כלל, קדום רצון שם ואין א"ס נק' ית' דמהו"ע
וקודם ית' ממנו המאיר הזיו בחי' רק הוא זו דבחי'
א"כ עליו ואפס אין ושם במאור כלול הזיו הי' שנבה"ע
הזיו וכמו להרמ"ע גם ח"ו זולתו קדום דבר שום אין
לבדו השמש רק במציאות שאין בשמש כשכלול מהשמש
ושמו הוא היה משרז"ל א"ש ועכ"ז כלל מחלוקת כאן ואין
כי"ק וראיתי כו'. בו הכלול הזיו בחי' הוא ששמו בלבד
יכולת, בשם זו לבחי' שכינה נ"ע אאזמו"ר הגדול ממו"ר

כלול כשהי' הזיו שענין כוונתו שאפשר עדונלע"ד במאור
הקדוש המאור ביכולת שיש מה ענין רק הוא נבה"ע שלא
יותר דק וזה להאיר, לכשירצה הארה ממנו להאיר ב"ה
עכ"פ יש ששם בשמש הכלול השמש הזיו ממשל הרבה
מה הוא ית' במהו"ע למעלה משא"כ ממש הזיו התכללות
שזיו ותדע ממש, זולתו אפס וא"כ כו' להאיר שביכולתו
משא"כ השמש ורצון בטובת שלא מהשמש מאיר השמש
ראוי א"כ ההארה הי' כלא הי' יאיר שלא שברצונו למעלה
בטלים הם הרי שנבה"ע לאחר דאפי' ועוד יכולת לקרוא
העולם שנאצל קודם וא"כ באריכות, כדלעיל כזיו קמי'
קודם ברצונו ית' ממנו המתפשט החיות מקור שענין אפ"ל
יכולת רק לקרותו שייך ית' במהו"ע כלול והי' שנתפשט
ההארה הרי שהאיר ולאחר כו' להאיר ית' במהו"ע שיש
הארה ובבחי' בשמש כלול כשהוא השמש כזיו ג"כ בטילה

וד"ל: הצמצום הי' זו

cl wxt dlitzd zevn yxy
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l`eny zxez

בהעלאת[כא)] עבודתו הרי קרבן המקריב כמו והנה
הקרבן את הביאו בעת רק הי' הקרבן והקרבת
עבודתו הי' שוב קרבנו את הקריב אשר אחרי אבל להקריב,
הסכם בבחי' הקרבן הקרבת בעת עליו שקיבל כמו לקיים
בתפלה ההתבוננות אחרי תפלה זו שבלב בעבודה כ"ה חזק,

הסכם בבחי' נשאר צ"ל הבהמי' מנפשו ודם חלב והקרבת
כולו, היום כל בהתבוננו' להיות א"א שהרי היום, כל על
בצרכי עוסק ה"ה התפלה שאחרי עסקים בעלי ובפרט
מעבודה טורדות מח' ורבות וב"ב בניו לפרנס פרנסתו
בדרך כ"א ההתבוננו' באריכות אז להתבונן לו שא"א
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העוסקי' וגם עת, בכל ולא אדם כל לא זה וגם קצרה,
עסקם בעת התבוננות בבחי' להיות להם א"א בתורה
בתפלה ההתבוננות אחר אדם כל צריך לזאת בתורה,
בניצוח וע"ט סומ"ר בבחי' להיות חזק הסכם לעשות
ג"כ לו נחשב ועי"ז וכלל, כלל תמוט בל חזק והסכם
אח"כ שנמשך זמן כל או התפלה בעת לי מה כי לצדקה,
וכ"ש שנית, שמתבונן השני' תפלה עד התפלה פעולת
המבלבלים, זרות מרצונות להזהר אתכפי' בבחי' להיות
הרי וע"ט סומ"ר ולהיות לחשוב בלי יצרו את שכובש וע"י
כו'. פלגא קטלא או כולא קטלא לי מה כי יחשב כקרבן ג"ז

Ê"Î·Âקרי"ס ענין שרש מה1יובן וינוס ראה הים בענין
שלט יוסף כי והיינו ראה, יוסף של ארונו ראה
יסורים וסבל בנסיון ועמד דפוטיפרע במעשה וכבשו ביצרו
חלקו בירר כי ונמצא בסוהר, אותו ושמו ומרים קשים
הקדמת כי ונמצא התהו, בחי' כל בירר לחלקו והרי בתהו,
לעצם הקדמה כמו כ"א בעצם קדימה אינו חלקו נגד התהו

בירר שהרי מפניו, נס ארונו את הים כשראה ולכן הדבר,
מה כלל טענה אינה יוסף לגבי ולכן התהו, בבחי' חלקו כל
התיקון בבחי' הוא כ"ז הלא [כי] בשלישי, ונברא שקדם
הקדמה לו ונעשה לתיקון שקדם בתהו חלקו בירר ויוסף
כו'. התהו שאחר התיקון הוא והעיקר התיקון לבחי' לבד
משה שהרי כלל, נכונה טענה זה אין משה לפני גם ובאמת

ראשונה משמיטה של2הי' ארונו לפני הים שנס מה אמנם .
שריחק נס מלשון שמשמע כלל, קרי"ס ענין זה אין יוסף
בכלל בקיעה לשון שאין כלל, נבקע ולא הים שפת מן א"ע
ישראל שיוכלו המכוון הי' אם כי המכוון, הי' זה ולא ניסה
לא הם וכאשר תחלה ים הי' אשר במקום ביבשה לעבור
די הי' עלו בו שירדו צד באותו כ"א לרחבו הים את עברו
עיקר באמת אבל יוסף, של ארונו מפני הים שנס במה גם
ביבשה דוקא הים תוך ישראל שילכו בשביל הי' המכוון

דוקא. בבקיעה כ"א בניסה די לא שזה
qepie d`x mid d"c xn`n

(1q"ixw oipr yxy oaei f"kae('ושלאחרי זו (בפיסקא לקמן בהבא :
אוה"ת ואילך. תמא ע' שם אור יהל לתהלים הצ"צ רשימות ראה

ב'רכ. ע' שם ויקהל
(2dpey`x dhinyn 'id dyn.ד נא, שמות תו"א ראה :

•
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‰p‰Âאת הרוה ספֹות למען ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ּכל ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
רגליה הּמלכּות ׁשּספירת זה ידי ׁשעל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּצמאה,
ׁשהיא רוה מחּבר הּנה ּבבריאה-יצירה-עׂשּיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָיֹורדֹות
ּתֹוספת לקּבל מלכּות ּבחינת הּצמאה עם אחרא ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּסטרא
לׁשֹון ספֹות ׁשּמפרׁש רׁש"י לפירּוׁש זהּו מהּקדּוּׁשה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָחּיּות

ִחּבּור.
Ì�Ó‡ענין מהּו ריּבּוי לׁשֹון ׁשּמפרׁש הרד"ק ּפירּוׁש לפי »¿»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

צמאה. ּבחינת על עֹוד מרּבה ְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשהרוה
ÔÈ�Ú‰'ב על היא החיצֹונים ׁשּיניקת ידּוע ּדהּנה הּוא »ƒ¿»ְְִִִִִֵֶַַַַָ

וחיצֹונּיּות, אחֹוריים מּבחינת ׁשּמקּבלים אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַאֹופּנים,
הּכלים חיצֹונּיּות ּדבחינת הּצמצּומים ריּבּוי מּבחינת ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַּדהיינּו
עליֹון הּמּקיף מּבחינת ׁשּמקּבלים הּוא הב' ואֹופן ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַּדמלכּות.

הּמּקיף). וחיצֹונּיּות אחֹוריים מּבחינת ּכן גם ְְְֲִִִִִִֵַַַַַ(והּוא
ÔÈ�Ú‰Âדֹורֹות עׂשרה ה) ּפרק (אבֹות אמרּו ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֶֶָָָָ

אר ּכּמה להֹודיע אברהם עד ּומּנח נח עד ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמאדם
היינּו כו', ּובאין מכעיסין היּו הּדֹורֹות ׁשּכל לפניו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָאּפים
ׁשאמרּו ּוכמֹו אּפים, אר מּבחינת קּבלּו האּלּו הּדֹורֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכל
אר ּדכתיב מאי א) כב. (עירּובין לברכה זכרֹונם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָרּבֹותינּו
אר לּצּדיקים אּפים אר אּלא ליּה מּבעי אף אר ִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאּפים,

ׂשֹוחקֹות ּבין ּפנים מׁשמע אּפים רׁש"י ּופרׁש לרׁשעים, ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָאּפים
לעתיד לּצּדיקים ּומאחר מארי ׂשֹוחקֹות אּפים זעּומֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּבין
ּפּורענּותם ּומאחר לרׁשעים מארי זעּומֹות ואּפים ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹלבא

הּבא. ַָָָלעֹולם
ÔÈ�Ú‰Âּומּובּדל קדֹוׁש הּוא סֹוף אין ּדאֹור ידּוע ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵַָָָ

ה' אני ולכן ּכלל, העֹולמֹות ּבער ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָמעֹולמֹות
קֹודם ּבין ׁשיּנּוי ׁשּום יׁש ׁשּלא ו) ג. (מלאכי ׁשניתי ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא
וזהּו ּכלל. מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו מּפני הּבריאה, לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּבריאה
ּבֹו ּתפעל מה חטאת אם ו-ז) לה. (אּיֹוב ּׁשּכתּוב מה ּכן ְִִִֵֶַַַָָָָָגם
מה אֹו לֹו ּתּתן מה צדקּת אם ּלֹו ּתעׂשה מה פׁשעי ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָורּבּו
אינם הּתחּתֹונים ׁשּמעׂשה מּפני הּוא זה ּדכל יּקח, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּמּיד
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּוכמאמר ּכלל, מקֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּתֹופסים
אמרת ּדרּכֹו ּתמים האל מ"ד) ּפרׁשה ל ל) רּבה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבמדרׁש
ּתמימים ּדרכיו אם ּבֹו, החֹוסים לכל הּוא מגן צרּופה ְְְְִִִִֵַָָָָֹה'
אּלא הּמצֹות נּתנּו לא אמר רב וכּמה, ּכּמה אחת על ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹהּוא
ּברּו להּקדֹוׁש ליּה איכּפת מה וכי הּברּיֹות, את ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלצרף
הוי העֹורף מן ׁשּׁשֹוחט מי אֹו הּצּואר מן ׁשּׁשֹוחט למי ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּוא
לגּבי אבל הּברּיֹות, את ּבהם לצרף אּלא הּמצֹות נּתנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
כג. (ׁשמֹות ּׁשּכתּוב ּומה ּכלל, נֹוגע הענין אין סֹוף אין ְְְִֵֵֵֶַַָָָָאֹור



"c"ag i`iyp" zxezn v

על אחר ּבמקֹום ּומבֹואר אלקיכם, ה' את ועבדּתם ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹכה)
הׁשּתלׁשלּות ּבסדר זהּו ּגבֹוּה, צֹור היא ּדעבֹודה זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפסּוק
ׁשם חכמה היא ּדראׁשיתן ּדאצילּות ספירֹות ּבעׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוהיינּו
ּוכמֹו אחר ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתחּתֹונים עבֹודת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע
מּסדר ׁשּלמעלה סֹוף אין ּבאֹור אבל .ּבסמּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיתּבאר
וזהּו הּתחּתֹונים. מעׂשה מקֹום ּתֹופסים אינם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהׁשּתלׁשלּות
הּדֹורֹות ׁשּכל לפניו אּפים אר ּכּמה להֹודיע ּבּמׁשנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאמרּו
מּכל מכעיסין ׁשהיּו ּפי על ׁשאף כו', ּובאין מכעיסין ְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָהיּו
ׁשהּוא אּפים אר מּבחינת החּיּות הׁשּפעת להם נמׁש ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמקֹום
ׁשּׁשם לפי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבחינת

לקּבל. הּכל ויכֹולים הּתחּתֹונים מעׂשה נֹוגע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַֹאינֹו
e‰ÊÂאמר א) קיח. (ּפסחים לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ¿∆ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני לוי ּבן יהֹוׁשע ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֻרּבי
ה ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּברא ּתֹורהּדֹורֹות להם נתן ולא ּבעֹולמֹו ּוא ְְֶֶַַָָָָָָָָֹ

עבֹודה עֹובדי ׁשהיּו ּפי על ׁשאף והיינּו ּבחסּדֹו, אֹותם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָוזן
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחסּדֹו ניּזֹונין היּו אנֹוׁש ׁשל ּדֹורֹו ּכמֹו ְְְֱִִֶֶַַָָָָָזרה

נמׁשכה ׁשּמּׁשם אנּפין, ּדארי חסד רב ּבחינת היינּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּוא
וזן ּתֹורה להם נתן ולא וזהּו רצֹונֹו. לעֹוברי ּגם ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹההׁשּפעה
ההׁשּפעה, להם מּגיע אינֹו הּתֹורה ּפי ּדעל ּבחסּדֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָאֹותם
נמׁש להיֹות הגּבלה, יׁש ּובחכמה נפקת מחכמה ְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָּדאֹורייתא
ּכאׁשר והיינּו אחר, ּבאֹופן ולא ּכזה ּבאֹופן ּדוקא ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחסד
ּובאֹופן החסד הׁשּפעת לֹו ּתּומׁש מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
עֹוברי ׁשהיּו אף ּדֹורֹות כ"ו אֹותן אבל ,תּומׁש לא ְְֲֵֵֶַַַָָָֹאחר
אם ּכי הּתֹורה ּפי על ׁשּלא ההׁשּפעה להם נמׁשכה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹרצֹונֹו

חסד. רב ּבחינת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְִֵֶֶֶַַַַָָמחסּדֹו
.¯evÈ˜(ב הּצמצּומים, מריּבּוי א) אחרא הּסטרא יניקת ƒְְְֳִִִִִֵַַַָָָ

נח, עד מאדם דֹורֹות העׂשרה העליֹון. ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹמהּמּקיף
אר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבחסּדֹו ניּזֹונין אברהם ועד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמּנח
מעׂשה ּדאין מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָאּפים,
אּלא הּתֹורה מׁשּפט ּפי על אינּה והׁשּפעתם נֹוגע, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונים

חסד. ֵֶֶַמרב
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v"iixd x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"vxz mixn`n

מלמעלהˆ‰¯ תכלנה אמה ואל לתיבה צהר1תעשה ופי' ,
יוחנן א"ר ע"ב) דק"ח (סנהדרין וכמארז"ל אור הוא
כדי ומרגליות טובות אבנים בה קבע לנח הקב"ה לו אמר
מלמעלה תכלנה אמה ואל כצהרים, לכם מאירות שיהיו
בהתיבה שיהי' הכוונה דעיקר והיינו דקיימא, הוא דבהכי

רש"י ופי' לתיבה תעשה צהר דזהו וי"א2אור, חלון י"א
בהתיבה האור גילוי דאופן והיינו להם, המאירה טובה אבן
והמכוון טובה, אבן ע"י או חלון ע"י דרכים, בשני הוא
בנין שנגמר לאחר שייך וזה אור, שיהי' הוא א' בשניהם
מ"ש אל לתיבה תעשה דצהר השייכות מהו א"כ התיבה,
ששייך מה לכאו' דזהו מלמעלה, תכלנה אמה ואל אח"כ
מאות ג' הוא בנינה דאופן התיבה, של בנינה ועצם בגוף

קומה אמות ושלשים רוחב אמות חמשים ארך ואל3אמה
שצהר מה דזה משמע הענין ומהמשך כו', תכלנה אמה
תכלנה אמה ואל שיהי' ובכדי מפני הוא לתיבה תעשה
אמה שנקראת ומדריגה בחינה שיש מזה דמובן מלמעלה,
זו, ומדריגה לבחינה ולהגיע לעלות הוא הצהר ענין וכל

בבחי' (היינו דבהכי ז"ל אומרם ומהו זו מדריגה מהו וצ"ל
הם נח דתיבת ידוע והנה דקיימא. הוא אמה) ומדריגת
שצריכים לתיבה תעשה וצהר ותפלה דתורה האותיות
מורינו שאמר וכמו ותפלה, דתורה בהתיבת אור להמשיך

נ"ע הכתוב4הבעש"ט שצריכים5בפירוש התיבה אל בא
השייכות וצ"ל והתפלה, התורה בתיבות ולהתדבק ליכנס
תכלנה אמה ואל אח"כ מ"ש אל לתבה תעשה דצהר

מלמעלה.
ÔÈ·‰ÏÂבבריאת הכוונה דתכלית משנת"ל ילהק"ת כ"ז

שיהי' בכדי הוא והדרגה בסדר היש והתהוות
עבודת ע"י יהי' זה ביטול ואשר לאין היש ביטול
כוללים מדריגות בג' נבחן ההשתל' וכללות התחתונים,
עולם מאצי', שלמעלה הא"ס עולמות עלמין, תלת שהם
חומר הוא היש התהוות בענין וכן בי"ע, ועולמות האצי',
עד התהוותו מתחלת הנה באור אפילו וגם ותקון, צורה
אפילו וכן מדריגות, ג' בו יש מה לדבר מקור נעשה שהוא
וההשערה לברואיו להיטיב הרצון עליית הצמצום בלפני

טז.1) ו, נח
עה"פ.2)
טו.3) שם, נח
ב.4) ז, המגיד להרב תורה אור עה. סימן הריב"ש צוואת ראה

ע' תרפ"ט המאמרים ספר א. תרכז, א. תריד, ח"ג נח באוה"ת הובא

אגרות-קודש תרצ"ה. תרצ"א. לתיבה תעשה צהר רד"ה ואילך. 204
.148 ע' תרצ"ו השיחות ספר ואילך. קצט ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר
קכה ע' פר"ת המאמרים ספר ואילך. קעג ע' ח"א תער"ב המשך וראה

ועוד. .47 ע' תש"ב .200 ע' תש"ז ואילך.
(בדילוג).5) א ז, נח
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בכדי דוקא כזה באופן היש בריאת וטעם הכללי, בכח
עלמין, התלת הם ובכללות עבודה, ע"י היש ביטול שיהי'
התחדשות שהוא דהגם דכללות, דבריאה אדם א"ק פרצוף
וזהו מצ"ע, ונעלם סתום עוד הוא אבל הצמצום, לפני לגבי
דיצי' אדם ונקודים, עקודים ופרצופי בי', אסתכיל לא
דכללות, דבריאה אדם מכמו יותר גילוי שהם דכללו',

בי', אתיידע ולא בחי' והוא עדיין, העלם בבחי' הוא ומ"מ
באצי', הוא הגילוי ועיקר המקבלים, לגבי סתום שהוא
אשתמודע דקוב"ה הוא ודא דכללות, דעשי' אדם נק' ולכן
ב"ה, האוא"ס ענין כללות יודעים אנו אצי' דע"י מיני',

בבי"ע. גם והגילוי האור בא דאצי' הכלים וע"י

(n) daizl dyrz xdv d"c

•
mixeaic ihewl

הקדמות‚. בליובאוויטש היו לכשעצמו חג לכל

המדובר אין משלו. מנהגים והידורי מנהגים והכנות,

תפוצות בכל המקובלים ומנהגים דינים להידורי בנוגע

אלא החסידים, בעדת הנהוגים מנהגים או ישראל,

יענקל ר' נהג "כך עליהם: אומרים שהיו סתמיים מנהגים

לעבעדיקער דער ישראל ר' נהג "כך או (נפה)", זיפ

(החי)".

תושבי שניהם החי, ישראל ור' זיפ יענקל ר'

לפי האדם את מודדים שהיו בזמנים הרי ליובאוויטש,

שידיעותיהם רגילים יהודים הם היו בתורה, ידיעותיו

בעלי עובדין, מארי היו הם אבל מועטות, היו בלימוד

מעשה.

גבוהה במדריגה ימים באותם המעשה בעלי היו בכלל

הכל באיכות. ובעיקר בכמות הן אלו, בשנים מאשר יותר

בעלי היו אשר מעשה בעלי והיו בתמימות נעשה היה

עצמם. המעשה לבעלי ביחס אף מדריגה

המגיד מקאבילניק, דוב ישכר ר' הצדיק הרב

מורנו של הנסתרים מתלמידיו אחד � בליובאוויטש

שבבואו סיפר, � בילדותו הזקן רבנו למד אצלו הבעש"ט,

את מצא � בערך תפ"ה בשנת � חתן בתור לליובאוויטש

ואולי תשעים בן ישיש אדם אז שהיה החי, ישראל ר'

או תנ"ך חוזר או מתפלל היה ישראל וכשר' יותר,

צעיר. אברך של בחיות זה היה משניות,

כגוף כוונה בלא "מצוה תמיד אומר היה ישראל ר'

נשמה" מן1בלא באה שהמצוה היא המצוה וכוונת ,

צו היא מצוה סגולה). ו' פתוחה, צ' שוואית, (מ' המצווה

אשר אלקיך ה' "אנכי הוא והמצווה מהמצווה, שבא

מצרים" מארץ המוציא2הוצאתיך הוא, ברוך הבורא ,

זוכה האדם, אפס ישראליק, כשאני, ובכן, בוץ. מכל

ולפזז לכרכר עלי הרי יתברך, יחיד א�ל של ציוויו לקיים

רבה. בשמחה ולרקוד

נסוכים שחורה מרה או עצבות ישראל ר' כשהבחין

שכך לו מסביר שהיה עד עליו, "מתלבש" היה מישהו, על

ונעימות. רכות במלים עשה והכל להיות, צריך לא

אומר: והיה בחריפות, די מדבר ישראל ר' היה פעמים

חולה, או עני שאתה על כך, כל רוגז הנך מדוע נא, שמע

האם במישהו, הפוגעת אחרת בצרה חלילה שרוי או

אתה יודע הרי יותר, לטוב ראוי שאינךאתה בעצמך

את קבל השוט, את נשק טיפש, תהיה אל זאת. שווה

סוכריה. לך יתן ואבא באהבה, הכל

יהודי היה שבליובאוויטש מספר היה ישראל ר'

שהיה אלא למדן, לא פשוט, יהודי יעקב, ר' לו שקראו

למן חיים אורח בדיני בקי והיה באותיותיו, בתנ"ך בקי

וט"ו י"ד של האחרון לדין ועד הבוקר השכמת הלכות

פרטיהם. פרטי על ראשון, אדר

תנורים בבניית הקיץ בימי עוסק היה יעקב ר' אותו

גם לו היה בשפע. והתפרנס לבדים, באריגת החורף ובימי

ושאר אדמה תפוחי השנה כל במשך לו היו ממנו גדול גן

ועל התנ"ך על פה בעל חוזר היה עבודתו בשעת ירקות.

חיים. אורח דיני

טובות. מדות ובעל גדול צדקה בעל היה יעקב ר'

ר' אל הלך משפחתו את לפרנס עליו והיה כשהתחתן

לקבוע במה אותו לשאול � לו קראו כך � הזורע חיים

פרנסה לך עשה הזורע: חיים ר' לו אמר פרנסתו, את

בונה נעשה לכן ליהודים, חמימות שתבאנה ממלאכות

לבדים. ואורג תנורים

והיה שונים, ופירות ירקות של גדול גן היה יעקב לר'

שזיפים, תפוחים, שונים, פירות לילדים לחלק נוהג

לברך ברכות אילו אותם ומלמד וכדומה, דובדבנים

נותן אנשים מאסף היה הצהרים אחרי יום וכל עליהם,

דינים להם ומספר תוסס) רוסי (משקה קוואס להם

שונים מנהגים והידורי מנהגים נוצרו כך חיים. מאורח

שכן (נפה), זיפ יענקעלע ר' של שמו את עליהם שנשאו

ונקי. זך אצלו מנופה היה דין כל

זיפ, יעקב ר' של המובהק תלמידו היה החי ישראל ר'

מייחס שהיה מסויימים קבועים מנהגים כבר לו היו

הידורים אצלו נוספו הזמן ובמשך זיפ, יעקב לר' אותם

שונים.

א.1) יב, משיחו ישועות ראה - כונה בלא תפלה על ב.2)מובא כ, שמות
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שהיו מנהגים ליובאוויטש העיר לתושבי היו כך

לדור. מדור מקובלים

ליובאוויטש„. היתה בהן השנה ושתים מאה במשך

חב"ד אדמו"רי כ"ק של הבירה ספר3עיר לקרית היתה

של החולין בחיי גם החסידים, ומנהגי החסידות בדרכי

הטובים. והימים המועדים בחיי ובפרט השנה כל

שהיה למרות בליובאוויטש, אלול מברכים בשבת

כבר החל האוירה, כבר השתנתה � בהיר קייצי יום עדיין

של רוח לנשוב כבר החלה אלול, של ריחו מורגש להיות

יותר עסוק יותר, מתון נעשה יהודי כל תשובה.

החולין. דברי כל את לשכוח והוחל במחשבותיו,

א למן � הקיץ חדשי שני עדבמשך השבועות חג חר

המצרים, בין בימי מסויימת הפסקה עם � נחמו שבת

באב תשעה הלכות את שכן ועצב, תוגה ימי באמת שהיו

בין קצת מטיילים היו � פרטיהם כל על שומרים היו

יצא לא לשבועות פסח בין השוק. בככר למעריב מנחה

בתמוז עשר שבעה עד שבועות מאחרי אך לטייל, איש

הנעימה. הקייצית מהרוח ונהנים מטיילים היו

מעריב, אחרי ללמוד כבר החלו נחמו שבת אחרי

שכתוב מה שבת4לקיים וכשהגיע בלילה", רוני "קומי

אלול, של באויר לחוש כבר החלו אלול מברכים

וישעי" אורי ה' ל"לדוד חיכו רבה לקול5ובדריכות ,

הודעה משום בה שהיה הראשונה לתקיעה השופר,

נפתחו. הרחמים חודש ששערי

ה"חסידות" עם6מאמרי אלול, מברכים שבת של

או אלול" ר"ת לי ודודי לדודי "אני הרגילה הפתיחה

היו היום", לפניכם נותן אנכי "ראה או כסאי" "השמים

אינו אלול חודש מימי יום כל אלול. של ברוח רוויים כבר

במטה שוכבים כאשר כולה. השנה לימי כלל דומה

הראשון הותיקין שמנין שומעים בבוקר, שש בשעה

קול בשופר. ותוקעים תפלתו סיים כבר המדרש בבית

להתלבש, ממהרים בעולם, אלול הרי מעורר, השופר

כך כל איחר מדוע עצמו, עם רצון שבע אינו והאדם

שהיה השלום עליו רבנו משה על ברעיונו ועובר בשינתו,

באופן בהם לפעול שאפשר רצון ימי הם ושהימים בהר,

את להפסיד ואסור אדם, בן להיות עליו לגמרי, אחר

הזמן.

גדול, קהל בו מוצאים כבר המדרש לבית כשבאים

אחרים חסידות, לומדים אחרים תהלים, אומרים אחרים

יושבים או עומדים ואחרים זוהר, תיקוני אומרים

ומתפללים.

c"vxz gqtd bg

התיישב3) האמצעי אדמו''ר כ''ק אשר ברשימות בארוכה אצלי מבואר
- שני דור תקפ''ח. כסלו ט' ונסתלק תקע''ד מרחשון בחודש בליובאוויטש
אדמו''ר כ''ק - שלישי דור תרכ''ו. ניסן י''ג נסתלק צדק הצמח אדמו''ר כ''ק
מוהרש''ב אדמו''ר כ''ק הוד - רביעי דור תרמ''ג. תשרי י''ג נסתלק מוהר''ש
דון. ע''ד לרוסטוב בגולה וילך תרע''ו מרחשון ט''ו ליובאוויטש את עזב -

יט.4) ב, איכה
אלול.5) בר''ח לומר שמתחילים בתהלים כ''ז פרק
כ''ק6) שהיו התורה את בליובאוויטש קוראים היו ''חסידות'' בשם

דפגרא. יומא בשארי או בש''ק החסידים לפני אומרים האדמו''רים

•
xq`nd zniyx

הכשרון על ואתּפלא שּפאליערנא, בירת של הגדול הבנין אל ואתבונן לדיבוריו לבי שמתי לא ַאנכי
לכל יתאים אשר כזה ושכלול בעיבוד ומשוכלל מעובד כזה בנין לבנות להאדריכל לו שהי' הגדול

אדם. בני ולענות ללחוץ ולהציק להעיק מיוחדים ומקומות האסירים, ענייני
מכל מקפת גדולה אחת חומה חומה, בתוך חומה בית, בתוך בית הוא מתוכו שּפאליערנא הבנין
כתיבה היא עשוי' הּפנימית החומה אמה, מאה על אמה כמאה מרובעת אחת חומה צדדי', ארבעה
הּפנימית החומה בין ברזל, של דלתות עם תאים חדרים צדדי' ארבע מכל החומה ובקיר מרובעת
וגובה גדולים חלונות החיצונית החומה ובקיר בערך אמות ששה כרוחב ּפרוזדור החיצונית להחומה
שני' קומה לה וממעל התחתונה, קומה קומות, שלשה הם הללו האמות ובהשמונה אמות, כשמונה

שלישית. קומה ממעל ועלי'
בסולמות אשר ורבע כאמה רחבה אצטבא והולכת סובבת הפנימית חומה הבית לקירות מסביב
להחומה החיצונה החומה בין אשר והרוחב והתאים, החדרים אל לכנוס למען עלי' עולים ברזל של
המשמשת הראשונה האצטבא אל ברזל של בסולם עולים ממנו אשר רחוב כעין היא למטה הּפנימית

השלישית. הקומה שהיא השני' האצטבא אל ברזל סולם שביל וממנה השני', לקומה הילוך
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אדע לא הוא אי' וששים, מאה החדר אל הראשי הּפקיד של מחדרו עתה מטייל הנני האצטבא ועל
דמי שפיכות לראות במאד לו שנעים בסיּפוריו אותי ומבהיל המדבר ּפעטיא אחרי הנני הולך כי עדיין
להשליך הי' עליו כי המומתים אחד של נשמתו יציאת על חיכה ּפעם אשר הדתות וכוהני העשירים
זרקם, כבר וכולם הבית, שבמרתפי השני' למכפלה מתחת אשר הבארות אחד אל מומתים גויות שבעה

אי פרפר, עוד אחד דוך.82רק וויּפוסטיט חאטיעל ָניע
ווסיאטאקי83אן ּפיאטי ביל אן חאטיא אי ּפאלני, אי בליעדני טי קאק טאקאי ביל - סיפורו ממשיך - ַַַַָָָָָָ

נאגאי. טא רוקאי טא דראגנול ווריעמיא ווסיא ווסיעך, באלשע ַָָָָָווידערזשאל
הריגה84טאווארישטש כל (עבור צעלקאוויך 420 זאראבאטאל זדאראווא ּפאלוטשקו, זא אושאל ַַַַַָָָָָָָָ

קאמערי, איז וויעסטי ראבאטא מאיא א וואדקיא בוטילקי טרי אי רוביל) ששים משלמים רחמנאֿלצלן
טאגדא קאנטשענא ווסיא אוזשע קאגדא א ראזדאוואט אי ּפריגאטאוויטעלניויוא אוו ּפריוועסטי

קראווי. אט סטיעני אי ּפאלי ווימיט חלאם, ָָָאובראט
אן85טאט אבראטנא ּפרישאל אי טשאי קרוזשקו בראט איטי רעשיל גאטאוו, ניע יעשטשא ַַַָָָָָָָָ

סאחארא, בעז טשאי וויּפיל טשטא סמאטרעט ּפריאטנא טאק בילא מניע טאראּפעטשילסיא, ַַַַַַָָָָיעשטשא
גארלא איז א דוך, וויּפוסטיל טאגדא אי נאגאי ראזא דווא אודאריל יעמו יא נאדאיעלא, מניע ַַַַַַָָָָָּפאטאם

זשוק. קאק טשארני סטאל מאמענטאלנא אי קראוו, ליעטסיא ַַַַַָָָָנאטשאלאס
סיפורו בשמעי בי עבר ורעד עז רושם עלי עשה זה בכל אבל אותי הבהילו לא ּפעטיא דברי כי אם

ובפרטיות. בארוכה
טי86טיעבע קאמנאטו, אטדיעלניויוא אוו ּפאסאדיט בי סליעדאוואלא - ּפעטיא אומר -ַַָָ

נאזיוואיעמאיא קאמערא, אטדיעלנאיא ּפאלאגאיעטסיא סמערטניקאם א סמערטניקאם, ַסטשיטאיעשסיא
נאזנאטשילי טיעבע ּפערעּפאלניענא ווסיא טיעּפער טשטא ווידנא נא זאקליוטשעניע, אדינאטשנאיע

שעסטדיעסאט. סטא קאמנאטו
ברזל,87וואט הדלתי אחד של המנעול את ופותח גדול מפתח לוקח וּפעטיא - קאמנאטא טוואיא ָ

ופ מפתח עוד לוקח ושכבואח"כ הכנס לי ואומר הּפתח את וּפותח עצמו שבהדלת המנעול את ותח
החדרה, להיכנס וידחקני דבר לא על גדול בקצף ידיו בשתי בי אחז להכנס הסּפקתי וטרם הרצּפה, על

לו וילך הדלת את ויסגור מכאובי, על מכאוב לי .88ויוסף
* * *

רוחו.82) להוציא רצה ולא
זאת83) בכל החמישי, שהי' והגם גוף, ובעל חיוור כמוך, הי' הוא

ברגלו. פעם בידו פעם פרפר, העת כל מכולם. יותר האריך
רובל84) 420 עמלו. בעד היטב השתכר שכרו. לקבל הלך חברי

להכנה, להביאם מהכלא, להובילם ועבודתי יי"ש. בקבוקי ושלושה
את לנקות הפגרים, את להוציא עלי כבר, נגמר הכל וכאשר ולחלקם,

מהדם. והקירות הרצפה
וחזרתי,85) תה ספל לשתות ללכת החלטתי מת. לא עדיין פלוני

בלי התה את ששתיתי עד להביט, לי נעים הי' כך כל פרפר. ועדיין

הוציא ואז ברגלי פעמיים בו בעטתי סבלנותי. פקעה אחרי-כן סוכר!
כחיפושית. שחור נעשה ומיד דם, שותת החל ומגרונו רוחו,

בין86) אתה נמנה ביחידות. בחדר להושיב הי' צריך אותך
אבל בודד. כלא הנקרא מיוחד חדר מיועד ולאלה לקולר, היוצאים

.160 חדר לך וקבעו מלאים, החדרים כל כנראה
שלך.87) החדר הנה
(88266 ע' תרפ"ז השיחות בספר כאן להמסופר ההמשך [ראה
ואילך].
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(‡)‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ.B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)סמּו ¿…«¿»»ƒ¿≈ָ
אימתי?:למיתתֹו עכׁשו, לא ‰'(·)ׁשאם ¯Ó‡iÂ ְְִִֵֶַַָָָֹ«…«

‡a ÈÈqÓ.(שם),מקֹום ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח ƒƒ«»ְְְִִֶַָָָ
ּובּׁשבח יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחר

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ּדרׁשּפתח זה וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
עליהם ׁשּתחּול אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָרּצּוי

a‡ּברכה: ÈÈqÓ.לקראתם להתיּצביצא ּכׁשּבאּו ְָָƒƒ«»ְְְְִִֵֶַָָָָָ
ּכּלה, ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּבתחּתית

יט)ׁשּנאמר: למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַָָֹ
ּכנגּדם: BÓÏׁשּיצא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ.(ספרי)ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ֶַָ

רצּו: ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו עׂשו .‰ÚÈÙBלבני ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹƒ«
Ô¯‡tלהם: ¯‰Ó.יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ֶָ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ

רצּו ולא Ó¯··˙:(שם)ליׂשראל.Â‡˙‰:ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…
L„˜.קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ

ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙:עׁשרֹו L‡.ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש: מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, ‡Û(‚)ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ«
ÌÈnÚ ··Á.ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם …≈«ƒְְִִִֵֵֶַַָָָָ

היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
ליעקב: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר להּולד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹעתיד

לה) מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ŒÏk:"ּגֹוי ְְִִִֶֶַָ»

E„Èa ÂÈL„˜.ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות ¿…»¿»∆ְְְִִִִַַַָָ
כה)ׁשּנאמר: ּבצרֹור(ש"א צרּורה אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

:"אלהי ה' את EÏ‚¯Ïהחּיים ekz Ì‰Â.והם ֱִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆ְֵ
ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻראּויים
לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,ְְְְְְֲִִֶַַַָֻלרגל

:מרּגלֹותיEÈ˙¯acÓ ‡OÈ.על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
:ּתֹורתEÈ˙¯acÓ.,ליסֹוד קרֹוב ּבֹו ּכמֹו:הּמ"ם ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ

ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את (יחזקאל"וּיׁשמע ְִִֵֵֶַַַַָ
אלי',ב) 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ"ואׁשמע

להׁשמיעני מדּבר ׁשהיית מה ,"מּדּברתי" זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאף
(ציינע ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. ְֵֶַַָֹלאמר
נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְִִֵֶָאונטעררעדנוגען).
לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָעל
חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף אחר: ּדבר ְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמן.
ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשל

ּבידם: יׂשראל E„Èa.את ÂÈL„˜ŒÏkצּדיקיהם ּכל ְְִֵֶָָָ»¿…»¿»∆ִֵֶַָ
ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹוטֹוביהם

EÏ‚¯Ïׁשֹומרם: ekz Ì‰Â.מתמּצעים והם ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ
:צּל לתחת EÈ˙¯acÓּומתּכּנסים ‡OÈ.מקּבלים ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

ּדבריהם: ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּגזרֹותי
(„)‰¯Bz.היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה אׁשר »ֲִִֶֶָָָָֹ

נעזבּנה: ולא אחזנּוה יעקב, .È‰ÈÂ(‰)לקהּלת ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹ«¿ƒ
הּוא: ּברּו CÏÓהּקדֹוׁש Ôe¯LÈa.על ּתמיד ַָָƒÀ∆∆ִָֹ
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é"ùø

עליהם: ראׁשי.Ûq‡˙‰aמלכּותֹו התאּסף ּבכל ְֲֵֶַ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם: ל)ּכמֹו.¯‡ÈLחׁשּבֹון תּׂשא(שמות "ּכי ְֲִֶָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:את ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם:ּביניהם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
(Â)Ô·e‡¯ ÈÁÈ.:הּזה לעֹולם.ÓÈŒÏ‡Â˙ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ

ּבלהה: מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Óהּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»
¯tÒÓ.ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: ּבני(בראשית וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ
הּמנין: מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים ÊÂ‡˙(Ê)יעקב ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ¿…

‰„e‰ÈÏ.(יא מּפני(מכות לראּובן, יהּודה סמ ƒ»ְְְִִֵֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו (איובׁשּׁשניהם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ולטו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א"אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם",עבר צב)זר ׁשּכל(ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'
ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּגלּגלין

מד) אמר(בראשית הּימים", ּכל לאבי ְְִִִַַָָָָָָ"וחטאתי
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי וכּו''מׁשה: ÚÓL:יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני.‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·zסנחריב: BnÚŒÏ‡Â.מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵָ
הּמלחמה): מן אחרים: (ספרים ¯·הּמלחמה ÂÈ„È ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ»»»

BÏ.:נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ. ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆
ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָעל

יח) אחר:(דה"ב ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, ְְֲִֵַַַַָָָָָ"וּיזעק
יהּודה", קֹול ה' ּברכה(ספרי)"ׁשמע רמז ּכאן ְְְַַָָָָָ

יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ּכׁשחּלקּולׁשמעֹון ואף ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ
יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָארץ

יט)ׁשּנאמר: ּבני(יהושע נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון".
ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיה

ּתהּלים) צ]:ּבאּגדת ‡Ó¯(Á)[מזמור ÈÂÏÏe.ועל ְְִִַַָ¿≈ƒ»«ְַ
אמר: EÈ¯e‡Âלוי EÈnz.ׁשכינה מדּבר:ּכלּפי הּוא ִֵַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ

‰qÓa B˙Èq ¯L‡.ׁשאר עם נתלֹוננּו ׁשּלא ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִֶָֹ
B‚Âהּמּלינים: e‰·È¯z,':אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו, ִִַַ¿ƒ≈¿ְְֵַַָָ

לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ"ּתריבהּו
אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם נא(במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָֹ

עׂשּו?: מה ּומרים אהרן ‰‡Ó¯(Ë)הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ»…≈
ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï.ּבעגל ּכׁשחטאּו ¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֵֶֶָָ

לב)ואמרּתי: ּכל(שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַֹּבני
וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוכן
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ׁשּנאמר: מהם, אחד לוי":(שם)חטא ּבני Èk"ּכל ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָƒ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL.ל יהיה אחרים:לא אלהים »¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ
e¯ˆÈ E˙È¯·e.ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ¿ƒ¿ƒ¿…ְְִִֶֶָָ

היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבּמדּבר
אֹותם אחרים: (ספרים ּבניהם את ּומלין ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָמּולין
והם ּבניהם, את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנֹולדּו

מּולין): EÈËtLÓ(È)היּו e¯BÈ.ראּויין:לכ אּלּו ִָƒ¿»∆ְְִֵָ
ÏÈÏÎÂ.:עֹולה(‡È)ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ.מחץ ¿»ƒָ¿«»¿«ƒ»»ְַ

מתנים, מּכת ׁשּנאמר:קמיו סט)ּכענין (תהלים ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָ
הּכהּנה על הּמעֹוררין ועל המעד", ּתמיד ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻ"ּומתניהם
ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר
לפי עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָלהּלחם
ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ְְֱֵֵֶַַַָָָָָָֹּכּמה

ÔeÓe˜ÈŒÔÓּתרצה": ÂÈ‡NÓe.ּומׂשנאיו קמיו מחץ ְִֶ¿«¿»ƒ¿ְְְַַָָָ
ּתקּומה: להם ‡Ó¯(È·)מהיֹות ÔÓÈ·Ï.לפי ְְִֶָָ¿ƒ¿»ƒ»«ְִ

ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּברּכת
לזה, זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש יֹוסףּבית וסמ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹאחריו

עח)ׁשּנאמר: ּולפי(שם וגֹו'", יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַֹ
ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ְְְִִִִִִִִֵֶָָָָֹׁשּבית

ÂÈÏÚליֹוסף: ÛÙÁ.:עליו ּומגן אֹותֹו מכּסה ְֵ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk.ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה לעֹולם. »«ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ

אחר: ּבמקֹום ÔÎLׁשכינה ÂÈÙ˙k ÔÈ·e.ארצֹו ּבגבּה ְְִֵַָָ≈¿≈»»≈ְְַַֹ
מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה
ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָעיטם,
מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּבׁשחיטת
ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּדכתיב:

מּכתפיו: ‡¯ˆB(È‚)יֹותר '‰ ˙Î¯·Ó.היתה ׁשּלא ְִֵֵָ¿…∆∆«¿ְֶָָֹ
ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבנחלת

ּומתק:.nÓ‚„יֹוסף: עדנים .ÌB‰zÓeלׁשֹון ֵƒ∆∆ְֲִֶֶָƒ¿
אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּתהֹום

הּׁשבטים ּבכל ּברכתֹומֹוצא מעין מׁשה, ׁשל ּברכתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
יעקב: LÓL(È„)ׁשל ˙‡e·z „‚nÓe.ׁשהיתה ֲֶַֹƒ∆∆¿…»∆ְֶָָ

הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה L¯b:ארצֹו ְְְֵֶֶַַַַַָָ∆∆
ÌÈÁ¯È.:הן ואּלּו מבּׁשלּתן, ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ¿»ƒְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָ

ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. ְְִִִִֵֶֶַָָָקּׁשּואין
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת לחדׁש:ׁשהארץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
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éìäàa øëùOéåEyxi'':èéíL eàø÷é-øä íénr §¦¨−̈§«Ÿ¨¤«©¦Æ©¦§½̈−̈

:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈ�c‚Óƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

ehÓe·טו ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ

:Ô˜ÒÙ ‡Ïc ÔÓ¯טז·ehÓe »»ƒ»»¿»ƒ

dz�ÎLc dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈

‡�Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈ˙È»¿»»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡i�‚Ïeיז‡a¯ ¿«¿»»ƒ»«¬ƒ«»

Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B�·„ƒ¿ƒƒ»≈¿»

‡t˜z Ì„wÓ dÏ ‡„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ»≈ƒ√»»¿»

‡iÓÓÚ dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈«¿«»

‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜Èƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»

Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·¯ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ

:‰M�Ó ˙È·„ ‡iÙÏ‡יחCÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ «¿«»¿≈¿«∆¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»¿»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ È�ÓÊ „aÚÓÏיטÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙È ‡Lc˜Ó ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

é"ùø

(ÂË)Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe.מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִֵֵֶֶֹ
ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּול

ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר לׁשארּפרֹותיהם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ÌÏBÚהרים: ˙BÚ·b.לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ִָƒ¿»ְְֵָָָ

הּגׁשמים: מעצר ּפֹוסקֹות È(ÊË)ואינןÎL ÔBˆ¯e ְְְִֵֵֶַָָֹ¿…¿ƒ
‰Ò.מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ

עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ְְִֶַַַַַָָָָונחת
ּבּסנה: רצֹון.¯ˆÔBּתחּלה ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח נחת ְְִֶַָ¿ְִֵַַַָָ

יֹוסףּבר.B·z‡˙‰ׁשּבּמקרא: לראׁש זֹו ÈÊ¯:כה ְִֶַָ»»ְְֵָָֹ¿ƒ
ÂÈÁ‡.:ּבמכירתֹו מאחיו BÎa¯(ÊÈ)ׁשהפרׁש ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ¿
B¯BL.,ּומלכּות ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור ְְְְֵֶַָֻיׁש

פט)ׁשּנאמר: וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָ
ד) יׂשראל":(שמות ּבכֹורי הּיֹוצא.BÎa¯"ּבני מל ְְְִִִֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע: והּוא ּכׁשֹור.B¯BLמּמּנּו, קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִֶֶֶַָֹֻ
מלכים: ּכּמה BÏלכּבׁש ׁשּנאמר:.‰„¯ לֹו, נתּון ְְִִַָָֹ»»ֱֶֶַָ

כז) עליו":(במדבר מהֹוד ¯‡Ì"ונתּתה È¯˜Â ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈
ÂÈראם.˜¯ אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור «¿»ְְְֲֵֵֶַָָָָֹ

ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקרניו
ראם: קרני ויֹופי ואחד.‡ı¯‡ŒÈÒÙׁשֹור, ׁשלׁשים ְְְִֵֵַ«¿≈»∆ְְִֶָֹ

היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר איןמלכים, אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבארץ

ג) צבאֹות(ירמיה צבי ¯··B˙ּגֹוים":"נחלת Ì‰Â ְְֲִִִַַ¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Ù‡.יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ∆¿«ƒְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ
מאפרים: M‰ׁשּבאÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â.האלפים הם ְִֵֶֶַָ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג "וזבח(שופטים ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ
וגֹו' ּבקרקר ‡Ó¯(ÁÈ)":וצלמנע ÔÏe·ÊÏÂ.אּלּו ְְְְְַַַָֻ¿ƒ¿À»«ֵ

דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָֻחמׁשה
ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל ואׁשר, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָנפּתלי
ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני מז)יֹוסף "ּומקצה(בראשית ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַֹ
חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאחיו

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ÔÏe·Ê:ולא ÁÓN ְְְִִֵַָָָֹ¿«¿À
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa.עׂשּוזבּולּון ויּׂששכר ¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָָ

ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ְְְְִִֵַָֹֻֻׁשּתפּות:
ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלפרקמטיא
לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם ְְְְְִִִִֵַָָָָיּׂששכר,
על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְִִִִֶֶַָָָָָהקּדים

היתה: זבּולּון E˙‡ˆaידי ÔÏe·Ê ÁÓN.הצלח ְְְֵָָ¿«¿À¿≈∆ְַַ
לסחֹורה: ּבצאת¯Î˘OÈÂ.אהלי ּביׁשיבת הצלח ְְְִֵָ¿ƒ»»ְִִֶַַַָֹ

ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָֹלּתֹורה,
יב)ׁשּנאמר: ּבינה(דה"א יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעּתים,
ועּבּוריהם: עּתיהם קביעת ּפי ועל ,ּבכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָעֹוסקים

(ËÈ)ÌÈnÚ.:יׂשראל ׁשבטי להר.‰¯e‡¯˜ÈŒׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. היא,הּמֹורּיה קריאה ידי על אסיפה ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
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ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ� È¯‡ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿

‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ· ‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ¿ƒ»¿ƒ«¿»¿»»ƒ¿«¿»

:ÔB‰ÏכÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe ¿¿»¬«¿ƒ«¿≈

ÔÈ�BËÏL ÏBË˜ÈÂ È¯L ‡˙ÈÏk „‚Ï¿»¿≈»»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔÈÎÏÓ ÌÚכאÏa˜˙‡Â ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈

Ôn˙ È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»

‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dz�ÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»

˜ Ï‡¯NÈ„ÏÚÂ ˜Ù� ‡e‰Â ¯È· ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰B�È„ÂכבÔ„Ïe ¿ƒƒƒƒ¿»≈¿»

dÚ¯‡ ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈

é"ùø

זבחיֿצדק: ּברגלים יזּבחּו ÌÈnÈוׁשם ÚÙL Èk ְְְְְִִִֵֶֶָָָƒ∆««ƒ
e˜ÈÈ.לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ƒ»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ÏBÁּבּתֹורה: ÈeÓË ÈÙNe.(מגילה)טמּוני ּכּסּוי ַָ¿À≈¿≈ְִֵ
טרית, ּוזכּוכיתחֹול: הּיםוחּלזֹון מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַָָָָָ

ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ְְְְִִֶֶַָָָָּומן
מגּלה: ּבמּסכת ה)ׁשאמרּו עם(שופטים "זבּולּון ְְְְִֶֶֶַַָָ

ׂשדה, מרֹומי על ּדנפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחרף
ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיה

וכּו': ÈּוכרמיםÙNe.:ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּסּוי, לׁשֹון ְְִָ¿À≈ְְֱִֶֶַ
ו) הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ּבארז",(שם "וספּון ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

ּבכּסּוי)ותרּגּומֹו: אחרים: (ספרים ּבכּיּורי 'ּומטלל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ
ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָארזא'.
ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּפרקמטיא
אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַָאל
ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹואיל
רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻמה
מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל
לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי ְְֱִִֵֶֶֶֶָָָֹֹאחד,
ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכאלהּות
ּומתּגּירין ּכזּו ּכׁשרה אּומה אין אֹומרים והם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָזה,

זבחיֿצדק": יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙLׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈnÈ.ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

b„(Î)ּבׁשפע: ·ÈÁ¯Ó Ce¯a.ׁשהיה מלּמד ְֶַ»«¿ƒ»ְֵֶַָָ
מזרח: ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל È·Ïk‡ּתחּומֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָ¿»ƒ

ÔÎL..לּספר סמּו ׁשהיה נמׁשללפי לפיכ »≈ְְְְִִִֶַַָָָָָ
להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבאריֹות,

‡ŒÛ˜„˜„ּגּבֹורים: ÚB¯Ê Û¯ËÂ.היּו הרּוגיהן ִִ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ
אחת: ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים ְְְִִִִַַַַַָָָֹנּכרין,

(‡Î)BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ.ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
הארץ: ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, ÌLŒÈkסיחֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ.חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק קבּורת מׁשה:ׂשדה והּוא ,ÔeÙÒ.אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה ספּונה (לקמןחלקה ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָ
קבּורתֹו":לד) את איׁש ידע ¯‡ÈLּגד:.iÂ˙‡"ולא ְְִֶַָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ.,הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו הם »ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לב)לפי (במדבר ְְִִִֵֵֶָ
וגֹו'": אחיכם לפני ּתעברּו ‰'"חלּוצים ˙˜„ˆ ְְְֲֲִִֵֵֶַַƒ¿«

‰NÚ.לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו »»ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
"וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאת

עם": "ראׁשי NÚ‰.מׁשה. '‰ מׁשהˆ„˜˙ על ֵֶָָֹƒ¿«»»ֶַֹ
‡¯È‰(Î·)אמּור: ¯eb Ôc.סמּו היה הּוא אף ָ»«¿≈ַָָָ

ּבאריֹות: מׁשלֹו לפיכ ÔLa‰ŒÔÓלּספר, ˜pÊÈ. ְְְֲִַַָָָָ¿«≈ƒ«»»
מחלקֹו יֹוצא הּירּדן ׁשהיה מּמערתּכתרּגּומֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר:ּפּמּיאס ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם והיא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
יט) ּדן",(יהושע ללׁשם מן"וּיקראּו וקּלּוחֹו וזּנּוקֹו ְְְְְִִִִֶֶַָ

אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבׁשן.
חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָונחלק
מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבׁשני
ונלחמּו ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, ְְְְְְֲִִֶֶֶָָָָֹעקרֹון

לׁשם, מזרחית,עם ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ
ּבמזרחּה והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
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ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָים
והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּבני(שם)ׁשּנאמר: וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם וּיּלחמּו ְְֲִִִֶֶַָָָָָָּדן

ּבֹו: לנחל ׁשהתחילּו ¯ˆÔB(Î‚)הרּוח Ú·N. ְְִִִֶַָֹ¿«»
יֹוׁשביה: רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ÌB¯„Âׁשהיתה ÌÈ ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»

‰L¯È.חבל מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿»»ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות: חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, .L¯È‰חרם ְְְֲִִִֶֶַָָֹ¿»»

ּכמֹו צּוּוי, א)לׁשֹון והּטעם(דברים רׁש", "עלה ְְְֲִֵֵַַַ
לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ְְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּלמעלה
למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָׁשמע,
"ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, ְְְְְַָָָָָָָָָָָׁשמעה,
ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹון

מלעיל: ּדטעמיהֹון צּוּוי ÌÈ(Î„)לׁשֹוןaÓ Ce¯a ְְְֲִִֵֵַ»ƒ»ƒ
¯L‡.הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: ראיתי »≈ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ּכיצד: יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּברÈeˆ¯ È‰È ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ¿ƒ¿
ÂÈÁ‡.אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה ׁשהיה ∆»ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּובקפלאֹות,
ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָ"יהי

הּימים: ז)ּבדברי ׁשהיּו(א ּברזית", אבי "הּוא ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹּבנֹותיו

¯‚BÏזית: ÔÓMa Ï·ËÂ.(ספרי)ארצֹו ׁשהיתה ִַ¿…≈«∆∆«¿ְְֶַָָ
אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוׁשכת

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, וכּו'לּודקּיא אחד ְְְְְִִֶֶֶֶָָָ
ּבמנחֹות Î˙LÁ‰)(:(פ"ה)ּכדאיתאe ÏÊ¯a ְְִִִָָ«¿∆¿…∆

EÏÚÓ.ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּגּבֹוריהם
סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים ְְְְִִִִֵָָָָיּוכלּו
אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמנעּולים
ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ"ּברזל
היתה אׁשר ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחֹוצבין

יׂשראל:מנעּולּה ארץ E‡·cׁשל EÈÓÈÎe.ּוכימי ְְִֵֶֶֶַָָ¿»∆»¿∆ְֶָ
ּכ ,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשהם
ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָיהיּו
טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבר

ימי ּכמנין ,רצֹונֹול עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ
ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָׁשל
ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּכסף
לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוכל
מהם, ּכלה והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכסּפם

לארצכם: אֹותם מזיבֹות Ï‡k(ÂÎ)ׁשהן ÔÈ‡ ְְְְִֵֶֶַָ≈»≈
Ôe¯LÈ.אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ¿Àְְְֱֵֵֵֶַָָֹֻ

צּורם: ּכצּור ולא ּכֹוכבים, ÌÈÓLהעֹובדי ·Î¯. ְְְְִֵָָָֹ…≈»«ƒ
רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו ְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹהּוא

˜„Ì(ÊÎ)ׁשחקים: È‰Ï‡ ‰ÚÓ.הם למעֹון ְִָ¿…»¡…≈∆∆ְֵָ
קדם, לאלהי לֹוהּׁשחקים ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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ãîLä øîàiå áéBài''yx:çëçèa ìàøNé ïkLiå ¥−©¬Ÿ¤©§¥«©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©
-óà LBøéúå ïâc õøà-ìà á÷ré ïér ããä¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´§¦®©

ìè-eôøré åéîLi''yx:èëéøLàéî ìàøNé E ¨−̈©«©§¨«©§¤̧¦§¨¥¹¦´
áøç-øLàå Eøær ïâî ýåýéa òLBð ír EBîë̈À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½©«£¤¤−¤

éáéà eLçkéå EúåàbBîéúBîa-ìr äzàå Cì E ©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©¨«¥¬
Cøãúi''yx:ñéòéáùãìàúáørî äLî ìriå ¦§«Ÿ©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ

éðt-ìr øLà äbñtä Làø Báð øä-ìà áàBî¨Æ¤©´§½µŸ©¦§½̈£¤−©§¥´
ãrìbä-úà õøàä-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤¤©¦§−̈

ïc-ãri''yx:áíéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå ©¨«§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦
íiä ãr äãeäé õøà-ìk úàå äMðîe§©¤®§¥Æ¨¤´¤§½̈©−©¨¬

:ÈˆL ¯Ó‡Â ‰‡�Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«≈ƒ

ÔˆÁ¯Ïכח Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»

ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯a ÔÈÚk È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»ƒ»≈ƒ

¯e·Ú ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ«¬…¬¿«¿»»¿»ƒ

ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈכטC·eË ¿«¿À¿«»»

d�˜¯Ùc ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈

ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ

Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆ� È‰BÓ„√̃»ƒƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿

È¯‡eˆ ˙˜È¯t ÏÚ z‡Â CÏ C‡�Ò»¿»»¿«¿«¿ƒ««¿≈

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓא‰LÓ ˜ÏÒe «¿≈ƒ¿…¿≈…∆

B·�„ ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿

BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈

„ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â¿«¿¿≈¿»»»«¿»»ƒ¿»

:Ôc „Úב˙ÈÂ ÈÏzÙ� Ïk ˙ÈÂ «»¿»»«¿»ƒ¿»

é"ùø

ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ּומעֹונתֹו, לׁשבּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשחקים
ׁשֹוכנים: ÌÏBÚזרֹוע ˙Ú¯Ê.ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְִַ¿……»ְְִֵַ

על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָּכנען,
לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ְְְְְֱִֶָָָָָָָָָֹּכרחם
ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאימת

:ּבעזר·ÈB‡ EÈtÓ L¯‚ÈÂ.הׁשמד' ל ויאמר ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְְֵַַֹ
‰אֹותם':ÚÓ.ּבתחּלתה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ָ¿…»ְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ּבסֹופּה: ה"א לּה a„„(ÁÎ)הטיל ÁËa.יחיד ּכל ְִֵֵָָ∆«»»ִָָ
ואיןויחיד מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ

האֹויב: מּפני יחד וליׁשב להתאּסף ÔÈÚצריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָ≈
·˜ÚÈ.:יא)ּכמֹו ּכעין(במדבר הּבדלח", ּכעין "ועינֹו «¬…ְְְְְֵֵֵַַֹ

ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּברכה
טו) הבטחה(ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", ְְְִֵֶַַָָָָָָ"ּבדד

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אלהים(בראשית "והיה ְְֱֲִִִֶַָָָֹֹ
אבֹותיכם": ארץ אל אתכם והׁשיב .eÙ¯ÚÈעּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙ¯ÚÈיטיפּו: ÂÈÓL Û‡.יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל ל(שם "ויּתן ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל ‡EÈ¯L(ËÎ)":האלהים ְֱִִִַַַָָֹ«¿∆
Ï‡¯NÈ.:להם אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט לאחר ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלכם': הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'מה

EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡.הּוא אׁשר ּבה' ּתׁשּועת «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְֲֶַָ
:ּגאות וחרב הּוא) (ואׁשר ,עזר eLÁkÈÂמגן ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡.:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון (יהושע …¿∆»ְְְִִֶַָ
וגֹו'": עבדי ּבאּו רחֹוקה ŒÏÚ"מארץ ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶָָָ¿«»«

C¯„˙ BÓÈ˙BÓa.:ׁשּנאמר י)ּכענין את(שם "ׂשימּו »≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ
האּלה": הּמלכים צּוארי על ÚÓ¯·˙(‡)רגליכם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ≈«¿…

B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ.מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות ּכּמה »∆«¿ְֲֶַַָָָָֹ
אחת: ארץ.‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒּבפסיעה ּכל את הראהּו ְִִַַָ∆»»»∆ְֶֶֶֶָָ

ּבׁשלותּה מציקיןיׂשראל להיֹות העתידין והּמציקין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָ
עבֹודת.ÔcŒ„Úלּה: עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ָ«»ְְְֲִֵֶַָָ

ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, ּדן(שופטים ּבני להם "וּיקימּו ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ÈÏzÙ(·)למֹוׁשיע:ŒÏk ˙‡Â.ארצֹו הראהּו ְִַ¿≈»«¿»ƒְְֶַָ
מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻּבׁשלותּה

וחילֹותיו: סיסרא עם נלחמים ı¯‡Œ˙‡Âנפּתלי ְְְְִִִִִֵַָָָָ¿∆∆∆
‰MÓe ÌÈ¯Ù‡.,ּובחרּבנּה ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבא ּכנען, מלכי עם נלחם יהֹוׁשע ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻוהראהּו
ׁש וגדעֹון מדיןמאפרים, עם נלחם מּמנּׁשה, ּבא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

e‰È„‰ועמלק: ı¯‡ŒÏk ˙‡Â.,ּובחרּבנּה ּבׁשלותּה ֲֵַָ¿≈»∆∆¿»ְְְְַָָָָֻ
ונצחֹונם: ּדוד ּבית מלכּות ‰Ìiוהראהּו „Ú ְְְְְִִֵֶַָָָ««»
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ïBøçàäi''yx:âúr÷a økkä-úàå áâpä-úàå ¨©«£«§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯
ørö-ãr íéøîzä øér Bçøéi''yx:ãøîàiå §¥²¦¬©§¨¦−©«Ÿ©©¸Ÿ¤

ézraLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
Erøæì øîàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´

éúéàøä äpðzàéðérá Eàì änLå E ¤§¤®¨¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ
øárúi''yx:äýåýé-ãár äLî íL úîiå ©«£«Ÿ©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²

ýåýé ét-ìr áàBî õøàai''yx:åébá Búà øa÷iå §¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«©¦§¸ŸŸ³©©Æ
Léà òãé-àìå øBòt úéa ìeî áàBî õøàa§¤´¤½̈−¥´§®§«Ÿ¨©¬¦Æ

äfä íBiä ãr Búøá÷-úài''yx:æ-ïa äLîe ¤§ª´¨½©−©¬©¤«¤À¤
Bðér äúäë-àì Búîa äðL íéøNrå äàî¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−

äçì ñð-àìåi''yx:ç-úà ìàøNé éðá ekáiå §Ÿ¨¬¥«Ÿ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤
ìL áàBî úáøra äLîéîé eîziå íBé íéL ¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´®©¦§½§¥¬

Ïk ˙ÈÂ ‰M�Óe ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆¿»»

:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ»««»««¿»

Ú˜a˙‡ג ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»

:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯˜ BÁ¯È„ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»«…«

Ècד ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ

·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi«̃≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

C˙ÈÊÁ‡ dp�z‡ CÈ�·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ««¬ƒ»

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈ�ÈÚa¿≈»¿«»»¿ƒ«

„ÈÈה ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»«≈¿»«¿»

Ú¯‡a‡ו ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»

Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa Ï·˜Ï ·‡BÓ„¿»»√≈≈¿¿»¿«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dz¯·˜ ˙È L�‡¡«»¿À¿≈«»»≈

ÔÈ�Lז ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ

‡ÏÂ È‰B�ÈÚ ˙‰Î ‡Ï ˙ÈÓ „k«ƒ»¿«≈ƒ¿»

:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡�LחBÎ·e ¿»ƒ¿»»¿«ƒ¿

‡i¯LÈÓa ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�·¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»

é"ùø

ÔB¯Á‡‰.ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ »«¬ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ
'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל ְֲִֵֵֶַַַַַָָָאחר:
הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו ְְֲֶַַַָָָָָָֹהאחרֹון',
הּמתים: ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעתידין

(‚)·‚p‰Œ˙‡Â.מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, וּיבא(במדבר בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

חברֹון": ּכלי.kk‰Œ˙‡Â¯עד יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶַ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֶָֹֹ
ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ז)ּבית א הּירּדן(מלכים "ּבכּכר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

האדמה": ּבמעבה הּמל EÚ¯ÊÏ(„)יצקם ¯Ó‡Ï ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָ≈…¿«¿¬
EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡.,לאברהם ותאמר ׁשּתל ּכדי ∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְֵֵֵֶַַָָֹ
ּוליעקב: הּקדֹוׁשליצחק לכם ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּברּו
ׁשאּלּולי ּתעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאבל
נטּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּכ

להם: ותּגיד ותל ּבּה, ÌL(‰)ּוקבּועים ˙ÓiÂ ְְְִִֵֵֶַָָ«»»»
‰LÓ.(טו "וּימת(ב"ב ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר …∆ְְִֵֶֶַָָָֹ

ואיל מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשם
הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכתב

אֹומר והּוא ּכלּום, לא)חסר ספר(לעיל את "לקֹוח : ְְֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא הּזה"? ֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה

ּכֹותב ‰'ּבדמע:ּומׁשה ÈtŒÏÚ.:ּבנׁשיקה ְֵֶֶַֹ«ƒְִִָ
(Â)B˙‡ ¯a˜iÂ..ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו (ספריהּקדֹוׁש «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמענשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא יביא(במדבר נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו, את מביא הּוא כב)אֹותֹו", (ויקרא ְִֵֵֶַַ
מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָֹ"והּׂשיאּו

עצמם: את מּׂשיאים הם אּלא Èa˙אֹותם? ÏeÓ ְִִֵֶֶַַָָָ≈
¯BÚt.,ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ¿ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלכּפר
הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב פ"ה)ׁשּנבראּו :(אבות ְְְְִֵֶֶֶַַָָ

(Ê)BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï.:מּׁשּמת ÁÏ‰אף ÒŒ‡ÏÂ. …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…
ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלחלּוחית

Ï‡¯NÈ(Á)ּפניו: Èa.ּבאהרן אבל הּזכרים, ָָ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִַַָָֹ
איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה ְִִֵֵֵֶָָָָמּתֹו

נאמר: לבעלּה, אּׁשה ּובין כ)לרעהּו "ּכל(במדבר ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹ
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ּונקבֹות: זכרים יׂשראל", ‰'(È)ּבית BÚ„È ¯L‡ ְְְִִֵֵֵָָ¬∆¿»
ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt.ּגס לּבֹו ּבכלׁשהיה אליו ּומדּבר ּבֹו »ƒ∆»ƒְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, לב)עת "ועּתה(שמות ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
ה'", אל ט)אעלה מה(במדבר ואׁשמעה "עמדּו ְְְְֱִֶֶֶֶַָ
לכם ה' ‰ÊÁ˜‰(È·)":ּיצּוה „i‰ ÏÎÏe.ׁשּקּבל ְֶֶַָ¿…«»«¬»»ִֵֶ
הּתֹורה ּבידיואת ‰ÏB„b:ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe. ְֶַַָָָ¿…«»«»

והּנֹורא: הּגדֹול ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות ÈנּסיםÈÚÏ ְְְִִִֶַַַָָָ¿≈≈
Ï‡¯NÈŒÏk.,לעיניהם הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו »ƒ¿»≈ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
ט)ׁשּנאמר: והסּכימה(לעיל לעיניכם", "ואׁשּברם ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנאמר:ּדעת י)לדעּתֹו, (לעיל ְְֱֶֶַַַַַָָ
ׁשּׁשּברּת ּכח ייׁשר ׁשּברּת", פז)"אׁשר חסלת:(שבת ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
הברכה וזאת פרשת



הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון 

הקיץ. 
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4

לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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