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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

˙ÈL‡תרּומה ּתרימּו חּלה חּלה1עריסֹותיכם ּדמצות , ≈ƒְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
צרי ולּׁשה, טחינה אחרי הינּו עּסה, ׁשּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָהיא
קֹוראּה זֹו וחּלה לּכהן, ולּתנּה חּלה מּמּנה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹלהפריׁש

ּבּמדרׁש ואיתא ּתרּומה. ּבׁשם נּתנה2הּכתּוב חּלה ּדמצות ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשהאּׁשה ּדכיון הּדעת, עץ חטא לתּקן ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלּנׁשים
יציר הראׁשֹון, אדם על ּדקאי עֹולם, ׁשל חּלתֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָקלקלה

הּקּב"ה ׁשל ידי3ּכּפיו על הּנה עֹולם, ׁשל חּלתֹו ׁשּנקרא , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מּזה ּומּובן החטא. נתקן לּנׁשים ׁשּנּתנה חּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמצות
היא חּלה ׁשּמצות ּדכיון ּכללי, ענין הּוא חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמצות
ּכללי, קלקּול היה זה ׁשחטא הּדעת, עץ חטא על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתּקּון

אחריו ּולדֹורֹותיו לֹו מיתה נקנסה זה ידי הרי4ׁשעל , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
צרי ּתּקּון ּכל ׁשהרי ּכללי, ענין הּוא חּלה ׁשּגם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּובן
על ּתּקּון היא חּלה ׁשּמצות וכיון הּקלקּול, מעין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָלהיֹות
מצות ׁשּגם מּובן הרי ּכללי, קלקּול הּדעת, עץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָחטא

ּכללי. ענין הּוא ְְִִַָָָחּלה

ÔeÈÂרּז"ל5זה מאמר אין6ּבהקּדים קמח אין אם ¿»ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
היא ותֹורה הארץ, מן לחם הּוא ּדקמח ְְִִֶֶֶֶַָָָָּתֹורה,
ּכמאמר ּדוקא, ׁשניהם להיֹות וצרי הּׁשמים, מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלחם

ּבטלה,7הּמׁשנה סֹופּה מלאכה עּמּה ׁשאין ּתֹורה ּכל ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ּדרך עם ּתֹורה תלמּוד ׁשניהםויפה ׁשּיגיעת ארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

חטא את ּולתּקן להׁשּכיח ׁשּבכדי ּדהינּו עֹון, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָמׁשּכחת
וקמח. ּתֹורה ּדיקא, ׁשניהם יגיעת להיֹות צרי הּדעת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעץ
ׁשּגם לפי הם ּבגׁשמּיּות, וקמח ּדתֹורה הענינים ב' ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּנה,
ב' ּכן ּגם יׁש ּגּופא ּומצֹות) הּתֹורה (ּבענין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּברּוחנּיּות
היא ּדתֹורה הּתפּלה. ועבֹודת הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָהענינים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו למּטה, אמרת,8מּלמעלה לׁשֹוני ּתען ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
הּקֹורא אחר אם9ּכעֹונה ּכי מציאּות, ׁשּום ׁשאינֹו והינּו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ
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כ.1) טו, פי"ד.2)פרשתנו ריש ב"ר וראה ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי ה.3)ראה פכ"ד, ב"ר רמב"ן4)ראה וראה ב. נה, שבת ראה

יז. ב, בראשית בחיי תרכ"ט5)ורבינו ואילך. שלב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ט תרכ"ז. עריסותיכם ראשית ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). שסח ע' תר"ן (סה"מ תר"ן באכלכם והי' בד"ה – הגהות ובתוס' ואילך). רמב שאומרים6)ע' הפרק – מי"ז. פ"ג אבות

זו. מ"ב.7)בשבת פ"ב קעב.8)שם קיט, ובכ"מ.9)תהלים ב. מד, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א וראה ב. לח, סוכה ע"ד

    
‰Óe˙ eÓÈz ‰lÁ ÌÎÈ˙BÒÈÚ ˙ÈL‡1‡È‰ ‰lÁ ˙ÂˆÓc , ≈ƒ¬ƒ≈∆«»»ƒ¿»¿ƒ¿««»ƒ

‰pnÓ LÈÙ‰Ï Èˆ ,‰MÏÂ ‰ÈÁË ÈÁ‡ eÈ‰ ,‰Ú ÏkL∆»ƒ»«¿«¬≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»
‰Óez ÌLa e˙k‰ d‡B˜ BÊ ‰lÁÂ ,Ô‰kÏ dzÏÂ ‰lÁ«»¿ƒ¿»«…≈¿«»¿»«»¿≈¿»
ובחשיבות) בזמן והמובחר ה'ראשית' (את חלק ה' לשם להפריש צריך האדם

לעצמו מכין שהוא מהלחם

זו ומצוה לכהן, ולתתו לאכילה,

לנשים. [=È‡Â˙‡ניתנה ¿ƒ»
L„na2˙ÂˆÓcמובא] «ƒ¿»¿ƒ¿«

È„k ÌÈLpÏ ‰z ‰lÁ«»ƒ¿»«»ƒ¿≈
,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ Ôw˙Ï¿«≈≈¿≈«««
‰Ï˜Ï˜ ‰M‡‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ»ƒ¿¿»

È‡˜c ,ÌÏBÚ ÏL B˙lÁ=] «»∆»¿»ƒ
‰ÔBL‡,מוסב] Ì„‡ ÏÚ«»»»ƒ

‰aw‰ ÏL ÂÈk ÈˆÈ3, ¿ƒ«»∆«»»
,ÌÏBÚ ÏL B˙lÁ ‡˜pL∆ƒ¿»«»∆»
כל את הקב"ה שקיבץ שם על

ובזה (עיסה) כחלה וגיבלו העפר

ועפר) (במים האדם את יצר

עולם]. של חלתו גמר [שהוא

בחשיבותו פגעה שהאישה וכיוון

שנוצר באדם, היינו עולם, של

על חשיבותו מפני הבריאה בסוף

להפריש, האישה צוותה כן

את לתקן עיסתה מראשית

ÂˆÓ˙קלקולה È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ¿«
Ô˜˙ ÌÈLpÏ ‰zpL ‰lÁ«»∆ƒ¿»«»ƒƒ¿«
‰Ó ÔeÓe ‡ËÁ‰«≈¿»ƒ∆
ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÁ ˙ÂˆnL∆ƒ¿««»ƒ¿»
‰lÁ ˙ÂˆnL ÔÂÈÎc ,ÈÏÏk¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««»
ıÚ ‡ËÁ ÏÚ Ôewz ‡È‰ƒƒ«≈¿≈
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ה

     
‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

˙ÈL‡תרּומה ּתרימּו חּלה חּלה1עריסֹותיכם ּדמצות , ≈ƒְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
צרי ולּׁשה, טחינה אחרי הינּו עּסה, ׁשּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָהיא
קֹוראּה זֹו וחּלה לּכהן, ולּתנּה חּלה מּמּנה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹלהפריׁש

ּבּמדרׁש ואיתא ּתרּומה. ּבׁשם נּתנה2הּכתּוב חּלה ּדמצות ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשהאּׁשה ּדכיון הּדעת, עץ חטא לתּקן ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלּנׁשים
יציר הראׁשֹון, אדם על ּדקאי עֹולם, ׁשל חּלתֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָקלקלה

הּקּב"ה ׁשל ידי3ּכּפיו על הּנה עֹולם, ׁשל חּלתֹו ׁשּנקרא , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מּזה ּומּובן החטא. נתקן לּנׁשים ׁשּנּתנה חּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמצות
היא חּלה ׁשּמצות ּדכיון ּכללי, ענין הּוא חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמצות
ּכללי, קלקּול היה זה ׁשחטא הּדעת, עץ חטא על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתּקּון

אחריו ּולדֹורֹותיו לֹו מיתה נקנסה זה ידי הרי4ׁשעל , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
צרי ּתּקּון ּכל ׁשהרי ּכללי, ענין הּוא חּלה ׁשּגם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּובן
על ּתּקּון היא חּלה ׁשּמצות וכיון הּקלקּול, מעין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָלהיֹות
מצות ׁשּגם מּובן הרי ּכללי, קלקּול הּדעת, עץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָחטא

ּכללי. ענין הּוא ְְִִַָָָחּלה

ÔeÈÂרּז"ל5זה מאמר אין6ּבהקּדים קמח אין אם ¿»ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
היא ותֹורה הארץ, מן לחם הּוא ּדקמח ְְִִֶֶֶֶַָָָָּתֹורה,
ּכמאמר ּדוקא, ׁשניהם להיֹות וצרי הּׁשמים, מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלחם

ּבטלה,7הּמׁשנה סֹופּה מלאכה עּמּה ׁשאין ּתֹורה ּכל ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ּדרך עם ּתֹורה תלמּוד ׁשניהםויפה ׁשּיגיעת ארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

חטא את ּולתּקן להׁשּכיח ׁשּבכדי ּדהינּו עֹון, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָמׁשּכחת
וקמח. ּתֹורה ּדיקא, ׁשניהם יגיעת להיֹות צרי הּדעת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעץ
ׁשּגם לפי הם ּבגׁשמּיּות, וקמח ּדתֹורה הענינים ב' ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּנה,
ב' ּכן ּגם יׁש ּגּופא ּומצֹות) הּתֹורה (ּבענין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּברּוחנּיּות
היא ּדתֹורה הּתפּלה. ועבֹודת הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָהענינים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו למּטה, אמרת,8מּלמעלה לׁשֹוני ּתען ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
הּקֹורא אחר אם9ּכעֹונה ּכי מציאּות, ׁשּום ׁשאינֹו והינּו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ
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כ.1) טו, פי"ד.2)פרשתנו ריש ב"ר וראה ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי ה.3)ראה פכ"ד, ב"ר רמב"ן4)ראה וראה ב. נה, שבת ראה

יז. ב, בראשית בחיי תרכ"ט5)ורבינו ואילך. שלב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ט תרכ"ז. עריסותיכם ראשית ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). שסח ע' תר"ן (סה"מ תר"ן באכלכם והי' בד"ה – הגהות ובתוס' ואילך). רמב שאומרים6)ע' הפרק – מי"ז. פ"ג אבות

זו. מ"ב.7)בשבת פ"ב קעב.8)שם קיט, ובכ"מ.9)תהלים ב. מד, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א וראה ב. לח, סוכה ע"ד

    
‰Óe˙ eÓÈz ‰lÁ ÌÎÈ˙BÒÈÚ ˙ÈL‡1‡È‰ ‰lÁ ˙ÂˆÓc , ≈ƒ¬ƒ≈∆«»»ƒ¿»¿ƒ¿««»ƒ

‰pnÓ LÈÙ‰Ï Èˆ ,‰MÏÂ ‰ÈÁË ÈÁ‡ eÈ‰ ,‰Ú ÏkL∆»ƒ»«¿«¬≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»
‰Óez ÌLa e˙k‰ d‡B˜ BÊ ‰lÁÂ ,Ô‰kÏ dzÏÂ ‰lÁ«»¿ƒ¿»«…≈¿«»¿»«»¿≈¿»
ובחשיבות) בזמן והמובחר ה'ראשית' (את חלק ה' לשם להפריש צריך האדם

לעצמו מכין שהוא מהלחם

זו ומצוה לכהן, ולתתו לאכילה,

לנשים. [=È‡Â˙‡ניתנה ¿ƒ»
L„na2˙ÂˆÓcמובא] «ƒ¿»¿ƒ¿«

È„k ÌÈLpÏ ‰z ‰lÁ«»ƒ¿»«»ƒ¿≈
,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ Ôw˙Ï¿«≈≈¿≈«««
‰Ï˜Ï˜ ‰M‡‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ»ƒ¿¿»

È‡˜c ,ÌÏBÚ ÏL B˙lÁ=] «»∆»¿»ƒ
‰ÔBL‡,מוסב] Ì„‡ ÏÚ«»»»ƒ

‰aw‰ ÏL ÂÈk ÈˆÈ3, ¿ƒ«»∆«»»
,ÌÏBÚ ÏL B˙lÁ ‡˜pL∆ƒ¿»«»∆»
כל את הקב"ה שקיבץ שם על

ובזה (עיסה) כחלה וגיבלו העפר

ועפר) (במים האדם את יצר

עולם]. של חלתו גמר [שהוא

בחשיבותו פגעה שהאישה וכיוון

שנוצר באדם, היינו עולם, של

על חשיבותו מפני הבריאה בסוף

להפריש, האישה צוותה כן

את לתקן עיסתה מראשית

ÂˆÓ˙קלקולה È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ¿«
Ô˜˙ ÌÈLpÏ ‰zpL ‰lÁ«»∆ƒ¿»«»ƒƒ¿«
‰Ó ÔeÓe ‡ËÁ‰«≈¿»ƒ∆
ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÁ ˙ÂˆnL∆ƒ¿««»ƒ¿»
‰lÁ ˙ÂˆnL ÔÂÈÎc ,ÈÏÏk¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««»
ıÚ ‡ËÁ ÏÚ Ôewz ‡È‰ƒƒ«≈¿≈
‰È‰ ‰Ê ‡ËÁL ,˙Úc‰«««∆≈¿∆»»
È„È ÏÚL ,ÈÏÏk Ïe˜Ïƒ̃¿¿»ƒ∆«¿≈

‰Êהדעת מעץ ואכל שחטא ∆
BÏ ‰˙ÈÓ ‰Ò˜ƒ¿¿»ƒ»

ÂÈÁ‡ ÂÈ˙BB„Ïe4בשל ¿»«¬»
נענשו הראשון אדם של חטאו

בענין הבאים בדורות אדם בני

ÌLהמיתה ÔeÓ È‰ ,¬≈»∆«
,ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÁ«»ƒ¿»¿»ƒ
Èˆ Ôewz Ïk È‰L∆¬≈»ƒ»ƒ

‡ËÁ ÏÚ Ôewz ‡È‰ ‰lÁ ˙ÂˆnL ÔÂÈÎÂ ,Ïe˜Ïw‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈≈«ƒ¿¿≈»∆ƒ¿««»ƒƒ«≈¿
˜ ,˙Úc‰ ıÚ‡e‰ ‰lÁ ˙ÂˆÓ ÌL ÔeÓ È‰ ,ÈÏÏk Ïe˜Ï ≈«««ƒ¿¿»ƒ¬≈»∆«ƒ¿««»

ÈÏÏk ÔÈÚוהכניס קלקול פעל הדעת עץ בחטא האשה שקלקול מכיוון ƒ¿»¿»ƒ
של תוכן בה יש חלה, מצוות - לזה התיקון גם כן על בעולם, כללית זוהמה

ולבריאה לאדם כללי תיקון

כולה.

‰Ê ÔeÈÂ5Ó‡Ó ÌÈc˜‰a ¿»∆¿«¿ƒ«¬»
Ï6ÔÈ‡ ÁÓ˜ ÔÈ‡ Ì‡ ««ƒ≈∆«≈

ÁÓ˜c ,‰Bzגשמי מזון »¿∆«
,ı‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡e‰∆∆ƒ»»∆

‰B˙Âרוחני ÌÁÏמזון ‡È‰ ¿»ƒ∆∆
˙BÈ‰Ï ÈˆÂ ,ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒ¿»ƒƒ¿
Ó‡Ók ,‡˜Âc Ì‰ÈL¿≈∆«¿»¿«¬»

‰Ln‰7ÔÈ‡L ‰Bz Ïk «ƒ¿»»»∆≈
dÙBÒ ‰Î‡ÏÓ dnÚƒ»¿»»»
„eÓÏ˙ ‰ÙÈÂ ,‰ÏËa¿≈»¿»∆«¿
ı‡ c ÌÚ ‰Bz»ƒ∆∆∆∆
˙ÁkLÓ Ì‰ÈL ˙ÚÈ‚iL∆¿ƒ«¿≈∆«¿««

ÔBÚטרודה האדם נפש כאשר »
מלאכה, בעמל וגופו תורה בעמל

(כי ממנו בטל הרע יצר אזי

ומתייגע קדושה בעניני המונח

יצרו על שוכח ויצירה, בעשיה

È„ÎaLותאוותיו) eÈ‰c ,¿«¿∆ƒ¿≈
‡ËÁ ˙‡ Ôw˙Ïe ÁÈkL‰Ï¿«¿ƒ«¿«≈∆≈¿
˙BÈ‰Ï Èˆ ˙Úc‰ ıÚ≈«««»ƒƒ¿
‡˜Èc Ì‰ÈL ˙ÚÈ‚È¿ƒ«¿≈∆«¿»

ÁÓ˜Â[=דווקא] ‰Bz ,»¿∆«
‰B˙c ÌÈÈÚ‰  ,‰p‰Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿»
ÈÙÏ Ì‰ ,˙eiÓL‚a ÁÓ˜Â¿∆«¿«¿ƒ≈¿ƒ
ÔÈÚa ˙eiÁea ÌL∆«¿»ƒ¿ƒ¿«
LÈ ‡Ùe ˙BˆÓe ‰Bz‰«»ƒ¿»≈
„enÏ ,ÌÈÈÚ‰  Ôk Ì«≈»ƒ¿»ƒƒ
‰lÙz‰ ˙„BÚÂ ‰Bz‰«»«¬««¿ƒ»
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰B˙c¿»ƒƒ¿«¿»

e˙kL BÓk ,‰ÓÏ8ÔÚz ¿«»¿∆»««
,˙Ó‡ ÈBLÏשהאדם ¿ƒƒ¿»∆
הוא בתורה ∆¿BÚk‰העוסק

‡Bw‰ Á‡(הקב"ה)9, «««≈
ÌeL BÈ‡L eÈ‰Â¿«¿∆≈
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ו  

היא ּותפּלה מּלמעלה. וההׁשּפעה ההמׁשכה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּמקּבל
ׁשּכתּוב ּכמֹו למעלה, וראׁשֹו10מּלמּטה ארצה מּצב סּלם ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹֻֻ

הּוא ׁשענינּה הּתפּלה עבֹודת על ּדקאי הּׁשמימה, ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָמּגיע
ּותפּלה ּדתֹורה אלּו ענינים ּוב' למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָהעלאה
ּדתֹורה הענין ּבגׁשמּיּות ּגם נמׁש ּומהם ּברּוחנּיּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהם
הּתפּלה ענין ּדגמת הארץ, מן לחם הּוא ּדקמח ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻוקמח,
האדם ׁשּבעבֹודת ּוכׁשם למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיא
לּמּוד מסּפיק ואינֹו הּתפּלה קו ּכן ּגם להיֹות ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָצרי
ּתֹורה להיֹות צרי ּבגׁשמּיּות ּגם כן ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהּתֹורה

רּז"ל ּכמאמר ּדוקא, ארץ ּדר ּכר'11עם עׂשּו הרּבה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבדר ׁשהעסק היֹות ּדעם [והינּו, בידם ועלתה ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׁשמעאל
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה, ּפי על ּכן ּגם הּוא ּגּופא ְִֵֶֶֶַַַָָָארץ
ׁשמע אם והי' ׁשמע ּדקריאת ׁשניה ּפרׁשה ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת

גֹו' ּכתיב12ּתׁשמעּו ּכ אחר הרי גֹו',13, ּדגנ ואספּת ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּתֹורה ּדוקא, ארץ ּבדר העסק ּגם להיֹות ׁשּצרי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהינּו
והּתפּלה. הּתֹורה ענין הּוא ּוברּוחנּיּות ארץ]. ּדר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָעם
ּובכללּות וׁשֹוב, רצֹוא ענין הּוא ּבעבֹודה אלּו ענינים ְְְֲִִִִֵַַָָָָָּוב'

הרא ּפרׁשּיֹות ב' ּבין ההפרׁש ׁשמע,הּוא ּדקריאת ׁשֹונֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
נפׁש ּובכל לבב ּבכל גֹו' העבֹודה14ואהבּת ענין הּוא ְְְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָ

ּדׁשּוב. העבֹודה ענין הּוא ּתׁשמעּו ׁשמע אם והי' ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָֹּדרצֹוא,

ּׁשּנתּבארÔÈ‰Ïeב) מה ּתחּלה להקדים צרי זה ¿»ƒְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
הּקֹודמים הּזהר15ּבּמאמרים 16ּבמאמר ְְֲֲִִַַַַַַָָֹ

קׁשרין ּבאֹוריתא17ּתלת יׂשראל ּבדא ּדא מתקּׁשרין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
מתקּׁשרים הּתֹורה ידי שעל הּוא, ּברי ּבקדׁשא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻואֹוריתא
על מֹורה התקּׁשרּות ּדּלׁשֹון הּוא, ּברי ּבקדׁשא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָֻיׂשראל
ׁשּי אי מּובן אינֹו ּכן ואם ּדוקא, נפרדים ּדברים ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָב'
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‰ÏÚÓlÓ ‰ÚtL‰‰Â ‰ÎLÓ‰‰ Ïa˜nL Ì‡ Èk ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒƒ∆¿«≈««¿»»¿««¿»»ƒ¿«¿»
ה' דבר אם כי עצמו, דברי אינם בתורה ושונה שקורא בשעה האדם דיבורי

לו שנאמר מה אחרי החוזר כאדם רק הוא והרי ‰È‡בלבד, ‰lÙ˙e¿ƒ»ƒ
e˙kL BÓk ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ10Ó ÌlÒBL‡Â ‰ˆ‡  ƒ¿«»¿«¿»¿∆»À»À»«¿»¿…

È‡˜c ,‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ«ƒ««»»¿»¿»ƒ
מוסב] זה »ÏÚ[=שפסוק

ÈÚL ‰lÙz‰ ˙„BÚ¬««¿ƒ»∆ƒ¿»»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰«¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏבקשת הרי היא תפלה ¿«¿»
בה נאמר וכן האדם, של צרכיו

שדיבוריו שיחו', ישפוך ה' 'לפני

ונובעים עצמו דיבורי הם בתפלה

מציאותו כאן שישנה היינו ממנו,

שאוהב מי (יש המתפלל, של

וכו'). ומבקש e'ורוצה
‰B˙c eÏ‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈¿»
,˙eÁea Ì‰ ‰lÙ˙e¿ƒ»≈¿»ƒ
Ìb LÓ Ì‰Óe≈∆ƒ¿»«
‰B˙c ÔÈÚ‰ ˙eÓLa¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»
ÌÁÏ ‡e‰ ÁÓ˜c ,ÁÓ˜Â¿∆«¿∆«∆∆
ÔÈÚ ˙Óc ,‡‰ ÔÓƒ»»∆À¿«ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰ ‡È‰L ‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ«¬»»
ÌLÎe ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿≈
Èˆ Ì„‡‰ ˙„BÚaL∆«¬«»»»»ƒ
‰lÙz‰ Â˜ Ôk Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«≈««¿ƒ»
„enÏ ˜ÈtÒÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ

„Ïa ‰Bz‰להסתפק אין «»ƒ¿»
למטה מלמעלה בהמשכה

ולשלמות בלבד, התורה בלימוד

העלאה לפעול יש ה' עבודת

ענין ידי על למעלה מלמטה

Ìbהתפלה ÔÎ BÓk ,¿≈«
˙BÈ‰Ï Èˆ ˙eÓLa¿«¿ƒ»ƒƒ¿
‡˜Âc ‡ c ÌÚ ‰Bz»ƒ∆∆∆∆«¿»
צריכה התורה לימוד עם יחד

מלאכה גם Ó‡Ókלהיות ,¿«¬»
Ï11'ר של מחלוקתם על ««

של שניה (פרשה דגנך' ו'אספת המילים בפירוש יוחאי בר שמעון ור' ישמעאל

דרך בם 'הנהג אלו מילים מפרש ישמעאל ר' שמוע'). עם 'והיה שמע קריאת

ו במלאכה גם לעסוק האדם שעל היינו Ï‡ÚÓLÈארץ', 'k eÚ ‰a‰«¿≈»¿ƒ¿»≈
‡Ùeb ‡ „a ˜ÒÚ‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â Ì„È ‰˙ÏÚÂ¿»¿»¿»»¿«¿¿ƒ¡∆»≈∆¿∆∆∆∆»

‰ÈL ‰Lt ˙lÁ˙a e˙kL BÓk ,‰Bz‰ Èt ÏÚ Ôk Ìb ‡e‰«≈«ƒ«»¿∆»ƒ¿ƒ«»»»¿ƒ»
'B eÚÓLz ÚÓL Ì‡ 'È‰Â ÚÓL ˙‡È˜c12דברי את ללמוד שיש ƒ¿ƒ«¿«¿»»ƒ»…«ƒ¿¿

È˙kהתורה k Á‡ È‰ ,13ÈL eÈ‰ ,'B c zÙÒ‡Â ¬≈««»¿ƒ¿»«¿»¿»∆«¿∆»ƒ
‡ c ÌÚ ‰Bz ,‡˜Âc ‡ „a ˜ÒÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ïהיינו ƒ¿«»≈∆¿∆∆∆∆«¿»»ƒ∆∆∆∆

עבודה בסדר ונחיצות ציווי שיש

עם תורה של ‡'זה „'.[
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÁee¿»ƒƒ¿«
'e .‰lÙz‰Â ‰Bz‰«»¿«¿ƒ»
‡e‰ ‰„BÚa eÏ‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈«¬»
,BLÂ ‡Bˆ ÔÈÚƒ¿«»»
LÙ‰‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎeƒ¿»«∆¿≈
˙BLt ' ÔÈa≈«¿ƒ
˙‡È˜c ˙BBL‡‰»ƒƒ¿ƒ«

:ÚÓL.אÏÎa 'B z‰‡Â ¿«¿»«¿»¿»
LÙ ÏÎe Ï14‡e‰ ¿»¿¿»«¿¿

,‡Bˆc ‰„BÚ‰ ÔÈÚ.ב ƒ¿«»¬»¿»
eÚÓLz ÚÓL Ì‡ 'È‰Â¿»»ƒ»…«ƒ¿¿
.eLc ‰„BÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»¿
'למוד הם ברוחניות וקמח תורה

ומזה התפלה', ו'עבודת התורה'

וקמח תורה למטה משתלשל

וביאר ומלאכה. תורה – גשמיים

שני להיות צריכים ה' שבעבודת

יבאר עתה אלו. עבודות סוגי

הלשונות ב' של ענינם

חד'. ו'כולה 'התקשרות'

Èˆ ‰ ÔÈ‰Ïe ¿»ƒ∆»ƒ
‰Ó ‰lÁz ÌÈ„˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈÓ‡na ‡a˙M∆ƒ¿»≈««¬»ƒ

ÌÈÓ„Bw‰15Ó‡Óa «¿ƒ¿«¬»
‰‰16ÔÈL˜ ˙Ïz17 «…«¿«¿»ƒ

‡„a ‡c ÔÈM˜˙Óƒ¿«¿ƒ»¿»
‡˙ÈB‡a Ï‡Èƒ¿»≈¿«¿»
Èa ‡L„˜a ‡˙ÈB‡Â¿«¿»¿À¿»¿ƒ

‡e‰קשרים שלשה =]

ישראל בזה, זה מתקשרים

ברוךֿ בקדושֿ והתורה בתורה

‰e‡,הוא] Èa ‡L„˜a Ï‡È ÌÈM˜˙Ó ‰Bz‰ È„È ÏÚ ,∆«¿≈«»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»¿ƒ
‡˜Âc ÌÈ„Ù ÌÈc ' ÏÚ ‰BÓ ˙eM˜˙‰ ÔBLlcששייך ƒ¿ƒ¿«¿∆«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

דברים שני בחיבור מדובר כאשר רק 'התקשרות' בלשון ואילוÌÈ„Ùלנקוט ,

'דביקות' הלשון מתאימה מאוחדים לדברים ÔeÓבנוגע BÈ‡ Ôk Ì‡Â ,¿ƒ≈≈»
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הּוא ּברי וקדׁשא אֹוריתא הרי התקּׁשרּות, לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻּבּתֹורה
חד ּתֹורה18ּכּלא ּבין ּבההפרׁש הּמבֹואר ּפי על ּובפרט . ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

וגרמֹוהי, ּבאיהּו ּכמֹו הּוא הּיחּוד ׁשּבּמצֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַלמצֹות,
הּוא הּיחּוד ּובּתֹורה הּגּוף, ּבאברי הּנׁשמה ּכאחּוד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבּמֹוח הּנׁשמה ּכיחּוד ׁשהּוא וחּיֹוהי, ּבאיהּו ְְְְְִִִֶַַַַָָּכמֹו
ּכן ואם חד, ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא ּדאֹוריתא ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֻֻׁשּבראׁש,
ּבזה, ונתּבאר התקּׁשרּות. לׁשֹון ּבּתֹורה ׁשּי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאי
ּדאֹוריתא. וסתים דתֹורה ּגליא מדריגֹות, ב' יׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבּתֹורה
מציאּות להיֹותּה התקּׁשרּות, לׁשֹון ׁשּי ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּובּגליא
הּזה ּבעֹולם למּטה ׁשּירדה ּכפי ּבהּתֹורה מּבעי לא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפרד,
ּבגן הּתֹורה ּבלּמּוד ּגם אּלא ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָונתלּבׁשה
עבֹודת ּבענין הּוא עדן ּבגן ההלכֹות ׁשּלּמּוד ּכיון ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעדן,
ׁשהּתֹורה ּכמֹו וגם מציאּות. ּכן ּגם היא הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבראים,
הּוא ּבאצילּות הּלּמּוד ׁשּגם ּכיון הרי ּבאצילּות, ֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָהיא

לבּוׁשים ׁשהם והּספירֹות הּׁשמֹות הּתֹורהּבענין ּגם לכן , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּבכלל ונכללת מציאּות, ּכן ּגם היא ּבאצילּות ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָּכמֹו
ּׁשאמרּו ּומה התקּׁשרּות. לׁשֹון ׁשּי ׁשּבּה דתֹורה, ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָּגליא
סתים על קאי חד, ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא ְְְְִִִַַָָָָָָֻֻאֹוריתא

מאצילּות. ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַָָּופנימּיּות

ÌÓ‡.הענינים ב' מּצד עדין, מסּפיק אינֹו זה ּבאּור »¿»ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשהּלׁשֹון לֹומר אפׁשר אי ּגיסא, ְְִִֵֶֶַַַָָָּדמחד
ּבּזהר איתא ׁשהרי דתֹורה, ּגליא על רק קאי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהתקּׁשרּות
ּדיׂשראל ּדסתים וגליא, סתים ּדרגין על ּדרגין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻוכּלהּו
ּבסתים ּדאֹוריתא וסתים ּדאֹוריתא ּבסתים ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָמתקּׁשר
ּדאֹוריתא סתים על ׁשּגם והינּו הּוא, ּברי ְְְְְְְִִֶַַַַָָָֻּדקדׁשא
על רק הּכּונה אין והרי התקּׁשרּות. הּלׁשֹון ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָאֹומרים
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ז     

הּוא ּברי וקדׁשא אֹוריתא הרי התקּׁשרּות, לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻּבּתֹורה
חד ּתֹורה18ּכּלא ּבין ּבההפרׁש הּמבֹואר ּפי על ּובפרט . ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

וגרמֹוהי, ּבאיהּו ּכמֹו הּוא הּיחּוד ׁשּבּמצֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַלמצֹות,
הּוא הּיחּוד ּובּתֹורה הּגּוף, ּבאברי הּנׁשמה ּכאחּוד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבּמֹוח הּנׁשמה ּכיחּוד ׁשהּוא וחּיֹוהי, ּבאיהּו ְְְְְִִִֶַַַַָָּכמֹו
ּכן ואם חד, ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא ּדאֹוריתא ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֻֻׁשּבראׁש,
ּבזה, ונתּבאר התקּׁשרּות. לׁשֹון ּבּתֹורה ׁשּי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאי
ּדאֹוריתא. וסתים דתֹורה ּגליא מדריגֹות, ב' יׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבּתֹורה
מציאּות להיֹותּה התקּׁשרּות, לׁשֹון ׁשּי ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּובּגליא
הּזה ּבעֹולם למּטה ׁשּירדה ּכפי ּבהּתֹורה מּבעי לא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפרד,
ּבגן הּתֹורה ּבלּמּוד ּגם אּלא ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָונתלּבׁשה
עבֹודת ּבענין הּוא עדן ּבגן ההלכֹות ׁשּלּמּוד ּכיון ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעדן,
ׁשהּתֹורה ּכמֹו וגם מציאּות. ּכן ּגם היא הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבראים,
הּוא ּבאצילּות הּלּמּוד ׁשּגם ּכיון הרי ּבאצילּות, ֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָהיא

לבּוׁשים ׁשהם והּספירֹות הּׁשמֹות הּתֹורהּבענין ּגם לכן , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּבכלל ונכללת מציאּות, ּכן ּגם היא ּבאצילּות ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָּכמֹו
ּׁשאמרּו ּומה התקּׁשרּות. לׁשֹון ׁשּי ׁשּבּה דתֹורה, ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָּגליא
סתים על קאי חד, ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא ְְְְִִִַַָָָָָָֻֻאֹוריתא

מאצילּות. ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַָָּופנימּיּות

ÌÓ‡.הענינים ב' מּצד עדין, מסּפיק אינֹו זה ּבאּור »¿»ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשהּלׁשֹון לֹומר אפׁשר אי ּגיסא, ְְִִֵֶֶַַַָָָּדמחד
ּבּזהר איתא ׁשהרי דתֹורה, ּגליא על רק קאי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהתקּׁשרּות
ּדיׂשראל ּדסתים וגליא, סתים ּדרגין על ּדרגין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻוכּלהּו
ּבסתים ּדאֹוריתא וסתים ּדאֹוריתא ּבסתים ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָמתקּׁשר
ּדאֹוריתא סתים על ׁשּגם והינּו הּוא, ּברי ְְְְְְְִִֶַַַַָָָֻּדקדׁשא
על רק הּכּונה אין והרי התקּׁשרּות. הּלׁשֹון ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָאֹומרים
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CÈa ‡L„Â ‡˙ÈB‡ È‰ ,˙e˙‰ ÔBLÏ ‰Ba CiL CÈ‡≈«»«»»ƒ¿«¿¬≈«¿»¿À¿»¿ƒ

„Á ‡lk ‡e‰18=][אחד דבר הם והקדושֿברוךֿהוא eהתורה . À»»ƒ¿»
ÓÏ ‰B ÔÈa L‰‰a ‡Bn‰ È ÏÚ„eÁi‰ ˙BˆnaL ,˙Bˆ «ƒ«¿»¿«∆¿≈≈»¿ƒ¿∆«ƒ¿«ƒ

È‰BÓ‚Â e‰È‡a BÓk ‡e‰איחוד נפעל האדם ידי על המצוות בקיום ¿¿ƒ¿«¿ƒ
שהיא ה'כלים' דרגת עם הקב"ה

ממנו נפרדת e‰L‡כביכול ,∆
kכמו נפרדים דברים שני ¿חיבור

È‡a ‰ÓL‰ „eÁ‡ƒ«¿»»¿∆¿≈
Ûeb‰נפרד דבר הוא שהגוף «

עמה שמתאחד ורק ,מהנפש
BÓk ‡e‰ „eÁi‰ ‰Be«»«ƒ¿

È‰BiÁÂ e‰È‡aעסק ידי על ¿ƒ¿«ƒ
איחוד נפעל האדם של התורה

ומדרגת בחי' כמו הקב"ה

eÁÈk„ה'אורות', ‡e‰L∆¿ƒ
L‡aL ÁBna ‰ÓL‰«¿»»««∆»…
שהנשמה עצמי, יחוד שהוא

הם אחד דבר עיקר,והמוח (כי

נשמת כל של והשראתה משכנה

הוא גילוי בבחינת כולה האדם

פרק [תניא שבראש במוחין

L„Â‡נ"א]) ‡˙ÈB‡c¿«¿»¿À¿»
„Á ‡lk ‡e‰ CÈa=] ¿ƒÀ»»

הם והקדושֿברוךֿהוא התורה

אחד] ‡CÈדבר Ôk Ì‡Â ,¿ƒ≈≈
ÔBLÏ ‰Ba CiL«»«»»
‡a˙Â .˙e˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
 LÈ ‰BaL ,‰a»∆∆«»≈
‰B˙„ ‡ÈÏb ,˙B‚È„Ó«¿≈«¿»¿»
כמו התורה הנגלה. [=תורת

אלינו] נגלית ÌÈ˙ÒÂ¿»ƒשהיא
‡˙ÈB‡c[הנסתר תורת =]. ¿«¿»

CiL ‰BaL ‡ÈÏbe¿«¿»∆«»«»
˙BÈ‰Ï ,˙e˙‰ ÔBLÏ»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÈÚaÓ ‡Ï ,„ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿»…ƒ»≈

רק] Èk[=לא ‰B‰a¿«»¿ƒ
ÌÈiÓLb ÌÈ„a ‰LaÏ˙Â ‰‰ ÌÏBÚa ‰ÓÏ ‰„iLהלכות ∆»¿»¿«»»»«∆¿ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

גשמיים בענינים ‰B‰המדברות „enÏa Ìb ‡l‡ דקים, ברבדים ∆»«¿ƒ«»
יותר Ô„Úונעלים Ô‚aנלמדות הן הרי בגשמיות כאן הנלמדות הלכות אותן - ¿«≈∆

מקום מכל ורוחני, נעלה הוא זה שלימוד אף אמנם רוחני. באופן בגןֿעדן

הנבראים למעשי עדיין הוא Lקשור ÔÂÈk שב'נגלה',, ה'נסתר' enl„גם ≈»∆ƒ
Ìb ‡È‰ È‰ ,ÌÈ‡‰ ˙„BÚ ÔÈÚa ‡e‰ Ô„Ú Ô‚a ˙BÏ‰‰«¬»¿«≈∆¿ƒ¿«¬««ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«

˙eÏÈˆ‡a ‡È‰ ‰B‰L BÓk Ì‚Â .˙e‡ÈˆÓ Ôkקשור הלימוד שם ≈¿ƒ¿«¿∆«»ƒ«¬ƒ
רוחניות וספירות באלוקות ‰e‡רק ˙eÏÈˆ‡a „enl‰ ÌbL ÔÂÈk È‰ ,¬≈≈»∆««ƒ«¬ƒ

ÌÈLeÏ Ì‰L ˙BÈ‰Â ˙BÓ‰ ÔÈÚaהאור 'מתלבש' שבהם ¿ƒ¿««≈¿«¿ƒ∆≈¿ƒ
בעולמות להאיר ‰B‰עלֿמנת Ìb ÔÏ È‰L‡אפילו, BÓk »≈««»¿∆ƒ

Ôk Ìb ‡È‰ ˙eÏÈˆ‡a«¬ƒƒ«≈
ÏÏa ˙ÏÏÂ ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»
CiL aL ,‰B˙„ ‡ÈÏb«¿»¿»∆»«»
‰Óe .˙e˙‰ ÔBLÏ»ƒ¿«¿«
‡L„Â ‡˙ÈB‡ eÓ‡∆»¿«¿»¿À¿»
È‡ ,„Á ‡lk ‡e‰ CÈa¿ƒÀ»»»ƒ
˙eiÓÈe ÌÈ˙Ò ÏÚ«»ƒ¿ƒƒ
‰ÏÚÓlL ‰B‰«»∆¿«¿»

˙eÏÈˆ‡Óביאר כאן עד ≈¬ƒ
גם מתייחס 'התקשרות' שלשון

התורה, של שב'נגלה' הנסתר על

מאוד נעלות דרגות על אפילו

עדן, בגן התורה לימוד כמו

בעולם שהוא כמו יותר, ולמעלה

האחדות דרגת אמנם האצילות.

רק שייכת חד) (כולא הגמורה

שלמעלה שבתורה ב'נסתר'

אמרו זו דרגה ועל מאצילות,

והקדושֿברוךֿהוא 'התורה חז"ל

סתים על שגם יבאר עתה אחד'.

לשון שייך התורה ופנימיות

'התקשרות'.

BÈ‡ ‰ e‡a ÌÓ‡»¿»≈∆≈
 „Ó ,ÔÈ„Ú ÈÒÓ«¿ƒ¬«ƒƒ«
È‡ ,‡ÒÈb „ÁÓc .ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ
ÔBLl‰L ÓBÏ L‡∆¿»«∆«»

È‡ ˙e˙‰[מתייחס=] ƒ¿«¿»ƒ
,‰B˙„ ‡ÈÏb ÏÚ «««¿»¿»

‡˙È‡ È‰L[מובא=] ∆¬≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ‚c e‰lÂ ‰a«…«¿À¿«¿ƒ«
‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò ÔÈ‚c«¿ƒ»ƒ¿«¿»
בכל הג', מאלו אחת [=שלכל

שבה] והגלוי שבה הסתום ישנו מזו, למעלה זו ÌÈ˙Òcמדרגותיה, ,¿»ƒ
ÌÈ˙Òa ‡˙ÈB‡c ÌÈ˙ÒÂ ‡˙ÈB‡c ÌÈ˙Òa ˙Ó Ï‡Èc¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡e‰ CÈa ‡L„c,שבתורה בנסתר מתקשר שבישראל שהנסתר =] ¿À¿»¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא] של בנסתר מתקשר שבתורה ÏÚוהנסתר ÌbL eÈ‰Â ,¿«¿∆««

‰ek‰ ÔÈ‡ È‰Â .˙e˙‰ ÔBLl‰ ÌÈÓB‡ ‡˙ÈB‡c ÌÈ˙Ò»ƒ¿«¿»¿ƒ«»ƒ¿«¿«¬≈≈««»»
מתייחס 'התקשרות' ‰eiÓÈ˙שהלשון ,‡ÈÏ‚c ÌÈ˙‰ ÏÚ «««»ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
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ח  

לּמּוד ׁשהּוא ׁשּבּנגלה, הּפנימּיּות ּדגליא, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהּסתים
ׁשּסתים ׁשאמרּו ּדכיון ּובאצילּות, עדן ּבגן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָההלכֹות
ּכׁשם הרי הּוא, ּברי ּדקדׁשא ּבסתים מתקּׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֻּדאֹוריתא
ּבּמדריגֹות היא הּכּונה הּוא ּברי ּדקדׁשא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשּבסתים
היא הּכּונה ּדאֹוריתא ּבסתים כן ּכמֹו נעלֹות, ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּיֹותר
כן ּוכמֹו מאצילּות. ׁשּלמעלה עליֹונֹות הּיֹותר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבּמדרגֹות
הּוא ּברי וקדׁשא אֹוריתא ּׁשּכתּוב מה הרי ּגיסא, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻלאיד
ּגם אלא ּדאֹוריתא, סתים על רק הּכּונה אין חד, ְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻּכּלא
חּיֹוהי ּבין ׁשּמחּלקים ּגּופא ּדמּזה דתֹורה, ּגליא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָעל
ענין הּוא וחּיֹוהי הּמצֹות ענין הּוא ׁשּגרמֹוהי ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָלגרמֹוהי,
חּיֹוהי, ּבכלל הם ׁשּבּתֹורה הּמדרגֹות ׁשּכל מּובן, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה,
ׁשּפנימּיּות ּגּופא ּבּתֹורה לחּלק צרי היה כן לא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדאם
ּבכלל הּוא דתֹורה וגליא חּיֹוהי ּכמֹו היא ְְְְְִִִַַַָָָָהּתֹורה
ּבין רק אלא ּגּופא ּבּתֹורה מחּלק ׁשאינֹו וכיון ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּגרמֹוהי,
הם ׁשּבּתֹורה הּמדריגֹות ׁשּכל מּובן הרי למצֹות, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה
ׁשּמלּבׁשת ּכמֹו דתֹורה ּגליא ּבחינת ּגם חּיֹוהי, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻּבכלל

ּבּתניא וכּמבֹואר הּזה. הּתֹורה,19ּבעֹולם לּמּוד ּבמעלת ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָ
חד, ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא האדםּדאֹוריתא ׁשּכאׁשר ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֻֻ

מהּתֹורה מּקף ׂשכלֹו הרי ּבּתֹורה ענין איזה ּומּׂשיג ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻמבין
ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה על ׁשּגם הרי הּתֹורה, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּקיף
הּוא ּברי וקדׁשא אֹוריתא הּלׁשֹון נאמר האדם ְְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָֻּבהּׂשגת
וכּלא ּדהתקּׁשרּות הּלׁשֹונֹות ׁשּב' מּובן ּומזה חד. ְְְְְִִֶֶַַָָָָֻֻּכּלא
הּמדרגֹות ׁשּבכל הינּו ּגּופא, הּמדרגה ּבאֹותּה הם ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָחד
והענין ּדהתקּׁשרּות הענין אלּו, ענינים ב' יׁשנם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבּתֹורה

לזה. זה סֹותרים ואינם חד, ְְְִֵֶֶָָָָֻּדכּלא

ּכתיב20הּואÔÈ‰Âג) ּדהּנה ּתלּתלים21, קוּצֹותיו ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵַַָֻ
חּז"ל ודרׁשּו ּכעֹורב, על22ׁשחֹורֹות ּדקאי ְְְְִֵַַַָָָ

ׁשל ּתּלים ּתּלי ּדֹורׁשים וקֹוץ קֹוץ ּכל ׁשעל ְְִִִִֵֶֶַַָָהּתֹורה,
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א. קמ, ח"ג א. קטז, ח"ב זהר

    
˙eÏÈˆ‡e Ô„ Ôa ˙BÎÏ‰‰ „enÏ ‡e‰L ,‰ÏpaLכבר שהרי ∆«ƒ¿∆∆ƒ«¬»¿«≈∆«¬ƒ

ה'נסת שגם לשוןנתבאר נופל שלכן הנבראים, לעבודת מתייחס שבנגלה ר'

אלו נעלות מדרגות על גם ÌÈ˙L'התקשרות' eÓ‡L ÔÂÈÎc ,¿≈»∆»¿∆»ƒ
ÌL È‰ ,‡e‰ Èa ‡L„˜c ÌÈ˙a ˜˙Ó ‡˙ÈB‡c¿«¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿À¿»¿ƒ¬≈¿≈

Èa ‡L„˜c ÌÈ˙aL∆¿»ƒ¿À¿»¿ƒ
‡È‰ ‰e‰ ‡e‰««»»ƒ
,˙BÏ ˙Bi‰ ˙BÈ„na««¿≈«≈«¬
‡˙ÈB‡c ÌÈ˙a ÔÎ BÓ¿≈¿»ƒ¿«¿»
˙B„na ‡È‰ ‰e‰««»»ƒ««¿≈
‰ÏÓlL ˙BBÈÏ ˙Bi‰«≈∆¿∆¿«¿»

˙eÏÈˆ‡Óמובן כך ואם ≈¬ƒ
גם שייך 'התקשרות' שהלשון

דאורייתא' ל'סתים BÓÎeבנוגע .¿
‰Ó È‰ ,‡È „È‡Ï ÔÎ≈¿ƒ»ƒ»¬≈«
‡L„˜Â ‡˙ÈB‡ e˙∆»«¿»¿À¿»

„Á ‡l ‡e‰ Èaהתורה ¿ƒÀ»»
עם אחד היא דרגותיה כל על

‡ÔÈהקדושֿברוךֿהוא ,≈
ÌÈ˙ Ï ˜ ‰e‰««»»««»ƒ
Ï Ì ‡Ï‡ ,‡˙ÈB‡c¿«¿»∆»««
‡e ‰Óc ,‰B˙„ ‡ÈÏ«¿»¿»¿ƒ∆»

ÌÈ˜lÁnLאופני שני בין ∆¿«¿ƒ
עםÔÈaהאיחוד, הקב"ה איחוד ≈

ו איהו - לביןÈ‰BiÁ,ה'אורות' «ƒ
- ה'כלים' עם הקב"ה איחוד

ו È‰BÓLאיהו ,È‰BÓ¿«¿ƒ∆«¿ƒ
È‰BiÁÂ ˙Bˆn‰ ÔÈ ‡e‰ƒ¿»«ƒ¿¿«ƒ
,ÔeÓ ,‰Bz‰ ÔÈ ‡e‰ƒ¿»«»»
‰BzaL ˙B„n‰ ÏL∆»««¿≈∆«»

È‰BiÁ ÏÏÎa Ì‰דרגה ≈ƒ¿»«ƒ
דברים שני שאינם ביחוד, נעלית

אחד דבר הם אלא ,נפרדים,
ÔÎ ‡Ï Ì‡cרק החלוקה שאין ¿ƒ…≈

לבין המצוות, ענין – גרמוהי בין

התורה ענין – ««‰È‰חיוהי
‡e ‰Bza ˜lÁÏ È»̂ƒ¿«≈«»»
‡È‰ ‰Bz‰ ˙eiÓÈL∆¿ƒƒ«»ƒ
‰B˙„ ‡ÈÏÂ È‰BiÁ BÓ¿«ƒ¿«¿»¿»

‡Ï‡ ‡e ‰Bza ˜lÁÓ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,È‰BÓ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»«¿ƒ¿≈»∆≈¿«≈«»»∆»
‰BzaL ˙BÈ„n‰ ÏL ÔeÓ È‰ ,˙BˆÓÏ ‰Bz ÔÈa ˜«≈»¿ƒ¿¬≈»∆»««¿≈∆«»
˙LaÏnL BÓ ‰B˙„ ‡ÈÏ ˙ÈÁa Ì ,È‰BiÁ ÏÏÎa Ì‰≈ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««¿»¿»¿∆¿À∆∆

‡Èza ‡BnÎÂ .‰‰ ÌÏBa19,‰Bz‰ „enÏ ˙ÏÓa »»«∆¿«¿»««¿»¿«¬«ƒ«»
ÔÈÓ Ì„‡‰ L‡L ,„Á ‡l ‡e‰ Èa ‡L„˜Â ‡˙ÈB‡c¿«¿»¿À¿»¿ƒÀ»»∆«¬∆»»»≈ƒ

‰Bza ÔÈ ‰ÊÈ‡ ÈÓe'ב'נסתר או Ó(ב'נגלה' BÏÎ È‰  «ƒ≈∆ƒ¿««»¬≈ƒ¿À»
Óe ‰Bz‰Ó‰Bz‰ ˙‡ Èמסויים ענין בשכלו משיג שאדם בשעה ≈«»«ƒ∆«»

עוטף החכמה דבר הרי בתורה,

בשעה ובה ומקיפה, שכלו את

דבר את שלו שכלו מקיף

Ïהחכמה ÌL È‰ ,¬≈∆««
‡È‰L BÓ ‰Bz‰«»¿∆ƒ
Ó‡ Ì„‡‰ ˙‰a¿«»«»»»∆¡«
‡L„˜Â ‡˙ÈB‡ ÔBLl‰«»«¿»¿À¿»
‰ÊÓe .„Á ‡l ‡e‰ Èa¿ƒÀ»»ƒ∆
˙BBLl‰ aL ÔeÓ»∆«¿

˙e˜˙‰cשייך שכאמור ¿ƒ¿«¿
דתורה' ל'סתים בנוגע «lÎÂ¿À‡גם

„Áבנוגע גם שייך שכאמור »
שבתורה d˙B‡aל'גליא' Ì‰≈¿»

eÈ‰ ,‡e ‰„n‰««¿≈»»«¿
‰BzaL ˙B„n‰ ÏÎaL∆¿»««¿≈∆«»
,eÏ‡ ÌÈÈ  ÌLÈ∆¿»ƒ¿»ƒ≈
ÔÈ‰Â ˙e˜˙‰c ÔÈ‰»ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»
ÌÈ˙B ÌÈ‡Â ,„Á ‡lÎc¿À»»¿≈»¿ƒ

.‰ÊÏ ‰Êשבכל שביאר לאחר ∆»∆
דתורה בנגלה הן התורה, דרגות

ב' נאמרו דתורה, בנסתר והן

(המורה 'התקשרות' הלשונות:

נפרדים) דברים שני חיבור על

אחדות על (המורה חד' ו'כלא

בסעיפים להלן יבאר עצמית).

וגם דתורה ב'נגלה' שגם הבאים

ענינים שני ישנם דתורה ב'נסתר'

- האחד בשערותֿצמצומים.

זה שעל החיות וצמצום העלם

- והשני 'התקשרות', לשון נופל

זו נעלה בחי' שעל ותענוג' 'חיות

חד'. 'כולא הלשון נופל

‡e‰ ÔÈ‰Â 20‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
È˙21ÌÈÏzÏz ÂÈ˙BvÂ˜ ¿ƒ¿À»«¿«ƒ

ÏÁ eL„Â ,B ˙BBÁL22È‡˜c[מוסב=],‰Bz‰ Ï ¿»≈¿»¿««¿»ƒ««»
˙BÎÏ‰ ÏL ÌÈlz Èlz ÌÈLBc B˜Â B˜ Ï ÏLהתורה ∆«»¿¿ƒƒ≈ƒƒ∆¬»

רמז 'תלתלים' יורדים וממנו פז' כתם 'ראשו - הפסוק) (כתחילת לראש נמשלת
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ּובּזהר ׂשערֹות. ּבׁשם נקראת ׁשהּתֹורה הינּו 23הלכֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ
דתֹורה ּגליא רק ׁשּלא הינּו ּתֹורה, טעמי על ּדקאי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹאיתא
הּתֹורה ּפנימיּות ּגם אלא ּבלבד, ׂשערֹות ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָָָהּוא
מּמה ּכן ּגם מּובן וכן ּבלבד. ׂשערֹות ּבׁשם ּכן ּגם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָנקראת

ּפסּוקים24ּׁשּכתּוב ב' ּבין ּדההפרׁש ּכארּגמן, ראׁש ּדּלת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבפׁשטּות ּדכׁשם ּבּתֹורה. ּבחינֹות ּבב' ׁשהם הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָאלּו
על קאי גֹו' ּתלּתלים קוּצֹותיו ּׁשּכתּוב מה הּנה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּכתּובים
הּכּלה, על קאי ּכארּגמן ראׁש ּדּלת ּׁשּכתּוב ּומה ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהחתן,
קוּצֹותיו ּׁשּכתּוב ּדמה הענינים, ּברּוחנּיּות הּוא כן ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻּכמֹו
ראׁש ּדּלת ּׁשּכתּוב ּומה ז"א, ּבחינת על קאי ְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּתלּתלים
ּדמה ּבּתֹורה, וענינם מלכּות, ּבחינת על קאי ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָּכארּגמן
ּגליא ּבחינת על קאי ּכארּגמן ראׁש ּדּלת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּׁשּכתּוב

ורע ּדטֹוב אילנא רגליה25דתֹורה, ׁשהּמלכּות ּדכׁשם , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּמות ּכמֹו26יֹורדֹות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשּמתלּבׁשת , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָ

מתלּבׁשת ׁשהּתֹורה ורע ּדטֹוב אילנא ּבבחינת ּגם הּוא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָכן
קאי ּתלּתלים קוּצֹותיו ּׁשּכתּוב ּומה כּו'. ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֻּבדברים
מתלּבׁשת ׁשאינּה ּדחּיי, אילנא הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ׁשלּמּוד עדן, ּבגן ההלכֹות לּמּוד ּוכמֹו ּגׁשמּיים, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּבדברים
וגם הּבריאה. ּוברּוחנּיּות ּבאלקּות הּוא עדן ּבגן ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה
ׁשהּוא ּדׂשערֹות, הּלׁשֹון נאמר ּדחּיי ּדאילנא ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבהּבחינה

ּבלבד. ׂשערֹות ּבחינת ְְְִִַַָָרק

יֹונקיםe‡eד) למּטה ּבאדם הּׂשערֹות ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
ּבהם ׁשּיׁש ואף ׁשּבּגלּגֹולת, מהּמֹוח ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻחּיּותם
נמׁש ׁשּבׂשערֹות החּיּות הרי מקֹום, מּכל מהּמֹוח, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָחּיּות
את לחתֹו ּגם אפׁשר ולכן הּגלּגֹולת, עצם הפסק ידי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻעל
האברים ּדבכל ּכלל, ּכאב ׁשּום להרּגיׁש מּבלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהּׂשערֹות
לפי והינּו ּכאב, מרּגיׁשים אֹותם ּכׁשחֹותכים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָהרי
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התורה, מן המתפשטות הלכות של תלים ˜‡˙לתלי ‰Bz‰L eÈ‰«¿∆«»ƒ¿≈

˙BÚN ÌLa.ביותר מצומצמת חיות על מורה ששיער מבואר בחסידות ¿≈¿»
מקבל שהשיער מפני כאב, שום מרגישים אין השיער גזירת בשעת ולכן

מאוד ומצומצמת מעטה חיות ‰eמהראש 23‡˙È‡[מובא=]ששערות «…«ƒ»
È‡˜cגם ÏÚ[=מתייחס] ¿»ƒ«

‡lL eÈ‰ ,‰Bz ÈÓÚ«¬≈»«¿∆…
‡e‰ ‰B˙„ ‡ÈÏ ˜««¿»¿»
,„Ïa ˙BÚN ˙ÈÁa¿ƒ«¿»ƒ¿»
‰Bz‰ ˙eÈÓÈ Ì ‡Ï‡∆»«¿ƒƒ«»
ÌLa Ôk Ì ˙‡˜ƒ¿≈«≈¿≈

„Ïa ˙BÚNהתלבשות ¿»ƒ¿»
שכל של והשגה בהבנה התורה

- 'שערות' בחי' הוא אנושי

Ôkצמצום Ì ÔeÓ ÔÎÂ ¿≈»«≈
e˙k ‰nÓ24˙lc ƒ«∆»««

,ÔÓ‡k L‡…≈»«¿»»
ÌÈ˜e ' ÔÈa L‰‰c¿«∆¿≈≈¿ƒ
'a Ì‰L ‡e‰ eÏ‡≈∆≈¿
ÌLÎc ‰Bza ˙BÈÁa¿ƒ«»ƒ¿≈
‰‰ ÌÈe˙k‰ ˙eLaL∆¿«¿«¿ƒƒ≈
ÂÈ˙BvÂ˜ e˙k ‰Ó«∆»¿À»

'B‚ ÌÈÏzÏz(זכר (לשון «¿«ƒ
È‡˜[מוסב=],Ô˙Á‰ ÏÚ »ƒ«∆»»

L‡ ˙lc e˙k ‰Óe«∆»««…≈
ÔÓ‡k(נקבה ˜‡È(לשון »«¿»»»ƒ
BÓk[=מוסב] ,‰lk‰ ÏÚ«««»¿

˙eiÁea ‡e‰ ÔÎ≈¿»ƒ
e˙k ‰Óc ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«∆»
ÏÚ È‡˜ ÌÈÏzÏz ÂÈ˙BvÂ¿̃À»«¿«ƒ»ƒ«

‡ ˙ÈÁaהמידות (שש ¿ƒ«
מספירת שלמעלה העליונות

e˙kהמלכות) ‰Óe ,«∆»
È‡˜ ÔÓ‡k L‡ ˙lc««…≈»«¿»»»ƒ
,˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««¿
‰Óc ,‰Bza ÌÈÚÂ¿ƒ¿»»«»¿«
L‡ ˙lc e˙k∆»««…≈
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ ÔÓ‡k»«¿»»»ƒ«¿ƒ«

‰B˙„ ‡ÈÏהעולם בורא כך כל בה נרגש ואין גשמיים בענינים ,המדברת «¿»¿»
ÚÂ Bc ‡ÏÈ‡25עניינה כי ורע טוב (הדעת) עץ נקראת דתורה 'גליא' ƒ»»¿»»

שקר של טענות גם בה יש כך ומשום הרע, לבין הטוב בין ÌLÎcלברר ,ƒ¿≈
˙Ân ˙B„BÈ ‰ÈÏ‚ ˙eÎÏn‰L26‰ÈÈ ‰‡Èa ˙LaÏ˙nL , ∆««¿«¿∆»¿»∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ,ממנה שלמטה לדרגה החיות את ומורידה מצמצמת המלכות ספירת ¬ƒ»

הנעלית) דרגתה לגבי 'מות' (שנקראת התחתונה בדרגה מתלבשת BÓkובכך ,¿
Áa Ì ‡e‰ ÔÎ˙LaÏ˙Ó ‰Bz‰L ÚÂ Bc ‡ÏÈ‡ ˙È ≈«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»»∆«»ƒ¿«∆∆

ÏÚ È‡˜ ÌÈÏzÏz ÂÈ˙BvÂ˜ e˙k ‰Óe 'eÎ ÌÈiÓL ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«∆»¿À»«¿«ƒ»ƒ«
,‰Bz‰ ˙eiÓÈהנקראתÈiÁc ‡ÏÈ‡טוב רק שענינה החיים. [=עץ ¿ƒƒ«»ƒ»»¿«≈

LaÏ˙Ó˙(חיים) È‡L ,∆≈»ƒ¿«∆∆
ÌÈiÓL ÌÈ„aאלא ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
נעלים רוחניים שנרגש,בענינים

האלוקות enÏ„בהם BÓÎe¿ƒ
,Ô„Ú Ô‚a ˙BÎÏ‰‰«¬»¿«≈∆
Ô„Ú Ô‚a ‰Bz‰ „enÏL∆ƒ«»¿«≈∆
˙eiÁee ˙e˜Ï‡a ‡e‰∆¡…¿»ƒ
‰ÈÁa‰a Ì‚Â ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿«¿«¿ƒ»
Ó‡ ÈiÁc ‡ÏÈ‡c¿ƒ»»¿«≈∆¡«
‡e‰L ,˙BÚNc ÔBLl‰«»ƒ¿»∆
„Ïa ˙BÚN ˙ÈÁa ˜«¿ƒ«¿»ƒ¿»
'שערות', בשם נקראת התורה

בחי' הוא דתורה גליא רק ולא

פנימיות גם אלא בלבד, 'שערות'

שתורת אף כך. נקראת התורה

אלוקות בעניני מדברת הנסתר

מתלבשת ואינה בלבד, ורוחניות

מקום מכל גשמיים, בענינים כלל

'שערות' הלשון נאמר בה גם

והגבלה. צמצום על המורה

שהאדם שכשם יבאר בהמשך

כשחותכים כאב חש אינו

בשערות שהחיות לפי שערותיו

בתורה הדבר כך מצומצמת,

הוא בה והתענוג החיות שענין

לנו שמתגלה ומה בהעלם.

ב'נגלה' הן והשגתנו, בהבנתנו

הוא דתורה, ב'סתים' והן דתורה

בבחי' ביותר מצומצמת חיות רק

'שערות'.

‰‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e „≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÓÏ Ì„‡a ˙BÚ‰«¿»»»»¿«»
ÁBn‰Ó Ì˙eiÁ ÌÈ˜BÈ¿ƒ«»≈««
È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÁBn‰Ó ˙eiÁ Ì‰a LiL ‡Â ,˙ÏBÏaL∆«À¿∆¿«∆≈»∆«≈««ƒ»»¬≈

˙BÚNaL ˙eiÁ‰ש משום בהעלם ÌÚהוא ˜‰ È„È ÏÚ LÓ ««∆«¿»ƒ¿»«¿≈∆¿≈∆∆
ÈÏaÓ ˙BÚ‰ ˙‡ B˙ÁÏ Ì L‡ ÔÎÏÂ ,˙ÏBÏ‰«À¿∆¿»≈∆¿»««¬∆«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈÎ˙BÁLk È‰ ÌÈ‡‰ ÏÎc ,ÏÏk ‡k ÌeL LÈ‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»≈»ƒ¬≈¿∆¿ƒ
‡e‰ ˙eiÁ‰ ÌÈ‡‰aL ÈÏ eÈ‰Â ,‡k ÌÈLÈÓ Ì˙B‡»«¿ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ∆¿»≈»ƒ««
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ט     

ּובּזהר ׂשערֹות. ּבׁשם נקראת ׁשהּתֹורה הינּו 23הלכֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ
דתֹורה ּגליא רק ׁשּלא הינּו ּתֹורה, טעמי על ּדקאי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹאיתא
הּתֹורה ּפנימיּות ּגם אלא ּבלבד, ׂשערֹות ּבחינת ְְְְִִִִֶַַַָָָָהּוא
מּמה ּכן ּגם מּובן וכן ּבלבד. ׂשערֹות ּבׁשם ּכן ּגם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָנקראת

ּפסּוקים24ּׁשּכתּוב ב' ּבין ּדההפרׁש ּכארּגמן, ראׁש ּדּלת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבפׁשטּות ּדכׁשם ּבּתֹורה. ּבחינֹות ּבב' ׁשהם הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָאלּו
על קאי גֹו' ּתלּתלים קוּצֹותיו ּׁשּכתּוב מה הּנה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּכתּובים
הּכּלה, על קאי ּכארּגמן ראׁש ּדּלת ּׁשּכתּוב ּומה ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהחתן,
קוּצֹותיו ּׁשּכתּוב ּדמה הענינים, ּברּוחנּיּות הּוא כן ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻּכמֹו
ראׁש ּדּלת ּׁשּכתּוב ּומה ז"א, ּבחינת על קאי ְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּתלּתלים
ּדמה ּבּתֹורה, וענינם מלכּות, ּבחינת על קאי ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָּכארּגמן
ּגליא ּבחינת על קאי ּכארּגמן ראׁש ּדּלת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּׁשּכתּוב

ורע ּדטֹוב אילנא רגליה25דתֹורה, ׁשהּמלכּות ּדכׁשם , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּמות ּכמֹו26יֹורדֹות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשּמתלּבׁשת , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָ

מתלּבׁשת ׁשהּתֹורה ורע ּדטֹוב אילנא ּבבחינת ּגם הּוא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָכן
קאי ּתלּתלים קוּצֹותיו ּׁשּכתּוב ּומה כּו'. ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֻּבדברים
מתלּבׁשת ׁשאינּה ּדחּיי, אילנא הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ׁשלּמּוד עדן, ּבגן ההלכֹות לּמּוד ּוכמֹו ּגׁשמּיים, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּבדברים
וגם הּבריאה. ּוברּוחנּיּות ּבאלקּות הּוא עדן ּבגן ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה
ׁשהּוא ּדׂשערֹות, הּלׁשֹון נאמר ּדחּיי ּדאילנא ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבהּבחינה

ּבלבד. ׂשערֹות ּבחינת ְְְִִַַָָרק

יֹונקיםe‡eד) למּטה ּבאדם הּׂשערֹות ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
ּבהם ׁשּיׁש ואף ׁשּבּגלּגֹולת, מהּמֹוח ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻחּיּותם
נמׁש ׁשּבׂשערֹות החּיּות הרי מקֹום, מּכל מהּמֹוח, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָחּיּות
את לחתֹו ּגם אפׁשר ולכן הּגלּגֹולת, עצם הפסק ידי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻעל
האברים ּדבכל ּכלל, ּכאב ׁשּום להרּגיׁש מּבלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהּׂשערֹות
לפי והינּו ּכאב, מרּגיׁשים אֹותם ּכׁשחֹותכים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָהרי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ב.23) ט, שה"ש לקו"ת גם וראה (באד"ר). א קלו, ו.24)ח"ג ז, (ברע"מ).25)שה"ש ב קכד, אוה"ת26)זח"ג וראה ה. ה, משלי

ובכ"מ. ואילך). תקסד ע' (ח"א עה"פ נ"ך

    
התורה, מן המתפשטות הלכות של תלים ˜‡˙לתלי ‰Bz‰L eÈ‰«¿∆«»ƒ¿≈

˙BÚN ÌLa.ביותר מצומצמת חיות על מורה ששיער מבואר בחסידות ¿≈¿»
מקבל שהשיער מפני כאב, שום מרגישים אין השיער גזירת בשעת ולכן

מאוד ומצומצמת מעטה חיות ‰eמהראש 23‡˙È‡[מובא=]ששערות «…«ƒ»
È‡˜cגם ÏÚ[=מתייחס] ¿»ƒ«

‡lL eÈ‰ ,‰Bz ÈÓÚ«¬≈»«¿∆…
‡e‰ ‰B˙„ ‡ÈÏ ˜««¿»¿»
,„Ïa ˙BÚN ˙ÈÁa¿ƒ«¿»ƒ¿»
‰Bz‰ ˙eÈÓÈ Ì ‡Ï‡∆»«¿ƒƒ«»
ÌLa Ôk Ì ˙‡˜ƒ¿≈«≈¿≈

„Ïa ˙BÚNהתלבשות ¿»ƒ¿»
שכל של והשגה בהבנה התורה

- 'שערות' בחי' הוא אנושי

Ôkצמצום Ì ÔeÓ ÔÎÂ ¿≈»«≈
e˙k ‰nÓ24˙lc ƒ«∆»««

,ÔÓ‡k L‡…≈»«¿»»
ÌÈ˜e ' ÔÈa L‰‰c¿«∆¿≈≈¿ƒ
'a Ì‰L ‡e‰ eÏ‡≈∆≈¿
ÌLÎc ‰Bza ˙BÈÁa¿ƒ«»ƒ¿≈
‰‰ ÌÈe˙k‰ ˙eLaL∆¿«¿«¿ƒƒ≈
ÂÈ˙BvÂ˜ e˙k ‰Ó«∆»¿À»

'B‚ ÌÈÏzÏz(זכר (לשון «¿«ƒ
È‡˜[מוסב=],Ô˙Á‰ ÏÚ »ƒ«∆»»

L‡ ˙lc e˙k ‰Óe«∆»««…≈
ÔÓ‡k(נקבה ˜‡È(לשון »«¿»»»ƒ
BÓk[=מוסב] ,‰lk‰ ÏÚ«««»¿

˙eiÁea ‡e‰ ÔÎ≈¿»ƒ
e˙k ‰Óc ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«∆»
ÏÚ È‡˜ ÌÈÏzÏz ÂÈ˙BvÂ¿̃À»«¿«ƒ»ƒ«

‡ ˙ÈÁaהמידות (שש ¿ƒ«
מספירת שלמעלה העליונות

e˙kהמלכות) ‰Óe ,«∆»
È‡˜ ÔÓ‡k L‡ ˙lc««…≈»«¿»»»ƒ
,˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««¿
‰Óc ,‰Bza ÌÈÚÂ¿ƒ¿»»«»¿«
L‡ ˙lc e˙k∆»««…≈
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ ÔÓ‡k»«¿»»»ƒ«¿ƒ«

‰B˙„ ‡ÈÏהעולם בורא כך כל בה נרגש ואין גשמיים בענינים ,המדברת «¿»¿»
ÚÂ Bc ‡ÏÈ‡25עניינה כי ורע טוב (הדעת) עץ נקראת דתורה 'גליא' ƒ»»¿»»

שקר של טענות גם בה יש כך ומשום הרע, לבין הטוב בין ÌLÎcלברר ,ƒ¿≈
˙Ân ˙B„BÈ ‰ÈÏ‚ ˙eÎÏn‰L26‰ÈÈ ‰‡Èa ˙LaÏ˙nL , ∆««¿«¿∆»¿»∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ,ממנה שלמטה לדרגה החיות את ומורידה מצמצמת המלכות ספירת ¬ƒ»

הנעלית) דרגתה לגבי 'מות' (שנקראת התחתונה בדרגה מתלבשת BÓkובכך ,¿
Áa Ì ‡e‰ ÔÎ˙LaÏ˙Ó ‰Bz‰L ÚÂ Bc ‡ÏÈ‡ ˙È ≈«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»»∆«»ƒ¿«∆∆

ÏÚ È‡˜ ÌÈÏzÏz ÂÈ˙BvÂ˜ e˙k ‰Óe 'eÎ ÌÈiÓL ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«∆»¿À»«¿«ƒ»ƒ«
,‰Bz‰ ˙eiÓÈהנקראתÈiÁc ‡ÏÈ‡טוב רק שענינה החיים. [=עץ ¿ƒƒ«»ƒ»»¿«≈

LaÏ˙Ó˙(חיים) È‡L ,∆≈»ƒ¿«∆∆
ÌÈiÓL ÌÈ„aאלא ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
נעלים רוחניים שנרגש,בענינים

האלוקות enÏ„בהם BÓÎe¿ƒ
,Ô„Ú Ô‚a ˙BÎÏ‰‰«¬»¿«≈∆
Ô„Ú Ô‚a ‰Bz‰ „enÏL∆ƒ«»¿«≈∆
˙eiÁee ˙e˜Ï‡a ‡e‰∆¡…¿»ƒ
‰ÈÁa‰a Ì‚Â ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿«¿«¿ƒ»
Ó‡ ÈiÁc ‡ÏÈ‡c¿ƒ»»¿«≈∆¡«
‡e‰L ,˙BÚNc ÔBLl‰«»ƒ¿»∆
„Ïa ˙BÚN ˙ÈÁa ˜«¿ƒ«¿»ƒ¿»
'שערות', בשם נקראת התורה

בחי' הוא דתורה גליא רק ולא

פנימיות גם אלא בלבד, 'שערות'

שתורת אף כך. נקראת התורה

אלוקות בעניני מדברת הנסתר

מתלבשת ואינה בלבד, ורוחניות

מקום מכל גשמיים, בענינים כלל

'שערות' הלשון נאמר בה גם

והגבלה. צמצום על המורה

שהאדם שכשם יבאר בהמשך

כשחותכים כאב חש אינו

בשערות שהחיות לפי שערותיו

בתורה הדבר כך מצומצמת,

הוא בה והתענוג החיות שענין

לנו שמתגלה ומה בהעלם.

ב'נגלה' הן והשגתנו, בהבנתנו

הוא דתורה, ב'סתים' והן דתורה

בבחי' ביותר מצומצמת חיות רק

'שערות'.

‰‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e „≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÓÏ Ì„‡a ˙BÚ‰«¿»»»»¿«»
ÁBn‰Ó Ì˙eiÁ ÌÈ˜BÈ¿ƒ«»≈««
È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÁBn‰Ó ˙eiÁ Ì‰a LiL ‡Â ,˙ÏBÏaL∆«À¿∆¿«∆≈»∆«≈««ƒ»»¬≈

˙BÚNaL ˙eiÁ‰ש משום בהעלם ÌÚהוא ˜‰ È„È ÏÚ LÓ ««∆«¿»ƒ¿»«¿≈∆¿≈∆∆
ÈÏaÓ ˙BÚ‰ ˙‡ B˙ÁÏ Ì L‡ ÔÎÏÂ ,˙ÏBÏ‰«À¿∆¿»≈∆¿»««¬∆«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈÎ˙BÁLk È‰ ÌÈ‡‰ ÏÎc ,ÏÏk ‡k ÌeL LÈ‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»≈»ƒ¬≈¿∆¿ƒ
‡e‰ ˙eiÁ‰ ÌÈ‡‰aL ÈÏ eÈ‰Â ,‡k ÌÈLÈÓ Ì˙B‡»«¿ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ∆¿»≈»ƒ««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



י  

ׁשהחּיּות ּדכיון ּבגלּוי, הּוא החּיּות ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבהאברים
הּוא החּיּות לכן הפסק ּבלי יׁשר ּבדר נמׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאברים
האברים, ׁשאר ּכמֹו אינם הּׂשערֹות ּכן ּׁשאין מה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבגלּוי,

רּז"ל ּכמאמר ּבלבד, טפלים לבׂשרֹו,27ׁשהם הּטפל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לפי הּׂשערֹות, ּכׁשחֹותכים ּכאב מרּגיׁש אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָולכן
הּׂשערֹות ׁשענין ונמצא, ּבהעלם. הּוא ׁשּבהם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהחּיּות
כן ּוכמֹו ּבהעלם. הּוא החּיּות אבל חּיּות ּבהם ׁשּיׁש ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא
ׁשּבּתֹורה והינּו ׂשערֹות, ּבׁשם ׁשּנקראת ּבּתֹורה ּגם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ּבהעלם, הּוא והּתענּוג החּיּות אמנם ותענּוג, חּיּות ְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָיׁש
דתֹורה ּבגליא רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הּׂשערֹות. ענין ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו
והּׂשגה, ּבהבנה ּבאה ׁשהּתֹורה ּדאף למּטה, ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּנתלּבׁשה
ידיעת אחרי היא ׁשּבּתֹורה וההּׂשגה ההבנה מקֹום, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמּכל

ו ּבׂשכלנּו, מׂשגים ׁשאינם ּוכללים יסֹודֹות אחריּכּמה רק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשּבּתֹורה. וההּׂשגה ההבנה ׁשּי אזי אּלּו, יסֹודֹות ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָידיעת
ׁשּמּׂשיג אף הּנה לּׁשּבת, רׁשּיֹות ד' הלכֹות ּכׁשּלֹומד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּוכמֹו
רק היא הּׂשגתֹו ּכל הרי עמּוקים, ּוׂשכלים סברֹות ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבזה
הּיחיד רׁשּות הרׁשּיֹות, ּדד' הּכללים את ׁשּיֹודע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאחרי
מּדּוע אּלּו, ׁשּכללים ּפטּור, ּומקֹום ּכרמלית הרּבים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָרׁשּות
אינם ּדוקא, ּכ הּוא הרּבים ּורׁשּות ּכ הּוא הּיחיד ְְְִִֵַַַָָָָָָרׁשּות
ׂשכלים ּבזה ׁשּיׂשּכיל ׁשּי זה לאחרי ורק לנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמׂשגים
היא הּׂשגתנּו ׁשּכל ההלכֹות, ּבכל הּוא כן ּוכמֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻעמּקים.
ראׁשֹונים ומׂשּכלֹות יסֹודֹות ּכללים ידיעת לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֻרק
מהּׂשכל, למעלה הם אּלּו ּדכללים ההּׂשגה. מּצד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינם
ּכל יסֹוד ׁשּזהּו ׁשּבּתֹורה, והּתענּוג החּיּות ענין ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָוהּוא
והינּו ּבהּׂשגה, ּבאים אינם אלּו ּכללים אמנם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָההּׂשגה,
ענין ּכדגמת והּוא ּבהעלם. הּוא והּתענּוג ׁשהחּיּות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻלפי
ּבהעלם. ׁשהּוא אּלא וחּיּות ּתענּוג ּבזה ׁשיׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׂשערֹות,
ההלכֹות ּבלּמּוד ּכמֹו הּתֹורה, ּבפנימּיּות ּגם הּוא כן ְְְְֲִִִִֵַַַָָּוכמֹו

הּׁשכינה מּזיו ונהנין יֹוׁשבין ׁשּׁשם עדן, זיו28ּבגן ׁשהּוא , ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
אּלּו, ענינים ב' ּכן ּגם ּבזה יׁש הּנה ועבֹודתם, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּתֹורתם

ּובא ההּׂשגה יסֹוד ׁשהּוא מהּׂשגה, ׁשּלמעלה והּתענּוג והּׂשגה, ּבהבנה ּׁשּבא ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמה
ְְֵֶּבהעלם.
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BÓÎe,הּתֹורה המׁשכת ּבׁשרׁש יֹותר למעלה ּגם הּוא כן ¿ְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּתענּוג ּבזה ׁשּיׁש ׂשערֹות, ּבׁשם ּכן ּגם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנקרא

ּכתיב ּדהּנה ּבהעלם. נקא,29והּוא ּכעמר ראׁשּה ּוׂשער ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַ
ּתּקּוני ּדי"ג הענין ּכן ּגם ויׁש הראׁש, ׂשערֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהּוא
הּוא ּביניהם וההפרׁש הּזקן. ׂשערֹות ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדיקנא,
ּבאדם הּזקן וׂשערֹות הראׁש ׂשערֹות הפרׁש ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָֹֻּבדגמת

מּי יׁשנם הראׁש ּדׂשערֹות עםלמּטה, שּנֹולד ּכׁשּנֹולד, ד ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
והינּו, ּדוקא, ּכׁשּנתּגּדל ּבאים הּזקן וׂשערֹות ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׂשערֹותיו,
וׂשערֹות הּמֹוחין, קטנּות ׁשל ענין הּוא הראׁש ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹׁשּׂשערֹות
לעיל נתּבאר ׁשהרי ּדגדלּות, מֹוחין על מֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּזקן
הּנה ּגּופא ׁשּבזה אּלא מהּמֹוח, חּיּותם יֹונקים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּׂשערֹות
ּדקטנּות, מֹוחין מּבחינת חּיּותם יֹונקים הראׁש ְְְְֲִִִִַַַַָָֹׂשערֹות
ּדגדלּות, מֹוחין מּבחינת חּיּותם יֹונקים הּזקן ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָוׂשערֹות
זה ּדר ועל ּבהעלם. הּוא ׁשּבהם החּיּות מקֹום ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומּכל
מּבחינת ׁשּנמׁש הּתֹורה, המׁשכת ּבׁשרׁש ּכן ּגם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיּובן
הּנה ּתענּוג, ּבחינת ׁשהּוא הּכתר, ּכללּות ,וארי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָעּתיק
ּגם הּוא הּכתר מּבחינת ׁשּנמׁש ּכמֹו ׁשּבּתֹורה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּתענּוג
וגדלּות, קטנּות ּבחינֹות ב' ּבזה ויׁש ׂשערֹות, ּבבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכן
הּוא והּתענּוג ׁשהחּיּות הּׂשערֹות, ענין הּוא ּבכללּות ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָא

ְְֵֶּבהעלם.

ּׁשּכתּובe‰ÊÂה) וחׁשיב30מה וגֹו', אמֹון אצלֹו ואהיה ¿∆ְְְִֶֶֶֶַָָָָ
מה ּדהּנה, ּבּתֹורה. מדרגֹות ה' זה ְְְִֵֵֶַַַָָּבפסּוק
ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה על קאי אמֹון, אצלֹו ואהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּכתּוב

מכּסה אמֹון מצנע אמֹון ּומכּסה,31אצלֹו, מפלא ׁשהּוא , ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻֻֻֻ
ׁשהּתֹורה והינּו והּׁשּנּויים, הּזמן מּגדר לגמרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלמעלה
נעלת הּיֹותר מהּבחינה ּגם למעלה היא אצלֹו ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכמֹו
יֹום, יֹום ׁשעׁשּועים ואהיה ּבּכתּוב ּוממׁשי ְְְֲִִִֶֶַַַַָָּדזמן.

רּז"ל לעֹולם,32ּכמאמר ּתֹורה קדמה ׁשנה אלּפים ְְְֲִַַַַַָָָָָָָָ
מקֹום מּכל א לזמן, ׁשּיכּות איזה ּכבר יׁש זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבבחינה
ּבּכתּוב ּוממׁשי זמן. מּבחינת עדין למעלה ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָהּוא

עּתים הכ"ח ענין ׁשהּוא עת, ּבכל לפניו מׂשחקת33מׂשחקת נאמר ּכ ואחר . ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומסּים ההׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ּכבר נמׁשכת ׁשהּתֹורה ּכמֹו ׁשּזהּו ארצֹו, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבתבל
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ט.29) ז, לֿלא.30)דניאל ח, בתחילתו.31)משלי ב.32)ב"ר פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב ואילך.33)תנחומא ב ג, קהלת

    
,‰Bz‰ ˙ÎLÓ‰ LLa ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿«¿»≈¿…∆«¿»««»
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יי     

BÓÎe,הּתֹורה המׁשכת ּבׁשרׁש יֹותר למעלה ּגם הּוא כן ¿ְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּתענּוג ּבזה ׁשּיׁש ׂשערֹות, ּבׁשם ּכן ּגם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנקרא

ּכתיב ּדהּנה ּבהעלם. נקא,29והּוא ּכעמר ראׁשּה ּוׂשער ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַ
ּתּקּוני ּדי"ג הענין ּכן ּגם ויׁש הראׁש, ׂשערֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהּוא
הּוא ּביניהם וההפרׁש הּזקן. ׂשערֹות ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדיקנא,
ּבאדם הּזקן וׂשערֹות הראׁש ׂשערֹות הפרׁש ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָֹֻּבדגמת

מּי יׁשנם הראׁש ּדׂשערֹות עםלמּטה, שּנֹולד ּכׁשּנֹולד, ד ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
והינּו, ּדוקא, ּכׁשּנתּגּדל ּבאים הּזקן וׂשערֹות ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׂשערֹותיו,
וׂשערֹות הּמֹוחין, קטנּות ׁשל ענין הּוא הראׁש ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹׁשּׂשערֹות
לעיל נתּבאר ׁשהרי ּדגדלּות, מֹוחין על מֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּזקן
הּנה ּגּופא ׁשּבזה אּלא מהּמֹוח, חּיּותם יֹונקים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּׂשערֹות
ּדקטנּות, מֹוחין מּבחינת חּיּותם יֹונקים הראׁש ְְְְֲִִִִַַַַָָֹׂשערֹות
ּדגדלּות, מֹוחין מּבחינת חּיּותם יֹונקים הּזקן ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָוׂשערֹות
זה ּדר ועל ּבהעלם. הּוא ׁשּבהם החּיּות מקֹום ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומּכל
מּבחינת ׁשּנמׁש הּתֹורה, המׁשכת ּבׁשרׁש ּכן ּגם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיּובן
הּנה ּתענּוג, ּבחינת ׁשהּוא הּכתר, ּכללּות ,וארי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָעּתיק
ּגם הּוא הּכתר מּבחינת ׁשּנמׁש ּכמֹו ׁשּבּתֹורה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּתענּוג
וגדלּות, קטנּות ּבחינֹות ב' ּבזה ויׁש ׂשערֹות, ּבבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכן
הּוא והּתענּוג ׁשהחּיּות הּׂשערֹות, ענין הּוא ּבכללּות ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָא

ְְֵֶּבהעלם.

ּׁשּכתּובe‰ÊÂה) וחׁשיב30מה וגֹו', אמֹון אצלֹו ואהיה ¿∆ְְְִֶֶֶֶַָָָָ
מה ּדהּנה, ּבּתֹורה. מדרגֹות ה' זה ְְְִֵֵֶַַַָָּבפסּוק
ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה על קאי אמֹון, אצלֹו ואהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּכתּוב

מכּסה אמֹון מצנע אמֹון ּומכּסה,31אצלֹו, מפלא ׁשהּוא , ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻֻֻֻ
ׁשהּתֹורה והינּו והּׁשּנּויים, הּזמן מּגדר לגמרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלמעלה
נעלת הּיֹותר מהּבחינה ּגם למעלה היא אצלֹו ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכמֹו
יֹום, יֹום ׁשעׁשּועים ואהיה ּבּכתּוב ּוממׁשי ְְְֲִִִֶֶַַַַָָּדזמן.

רּז"ל לעֹולם,32ּכמאמר ּתֹורה קדמה ׁשנה אלּפים ְְְֲִַַַַַָָָָָָָָ
מקֹום מּכל א לזמן, ׁשּיכּות איזה ּכבר יׁש זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבבחינה
ּבּכתּוב ּוממׁשי זמן. מּבחינת עדין למעלה ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָהּוא

עּתים הכ"ח ענין ׁשהּוא עת, ּבכל לפניו מׂשחקת33מׂשחקת נאמר ּכ ואחר . ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומסּים ההׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ּכבר נמׁשכת ׁשהּתֹורה ּכמֹו ׁשּזהּו ארצֹו, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבתבל
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e˙k ‰Ó e‰ÊÂ ‰30ÔBÓ‡ BÏˆ‡ ‰È‰‡Âיום שעשועים ואהיה ¿∆«∆»»∆¿∆∆¿»
עת בכל לפניו משחקת יום

‰Ê ˜eÙa ÈLÁÂ ,BÂ¿»ƒ¿»∆
‰Bza ˙B„Ó ‰«¿≈«»

למטה p‰c‰,מלמעלה א.. ¿ƒ≈
BÏˆ‡ ‰È‰‡Â e˙k ‰Ó«∆»»∆¿∆∆¿
‰Bz‰ ÏÚ È‡˜ ,ÔBÓ‡»»ƒ««»
ÔBÓ‡ ,BÏˆ‡ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ∆¿»

‰qÎÓ ÔBÓ‡ ÚˆÓ31, À¿»»¿À∆
,‰qÎÓe ‡ÏÙÓ ‡e‰L∆À¿»¿À∆
„bÓ ÈÓÏ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈ƒ∆∆
eÈ‰Â ,ÌÈÈep‰Â ÔÓ‰«¿«¿«ƒƒ¿«¿
‡È‰L BÓk ‰Bz‰L∆«»¿∆ƒ
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ BÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿»«
˙ÏÚ ˙Bi‰ ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»«≈«¬≈

.ÔÓÊc.בe˙ka CÈLÓÓe ƒ¿««¿ƒ«»
ÌBÈ ÌÈÚeLÚL ‰È‰‡Â»∆¿∆«¬ƒ
Ï Ó‡Ók ,ÌBÈ32 ¿«¬»««

‰Bz ‰Ó„˜ ‰L ÌÈÏ‡«¿«ƒ»»»¿»»
LÈ BÊ ‰ÈÁaL ,ÌÏBÚÏ»»∆ƒ¿ƒ»≈
,ÔÓÊÏ ˙eÎiL ‰ÊÈ‡ k¿»≈∆«»ƒ¿«
‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ C‡«ƒ»»
˙ÈÁaÓ ÔÈ„Ú ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬«ƒƒ¿ƒ«

ÔÓÊ(לעולם ג..(קדמה ¿«
e˙ka CÈLÓÓeבפסוק) «¿ƒ«»

ÏÎaהבא) ÂÈÙÏ ˙˜ÁÓ¿«∆∆¿»»¿»
ÁÎ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙Ú≈∆ƒ¿»«

ÌÈzÚ33המצויינים זמנים 28) ƒƒ
זמן יש דבר לכל קהלת, בספר

יהיה) מתי Ckד..קבוע Á‡Â¿««»
Ï˙a ˙˜ÁÓ Ó‡∆«¿«∆∆¿≈≈
BÓk e‰L ,Bˆ‡«¿∆∆¿
k ˙ÎLÓ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆¿»

.˙eÏLÏzL‰‰ „a.ה ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
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יב  

ּכמֹו הּתֹורה על ּדקאי אדם, ּבני את וׁשעׁשעי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻּבּכתּוב
והּנ אדם. לבני ּיֹותר ּולמּטה לאדם, למּטה ה,ׁשּנּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

מה ׁשּזהּו הּתענּוג, ענין יׁש ׁשּבּתֹורה הּמדרגֹות ה' ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבכל
ּבבחינת ׁשּגם והינּו ׂשחֹוק, אֹו ׁשעׁשעים הּלׁשֹון ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָֻּׁשּנאמר
ּבּבחינה ּגם ּגיסא, ּולאיד ׁשעׁשעי, נאמר אדם ּבני ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאת
ּגם ׁשהרי מציאּות, איזה יׁש ׁשּבּתֹורה נעלת ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּיֹותר

חז"ל ּדרׁשּו אמֹון, אצלֹו ואהיה ּתקרי31ּבבחינת אל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אּמנּותֹו ּכלי הייתי אני אֹומרת הּתֹורה אּומן, אּלא ְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֻאמֹון
וזהּו להתהּוּות. ׁשּיכּות איזה ּכבר ׁשּיׁש הינּו הּקּב"ה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
הרי עצמם ׁשהּׂשערֹות ּדכׁשם ׁשּבּתֹורה, הּׂשערֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָענין
חּיּות, ׁשּום ּבהם אין ׁשּבגּלּוי לפי נפרד, מציאּות ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהם
הּוא כן ּכמֹו ּבהעלם, חּיּות ּבהם יׁש הרי ּגיסא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּולאיד
יׁש אדם, ּבני את ּבבחינת ׁשּנמׁשכת ּכפי ׁשּגם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
למּטה, נּתנה ׁשהּתֹורה וזהּו ּדׁשעׁשעי. הענין ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻּבּה
את יגּלּו עבֹודתם ידי על אדם ׁשּבני היא ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּכּונה

ׁשּבּתֹורה. ֲִֶַַַָֻהׁשעׁשעים

הּלׁשֹוןÏÚÂו) ׁשּבּתֹורה, הּלׁשֹונֹות ב' יּובן זה ּפי ¿«ְִֶֶַַַָָָ
ּברי וקדׁשא ּדאֹוריתא והּלׁשֹון ְְְְְְְְְִִַַַָָָֻּדהתקּׁשרּות
הּבחינֹות ּכל על קאי אּלּו לׁשֹונֹות ׁשב' חד, ּכּלא ְְִִֵֶַַָָָָֻהּוא
ואינם ּדרּגין, ּכל סֹוף עד ּדרּגין ּכל מריׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבּתֹורה
ׁשּי ׁשּבּתֹורה הּמציאּות ׁשּמּצד והינּו, לזה. זה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָסֹותרים
הּתענּוג מּצד מקֹום ּומּכל ּדהתקּׁשרּות, הּלׁשֹון ְְְֲִִִַַַַַָָָָּבּה
חד. ּכּלא הּוא ּברי וקדׁשא אֹוריתא הרי ׁשּבּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻֻוהחּיּות

ּפטּורÊe‰ז) אּמנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ׁשּמי הּטעם ּכן ּגם יּובן »∆ִֵֶֶַַַַָָָָֻ
מּזה34מּתפּלה ׁשהרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

מּוכח, מּתפּלה, ּפטּור אּמנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ׁשּמי ְְִִִֶֶֶַָָָָָֻׁשאמרּו
ּכן, ואם הּתפּלה, ידי על ׁשּנפעל הענין ּגם יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבּתֹורה
יּפטר ׁשּלֹומד ּבׁשעה הּנה אּמנּותֹו, ּתֹורתֹו ׁשאין מי ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻּגם

מאח ּבּתפּלהמהּתפּלה, להמׁשי ׁשּצרי ׁשההמׁשכה ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
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È‡ ,Ì„‡ Èa ÓÏ‰[=מוסב]‡˙ ‰pL BÓk ‰B‰ ÏÚ ∆¿≈»»¿»ƒ««»¿∆ƒ¿»¿«»

Ì„‡ ÈÏ ˙Bi ‰ÓÏe ,Ì„‡Ï,לבד הבורא בחיק עוד אינה התורה »»»¿«»≈ƒ¿≈»»
פיה על ויתנהגו בה ישתעשעו שהם אדם לבני אותה נתן ÏÎaכי ,‰p‰Â .¿ƒ≈¿»

Ó‡p ‰Ó e‰L ,‚eÚ‰ ÔÈÚ LÈ ‰BaL ˙B‚„n‰ ‰««¿≈∆«»≈ƒ¿»««¬∆∆«∆∆¡«
B‡ ÌÈÚLÚL ÔBLl‰«»«¬Àƒ

ÌbL eÈ‰Â ,BÁבקצה) ¿¿«¿∆«
Èaהתחתון) ˙‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«∆¿≈
Ì„‡תחתונה Ó‡היותר »»∆¡«

,‡ÒÈb C„È‡Ïe ,ÈÚLÚL«¬À«¿ƒ»ƒ»
Ìb(העליון ÈÁaa‰(בקצה ««¿ƒ»

LÈ ‰BaL ˙ÏÚ ˙Bi‰«≈«¬≈∆«»≈
e‡ÈˆÓ˙,בדקות ‰ÊÈ‡≈∆¿ƒ

‰È‰‡Â ˙ÈÁa Ìb È‰L∆¬≈«ƒ¿ƒ«»∆¡∆
ÔBÓ‡ BÏˆ‡המתייחס ∆¿»

היא יתברך ומהותו לעצמותו

'אצלו' שהיא כפי התורה, מדרגת

השתלשלות דרגות מכל למעלה

האלוקי, Ï"ÊÁהאור eL31 »¿««
‡l‡ ÔBÓ‡ È Ï‡«ƒ¿≈»∆»
È‡ ˙ÓB‡ ‰B‰ ,ÔÓe‡»«»∆∆¬ƒ
ÏL B˙en‡ ÈÏk È˙ÈÈ‰»ƒƒ¿ƒÀ»∆

‰"aw‰תרשימים כפנקס «»»
בונה כאשר האומן בו שמסתכל

הקדושֿברוךֿהוא כך בית,

העולם, את וברא בתורה הסתכל

‰ÊÈ‡ k LiL eÈ‰«¿∆≈¿»≈∆
˙ee‰˙‰Ï ˙eÎiLשעל הרי «»«ƒ¿«

בריאת נשתלשל התורה ידי

העולמות ÔÈÚוהתהוות e‰ÊÂ .¿∆ƒ¿»
,‰BaL ˙BÚ‰«¿»∆«»
ÌÓˆÚ ˙BÚ‰L ÌLÎƒ¿≈∆«¿»«¿»
„Ù ˙e‡ÈˆÓ Ì‰ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿»

‡ÔÈמהגוף Èel‚aL ÈÙÏ ,¿ƒ∆¿ƒ≈
˙eiÁ ÌeL Ì‰aאין ולכן »∆«

חותך כאשר כאב חש האדם

ÒÈb‡שערותיו C„È‡Ïe ,¿ƒ»ƒ»
˙eiÁ Ì‰a LÈ È‰¬≈≈»∆«
‡e‰ ÔÎ BÓk ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿≈
ÈÙk ÌbL ,‰Ba«»∆«¿ƒ

˙ÎLÓpLלהתלבשותה ועד למדרגה ‡„Ì,ממדרגה Èa ˙‡ ˙ÈÁa ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«∆¿≈»»
da LÈבהעלםÈÚLÚL ÔÈÚ‰התענוג ענין B‰L‰הוא e‰ÊÂ . ≈»»ƒ¿»¿«¬À«¿∆∆«»

Ì˙„BÚ È„È ÏÚ Ì„‡ ÈaL ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L ,‰ÓÏ ‰ƒ¿»¿«»∆««»»»∆ƒ∆¿≈»»«¿≈¬»»
.‰BaL ÌÈÚLÚL‰ ˙‡ el‚Èבירידתה התורה, מדרגות חמש נתבאר ¿«∆««¬Àƒ∆«»

שניתנה ועד לבדו בה משתעשע שהקדושֿברוךֿהוא מכפי הנעלית, ממדרגתה

שני ישנם התורה דרגות שבכל וביאר הנעלם. התענוג את בה לגלות אדם לבני

(בחי' בהעלם ותענוג חיות וגם ומציאות צמצום שב'שערות', הענינים

המורה 'התקשרות' הלשון שייך התורה דרגות בכל מדוע יובן עתה שעשועי).

שצריך נפרדים דברים שני על

'כולא הלשון וגם ביניהם, לקשר

אחדות דרגת על המורה חד'

מוחלטת.

 ÔeÈ ‰Ê È ÏÚÂ Â¿«ƒ∆»
,‰BaL ˙BBLl‰«¿∆«»
˙e˙‰ ÔBLl‰«»¿ƒ¿«¿
‡L„Â ‡˙ÈB‡ ÔBLl‰Â¿«»¿«¿»¿À¿»
L ,„Á ‡lk ‡e‰ CÈa¿ƒÀ»»∆
Ïk ÏÚ È‡ el‡ ˙BBLÏ¿≈»ƒ«»
LÈÓ ‰BaL ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆«»≈≈
Ïk BÒ „Ú ÔÈb Ïk»«¿ƒ«»

ÔÈbהמדרגות כל [=מראשית «¿ƒ
המדרגות] כל סוף ÌÈ‡Âעד ,¿≈»

,eÈ‰Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ˙BÒ¿ƒ∆»∆¿«¿
˙e‡Èˆn‰ „vnL∆ƒ««¿ƒ

‰BaLככלי (ממדרגתה ∆«»
הקדושֿברוךֿהוא של אומנותו

בהבנה התלבשותה למדרגת ועד

אנושי) בשכל daוהשגה CiL«»»
,˙e˙‰ ÔBLl‰«»¿ƒ¿«¿
‚eÚ‰ „vÓ ÌBÓ ÏkÓeƒ»»ƒ«««¬

daL ˙eiÁ‰Â'בחי (למן ¿««∆»
(עתיק) הכתר שבפנימיות גדלות

ועד התורה המשכת שבשורש

להבנה היסוד שהם לכללים

נגלה שבלימוד והשגה

‡ÈB˙‡דאורייתא) È‰¬≈«¿»
‡lk ‡e‰ CÈa ‡L„Â¿À¿»¿ƒÀ»

.„Á»
Ôk Ìb ÔeÈ ‰Êe Ê»∆»«≈
B˙BL ÈnL ÌÚ‰«««∆ƒ∆»

‰lÙÓ e B˙en‡34, À»»ƒ¿ƒ»
,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏ¿ƒ¿»≈»
ÈnL eÓ‡L ‰Ó È‰L∆¬≈ƒ∆∆»¿∆ƒ
Ìb LÈ ‰BaL ,ÁÎeÓ ,‰lÙÓ e B˙en‡ B˙BL∆»À»»ƒ¿ƒ»«∆«»≈«
B˙B ÔÈ‡L ÈÓ Ìb ,Ôk Ì‡Â ,‰lÙ‰ È„È ÏÚ ÏÚÙpL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ≈«ƒ∆≈»

B˙en‡לתורה עיתים קובע ‰p‰ורק ,È „ÓBlL ‰ÚLa À»ƒ≈¿»»∆≈ƒ»≈
ÏÎeÈ ‰lÙa CÈLÓ‰Ï CÈvL ‰ÎLÓ‰‰L Á‡Ó ,‰lÙ‰Ó≈«¿ƒ»≈««∆««¿»»∆»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»«
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הּטעם ּׁשאמרּו ּומה הּתֹורה. ידי על ּגם להמׁשי ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָיּוכל
מאחר לתפּלה, להפסיק צרי אּמנּותֹו ּתֹורתֹו ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּדמי

הכי ּבלאו ּומבּטל ׁשהרי35ׁשּמפסיק מּובן, זה אין עדין , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואּלּו ,ּכ אחר יהיה הכי ּבלאו ּומבּטל ּׁשּמפסיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמה
עכׁשיו יפסיק לּמה ּכן ואם לֹומד, הּוא הרי זֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּבׁשעה
הּתֹורה. ידי על ּגם זה להמׁשי ׁשּיכֹול ּבׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָלּתפּלה

C‡ראׁשית הּמתחיל ּבדּבּור הּמבֹואר ּפי על יּובן הענין «ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
ב'36עריסֹותיכם להיֹות ׁשּצרי ּותפּלה, ּתֹורה ּבענין ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

ּתֹורה ּדהּנה, מעלה. יׁש מהם אחד ׁשּבכל לפי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעבֹודֹות
העלאה היא ּותפּלה למּטה, מּלמעלה המׁשכה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָהיא
עֹולם חּיי נקראת ׁשהּתֹורה וזהּו למעלה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּלמּטה

ׁשעה חּיי נקראת ׁשהּתֹורה37והּתפּלה הינּו עֹולם ּדחּיי , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּתפּלה ׁשעבֹודת הינּו ׁשעה וחּיי ּבעֹולם, חּיּות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָממׁשכת

הפנה מּלׁשֹון ׁשעה א38ענינּה זי ּגיט ער אז קער, א , ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ויׁש למעלה. עניניו ּכל את ּומעלה למעלה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקער
להיֹותּה היא ּבּתֹורה הּמעלה הענינים, ּבב' ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָמעלה
לפי היא ּבּתפּלה והּמעלה למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָהמׁשכה
ׁשל ענין ׁשהּוא למעלה מּלמּטה ההעלאה ידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָשעל
הּטעם יּובן ּובזה חדׁש. אֹור ממׁשיכים אזי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהתחּדׁשּות
ׁשּתֹורתֹו ּדמי מּתפּלה, ּפטּור אּמנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ְְְִִִִֶֶָָָָָֻּדמי
ׁשּום ּבלי ּבתמידּות אצלֹו היא ׁשהּתֹורה הינּו ְְְְִִִִֶֶַַָָֻאּמנּותֹו
ׁשהּוא ענין ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבֹואר וׁשּנּוי, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָהפסק
לא הוי' אני מּבחינת ונמׁש ׁשּי הּוא הרי ׁשּנּוים ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹּבלי

אּמנּות39ׁשניתי ׁשּתֹורתֹו ׁשּמי ונמצא, .ממׁשי הּוא הרי ֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻ
ידי על ׁשּנמׁש חדׁש האֹור ּבחינת ּתֹורתֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבלּמּוד
מי והּנה, ׁשניתי. לא הוי' אני ּבחינת והּוא ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהּתפּלה,
הּתענּוג ּבחינת ּבגּלּוי אצלֹו מאיר אּמנּותֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻׁשּתֹורתֹו
ׁשאינֹו ּפׁשּוט ּתענּוג ׁשהּוא לעיל, ׁשּנתּבאר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבּתֹורה
הּתענּוג הרי ּכּלם ׁשאצל ּדאף ּדבר, ּבׁשּום ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֻֻמרּכב
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יג     

הּטעם ּׁשאמרּו ּומה הּתֹורה. ידי על ּגם להמׁשי ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָיּוכל
מאחר לתפּלה, להפסיק צרי אּמנּותֹו ּתֹורתֹו ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּדמי

הכי ּבלאו ּומבּטל ׁשהרי35ׁשּמפסיק מּובן, זה אין עדין , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואּלּו ,ּכ אחר יהיה הכי ּבלאו ּומבּטל ּׁשּמפסיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמה
עכׁשיו יפסיק לּמה ּכן ואם לֹומד, הּוא הרי זֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּבׁשעה
הּתֹורה. ידי על ּגם זה להמׁשי ׁשּיכֹול ּבׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָלּתפּלה

C‡ראׁשית הּמתחיל ּבדּבּור הּמבֹואר ּפי על יּובן הענין «ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
ב'36עריסֹותיכם להיֹות ׁשּצרי ּותפּלה, ּתֹורה ּבענין ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

ּתֹורה ּדהּנה, מעלה. יׁש מהם אחד ׁשּבכל לפי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעבֹודֹות
העלאה היא ּותפּלה למּטה, מּלמעלה המׁשכה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָהיא
עֹולם חּיי נקראת ׁשהּתֹורה וזהּו למעלה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּלמּטה

ׁשעה חּיי נקראת ׁשהּתֹורה37והּתפּלה הינּו עֹולם ּדחּיי , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּתפּלה ׁשעבֹודת הינּו ׁשעה וחּיי ּבעֹולם, חּיּות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָממׁשכת

הפנה מּלׁשֹון ׁשעה א38ענינּה זי ּגיט ער אז קער, א , ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ויׁש למעלה. עניניו ּכל את ּומעלה למעלה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקער
להיֹותּה היא ּבּתֹורה הּמעלה הענינים, ּבב' ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָמעלה
לפי היא ּבּתפּלה והּמעלה למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָהמׁשכה
ׁשל ענין ׁשהּוא למעלה מּלמּטה ההעלאה ידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָשעל
הּטעם יּובן ּובזה חדׁש. אֹור ממׁשיכים אזי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהתחּדׁשּות
ׁשּתֹורתֹו ּדמי מּתפּלה, ּפטּור אּמנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ְְְִִִִֶֶָָָָָֻּדמי
ׁשּום ּבלי ּבתמידּות אצלֹו היא ׁשהּתֹורה הינּו ְְְְִִִִֶֶַַָָֻאּמנּותֹו
ׁשהּוא ענין ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבֹואר וׁשּנּוי, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָהפסק
לא הוי' אני מּבחינת ונמׁש ׁשּי הּוא הרי ׁשּנּוים ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹּבלי

אּמנּות39ׁשניתי ׁשּתֹורתֹו ׁשּמי ונמצא, .ממׁשי הּוא הרי ֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻ
ידי על ׁשּנמׁש חדׁש האֹור ּבחינת ּתֹורתֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבלּמּוד
מי והּנה, ׁשניתי. לא הוי' אני ּבחינת והּוא ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהּתפּלה,
הּתענּוג ּבחינת ּבגּלּוי אצלֹו מאיר אּמנּותֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻׁשּתֹורתֹו
ׁשאינֹו ּפׁשּוט ּתענּוג ׁשהּוא לעיל, ׁשּנתּבאר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבּתֹורה
הּתענּוג הרי ּכּלם ׁשאצל ּדאף ּדבר, ּבׁשּום ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֻֻמרּכב
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פכ"ג.35) 36.5)תניא הערה לעיל א.)37נסמן י, דרושים38)שבת לקו"ת וראה שכט. ע' תרנ"ד שמז. ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ראה

ד. סג, רע"א. סא, ו.39)לר"ה ג, מלאכי

    
ÔÈ‡L ÈÓ ÌÚh‰ eÓ‡ ‰Óe ‰Bz‰ È„È ÏÚ Ìb CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ««¿≈«»«∆»¿«««¿ƒ∆≈

˜ÈÒÙ‰Ï CÈˆ B˙en‡ B˙Bzמתורתו ‰lÙ˙Ïשמי היא ההלכה »À»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
ומתפלל מלימודו מפסיק הוא תפילה זמן מגיע כאשר אומנותו, תורתו ,שאין

ש משום הוא התפילה, מפני התורה לימוד יידחה מדוע »»≈Á‡Óוהטעם
Â‡Ïa ÏhÓe ˜ÈÒÙnL∆«¿ƒ¿«≈¿»

ÈÎ‰35כה בין שמפסיק כיון »ƒ
כגון אחר לדבר מלימודו וכה

וכדומה, פרנסה בעניני לעסוק

מצוה לדבר שיפסיק מוטב כן אם

תפלה -‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„Ú ,¬«ƒ≈∆
‰Ó È‰L ,ÔeÓ»∆¬≈«
Â‡Ïa ÏhÓe ˜ÈÒÙn∆«¿ƒ¿«≈¿»
el‡Â ,Ck Á‡ ‰È‰È ÈÎ‰»ƒƒ¿∆««»¿ƒ
,„ÓBÏ ‡e‰ È‰ BÊ ‰ÚLa¿»»¬≈≈
˜ÈÒÙÈ ‰nÏ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»»«¿ƒ
‰ÚLa ‰lÙzÏ ÂÈLÎÚ«¿»«¿ƒ»¿»»
‰Ê CÈLÓ‰Ï ÏBÎiL∆»¿«¿ƒ∆

È„È(התפלה) ÏÚ Ìb««¿≈
‰Bz‰שאכן יבאר להלן «»

(שתורתם סגולה יחידי אותם

תורתם שבלימוד אומנותם)

התפילה, ענין את גם ממשיכים

להפסיק צריכים שאינם הרי

משום להתפלל, כדי מלימודם

החיות דרגת להם שניתנה

ידה שעל שבתורה והתענוג

חדש אור בתורתם הם ממשיכים

זו דרגא משינויים. שלמעלה

רבינו ומשה תורה, במתן נמשכה

אלה סגולה יחידי שאצל פעל

'שאין מי אך בגילוי. הדבר יהיה

שיהיו צריך אומנותו' תורתו

'תורה' העבודות שתי אצלו

- שניהם יגיעת רק כי ו'תפלה'

ארץ) ודרך (תורה ותורה' 'קמח

היצר מבטלת – עוון' 'משכחת

הרע.

È ÏÚ ÔeÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»«ƒ
ÏÈÁ˙n‰ ea„a ‡Bn‰«¿»¿ƒ««¿ƒ

ÌÎÈ˙BÒÈÚ ˙ÈL‡36 ˙BÈ‰Ï CÈL ,‰lÙ˙e ‰Bz ÔÈÚa ≈ƒ¬ƒ≈∆¿ƒ¿»»¿ƒ»∆»ƒƒ¿
‡È‰ ‰Bz ,‰p‰ ‰ÏÚÓ LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL ÈÙÏ ˙B„BÚ‰»¬¿ƒ∆¿»∆»≈∆≈«¬»¿ƒ≈»ƒ

‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ ‰lÙ˙e ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿«»
˙‡˜ ‰lÙz‰Â ÌÏBÚ ÈiÁ ˙‡˜ ‰Bz‰L e‰ÊÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆∆«»ƒ¿≈«≈»¿«¿ƒ»ƒ¿≈

‰ÚL ÈiÁ37˙eiÁ ˙ÎLÓÓ ‰Bz‰L eÈ‰ ÌÏBÚ ÈiÁ , «≈»»¿«≈»«¿∆«»«¿∆∆«
ÔBLlÓ ‰ÚL dÈÚ ‰lÙz‰ ˙„BÚL eÈ‰ ‰ÚL ÈiÁÂ ,ÌÏBÚa»»¿«≈»»«¿∆¬««¿ƒ»ƒ¿»»»»ƒ¿

‰Ù‰שעה' מפרשים חז"ל ¬»»
'הפנה' מלשון שעה אחת',

הרגילות שינוי הוא ,38שתוכנה
‡ CÈÊ Èb Ú Ê‡ ,Ú˜ ‡«∆«∆ƒƒ«

Ú˜את שמטה [=הטייה, ∆
ורצונו] «»¿hÓlÓƒ‰עצמו

Ïk ˙‡ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¬∆∆»
LÈÂ ‰ÏÚÓÏ ÂÈÈÚƒ¿»»¿«¿»¿≈
,ÌÈÈÚ‰ a ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿»ƒ
‡È‰ ‰Bza ‰ÏÚn‰««¬»«»ƒ
‰ÎLÓ‰ d˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
‡È‰ ‰lÙza ‰ÏÚn‰Â¿««¬»«¿ƒ»ƒ
‰‡ÏÚ‰‰ È„È ÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈««¬»»
‡e‰L ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆
ÈÊ‡ ˙eLÁ˙‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿«¿¬«
L„Á B‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ»»
ÈÓ ÌÚh‰ ÔeÈ ‰Êe»∆»«««¿ƒ
e B˙en‡ B˙BzL∆»À»»
B˙BzL ÈÓ ,‰lÙzÓƒ¿ƒ»¿ƒ∆»
‰Bz‰L eÈ‰ B˙en‡À»«¿∆«»
ÈÏa ˙e„ÈÓ˙a BÏˆ‡ ‡È‰ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ
,ÈepLÂ ˜ÒÙ‰ ÌeL∆¿≈¿ƒ
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡BÓe¿»¿«»¿
ÈÏa ‡e‰L ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿»∆¿ƒ
CiL ‡e‰ È‰ ÌÈepLƒƒ¬≈«»
ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁaÓ CLÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬»»

È˙ÈL ‡Ï39,‡ˆÓÂ  …»ƒƒ¿ƒ¿»
B˙en‡ B˙BzL ÈnL∆ƒ∆»À»
„enÏa CÈLÓÓ ‡e‰ È‰¬≈«¿ƒ¿ƒ
L„Á B‡‰ ˙ÈÁa B˙Bz»¿ƒ«»»»
,‰lÙz‰ È„È ÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»
‡Ï ÈÂ‰ È‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«¬ƒ¬»»…
B˙BzL ÈÓ ,‰p‰Â È˙ÈL»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆»
BÏˆ‡ È‡Ó B˙en‡À»≈ƒ∆¿
eÚz ‡e‰L ,ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰BzaL eÚz‰ ˙ÈÁa Èela¿ƒ¿ƒ«««¬∆«»∆ƒ¿»≈¿≈∆«¬
È‰ Ìlk Ïˆ‡L ‡ , ÌeLa kÓ BÈ‡L eL»∆≈À¿»¿»»¿«∆≈∆À»¬≈
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יד  

אּמנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ּבמי מקֹום, מּכל ּבהעלם, הּוא ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּבּתֹורה
הּתענּוג ּבחינת ּגם נּתן ּתֹורה ּבמּתן ּדהּנה, ּבגּלּוי. זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָהרי
וידּוע ּבגּלּוי, הּכל יהיה לבֹוא לעתיד ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבּתֹורה,

ּתֹורה מּתן ּפעם עֹוד יהיה ּתֹורה40ׁשּלא ׁשּבמּתן לפי , ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
מבֹואר אמנם, ּבהעלם. ׁשּזהּו אּלא הענינים, ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָנּתנּו
מׁשה המׁשי ּתֹורה מּתן ׁשּבׁשעת עמּקֹות מגּלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻּבספר
ּפנים ּכל על סגּלה ליחידי הּתענּוג ּבחינת את ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻרּבנּו
אּמנּותֹו, ׁשּתֹורתֹו מי אצל והינּו ּבגּלּוי, אצלם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשּיהיה
ּכל אצל ּבגלּוי זה יהיה ּולעתיד מהּתפּלה. ּפטּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָולכן

ּׁשאמרּו מה ּדזהּו לא41יׂשראל, ּבֹו אין הּבא ׁשעֹולם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מרּכב ׁשאינֹו הּפׁשּוט ּתענּוג ׁשהּוא ׁשתּיה, ולא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻאכילה

ּדבר צרי42ּבׁשּום אּמנּותֹו, ּתֹורתֹו ׁשאין מי אמנם . ְְִִֵֶָָָָָָָֻ
רצֹוא ׁשהּוא ּותפּלה, ּדתֹורה העבֹודֹות ב' אצלֹו ְְְְֲִִֶֶָָָָלהיֹות
קמח ענין הּוא ּבגׁשמּיּות נמׁש ּׁשהּוא ּדכמֹו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָוׁשֹוב,
(ּכּנ"ל). עֹון מׁשּכחת ּדוקא ׁשניהם דיגיעת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָותֹורה,

הּואÊe‰ח) ּדמצותּה חּלה, ּדמצות הענין יּובן »∆ְְְְְִִִַַָָָָָָ
ּדענין ולּׁשה, הּטחינה לאחרי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבהּקמח
הּוא ּבעבֹודה וענינֹו ּדּקים, ּפרּורים ׁשּנעׂשה הּוא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּטחינה

ונדּכה נׁשּבר עצמֹו43לב ׁשעֹוׂשה הּטחינה ענין ּולאחרי . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
והּוא מים, ידי על הּלּׁשה ענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָלפרּורים,
לנמּו מּגבֹוּה יֹורדים למים ׁשּנמׁשלה הּתֹורה ,44ענין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

והּוא ותֹורה, ּדתפּלה העבֹודֹות ב' להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָוהינּו
לּכהן, ונֹותנּה חּלה מפריׁש הּוא ּכ ואחר הּתפּלה. ׁשּקֹודם הּתֹורה לּמּוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹענין
הרצֹוא ענין הּוא לּכהן ׁשהּנתינה וׁשֹוב, ּדרצֹוא הּבחינֹות ב' ּכן ּגם ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש
וזהּו ּכּידּוע. המׁשכה ענין הּוא החּלה את אֹוכל ּׁשהּכהן ּומה למעלה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשמּלמּטה

ּפרּוׁשים ב' ּבזה ׁשּיׁש ּתרּומה, ּבׁשם קֹוראּה ּׁשהּכתּוב מה ּכן מּלׁשֹון45ּגם ּתרּומה , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הפרׁשה מּלׁשֹון ּותרּומה למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ׁשענינּה ׁשענינּה46הרמה, , ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּׁשּכתּוב מה ּדר ועל למּטה. מלמעלה המׁשכה ׁשּיׁש47הּוא ,הּמל אלקי ארֹוממ ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּפרּוׁשים ב' הּמל,48ּבזה אלקי ּבחינת את להעלֹות הּוא ּבארֹוממ הא' ּפרּוׁש , ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדאלקי והינּו .הּמל אלקי ּבבחינת הרֹוממּות להמׁשי הּוא ּבארֹוממ ב' ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹּופרּוׁש
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ועוד.40) .57 ע' תש"ט סה"מ שסו. ע' שם תער"ב המשך תקמו. כג. ע' תרס"ו סה"מ ברכות41)ראה

א. ואילך.42)יז, קה ע' תרס"ו המשך שסז. ע' תר"ן סה"מ יט.43)ראה נא, תענית44)תהלים ראה

א. ואילך.45)ז, א'שנה ס"ע תרומה אוה"ת ב.46)ראה כה, תרומה א.47)פרש"י קמה, תהלים

ג.48) מ, מקץ תו"א ראה

    
B˙BzL ÈÓa ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ‰BzaL ‚eÚz‰««¬∆«»¿∆¿≈ƒ»»¿ƒ∆»
˙ÈÁa Ìb Ôz ‰Bz ÔzÓa ,‰p‰c .Èel‚a ‰Ê È‰ B˙en‡À»¬≈∆¿ƒ¿ƒ≈¿««»ƒ««¿ƒ«
,Èel‚a Ïk‰ ‰È‰È ‡BÏ „È˙ÚÏ È‰L ,‰BzaL ‚eÚz‰««¬∆«»∆¬≈∆»ƒ»ƒ¿∆«…¿ƒ

‰Bz ÔzÓ ÌÚ „BÚ ‰È‰È ‡lL Úe„ÈÂ40‰Bz ÔzÓaL ÈÏ , ¿»«∆…ƒ¿∆««««»¿ƒ∆¿««»
k ez‡l‡ ,ÌÈÈÚ‰ Ï ƒ¿»»ƒ¿»ƒ∆»

,ÌÓ‡ .ÌÏÚ‰a e‰L∆∆¿∆¿≈»¿»
‰l‚Ó Òa ‡BÓ¿»¿≈∆¿«∆
ÔzÓ ˙ÚLaL ˙BwÓÚ¬À∆ƒ¿«««
ea ‰LÓ CÈLÓ‰ ‰Bz»ƒ¿ƒ…∆«≈
‚eÚz‰ ˙ÈÁa ˙‡∆¿ƒ«««¬
Ïk ÏÚ ‰l‚Ò È„ÈÁÈÏƒƒ≈¿À»«»
ÌÏˆ‡ ‰È‰L ÌÈ»ƒ∆ƒ¿∆∆¿»
ÈÓ Ïˆ‡ eÈ‰Â ,Èel‚a¿ƒ¿«¿≈∆ƒ
ÔÎÏÂ ,B˙en‡ B˙BzL∆»À»¿»≈
„È˙ÚÏe .‰lz‰Ó e»≈«¿ƒ»∆»ƒ
Ïk Ïˆ‡ ÈeÏ‚a ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆¿»≈∆»
‰Ó e‰Êc ,Ï‡Èƒ¿»≈¿∆«

eÓ‡M41‡a‰ ÌÏBÚL ∆»¿∆»«»
‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡≈…¬ƒ»¿…
‚eÚz ‡e‰L ,‰˙L¿ƒ»∆«¬
kÓ BÈ‡L eL‰«»∆≈À¿»

c ÌeLaבגילוי יהיה שאז ¿»»
שבחכמה העצמי התענוג

42ÔÈ‡Lדתורה ÈÓ ÌÓ‡ .»¿»ƒ∆≈
CÈˆ ,B˙en‡ B˙Bz»À»»ƒ
˙B„BÚ‰  BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿»¬
‡e‰L ,‰l˙e ‰B˙c¿»¿ƒ»∆
‡e‰M BÓÎc ,BLÂ ‡Bˆ»»ƒ¿∆
‡e‰ ˙eÓL‚a CLÓƒ¿»¿«¿ƒ

ÁÓ˜ ÔÈÚ(מלאכה),‰B˙Â ƒ¿»∆«¿»
‡˜Âc Ì‰ÈL ˙ÚÈ‚È„ƒƒ«¿≈∆«¿»
.(Ï"pk) ÔBÚ ˙ÁkLÓ«¿««¬««

ÔÈÚ‰ ÔeÈ ‰Êe (Á»∆»»ƒ¿»
d˙ÂˆÓc ,‰lÁ ˙ÂˆÓc¿ƒ¿««»¿ƒ¿»»
ÈÁ‡Ï ÁÓw‰a ‡e‰¿«∆«¿«¬≈
ÔÈÚc ,‰MÏÂ ‰ÈÁh‰«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»
‰ÚpL ‡e‰ ‰ÈÁh‰«¿ƒ»∆«¬»
BÈÚÂ ,ÌÈwc ÌÈe≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»
aL Ï ‡e‰ ‰„BÚa«¬»≈ƒ¿»

‰k„Â43ÔÈÚ ÈÁ‡Ïe . ¿ƒ¿∆¿«¬≈ƒ¿»
BÓˆÚ ‰BÚL ‰ÈÁh‰«¿ƒ»∆∆«¿

ÌÈeÏלמעלה מלמטה , ¿≈ƒ
התפלה) BÈ‰Ï˙(ענין CÈˆ ,»ƒƒ¿

,ÌÈÓ È„È ÏÚ ‰Ml‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ»«¿≈«ƒ
‰Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿»«»
ÌÈ„BÈ ÌÈÓÏ ‰ÏLÓpL∆ƒ¿¿»¿«ƒ¿ƒ

,CeÓÏ dBbÓ(התורה (ענין למטה 44CÈLמלמעלה eÈ‰Â , ƒ»«¿»¿«¿∆»ƒ
‰Bz‰ „enÏ ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰B˙Â ‰l˙c ˙B„BÚ‰  ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ«»
,Ô‰kÏ d˙BÂ ‰lÁ LÈÓ ‡e‰ Ck Á‡Â .‰lz‰ Ì„BwL∆∆«¿ƒ»¿««»«¿ƒ«»¿¿»«…≈
Ô‰kÏ ‰È˙p‰L ,BLÂ ‡Bˆc ˙BÈÁa‰  Ôk Ìb ‰Êa LL∆≈»∆«≈«¿ƒ¿»»∆«¿ƒ»«…≈
‡Bˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»»»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓLענין) ∆ƒ¿«»¿«¿»
Ô‰k‰Mהתפלה) ‰Óe ,«∆«…≈

‡e‰ ‰lÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡≈∆««»
Úe„k ‰ÎLÓ‰ ÔÈÚענין) ƒ¿»«¿»»«»«

Ó‰התורה) Ôk Ìb e‰ÊÂ .¿∆«≈«
ÌLa d‡B˜ e˙k‰M∆«»¿»¿≈

‰Êa LL ,‰Óez ¿»∆≈»∆
ÌÈLe45‰Óez , ≈ƒ¿»

dÈÚL ,‰Ó‰ ÔBLlÓƒ»¬»»∆ƒ¿»»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰«¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ,(רצוא)‰Óe˙e ¿«¿»¿»
‰L‰ ÔBLlÓ46, ƒ»«¿»»

‰ÎLÓ‰ ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»«¿»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ(שוב). ƒ¿«¿»¿«»

e˙kM ‰Ó Cc ÏÚÂ47 ¿«∆∆«∆»
,CÏn‰ È˜Ï‡ ÓÓB‡¬ƒ¿¡…««∆∆

ÌÈLe  ‰Êa LL48, ∆≈»∆≈ƒ
ÓÓB‡a ‡‰ Le≈»«¬ƒ¿
˙ÈÁa ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ‡e‰¿«¬∆¿ƒ«

CÏn‰ È˜Ï‡מלמטה) ¡…««∆∆
למעלה) Lee ,≈

CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ÓÓB‡a«¬ƒ¿¿«¿ƒ
למטה) ¿«‰eÓÓB˙(מלמעלה

.CÏn‰ È˜Ï‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¡…««∆∆
‡e‰ CÏn‰ È˜Ï‡c eÈ‰Â¿«¿∆¡…««∆∆
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להיֹות וצרי ורע, ּדטֹוב אילנא ּבחינת הּוא ּובּתֹורה הּמלכּות, ספירת הּוא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּמל
ּבּתֹורה, הרֹוממּות ּבחינת המׁשכת ּולאחרי והמׁשכה. ּדהעלאה העבֹודֹות ב' ְְְְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבזה

ועד לעֹולם ׁשמ ּדואברכה הענין ּוכמֹו47יׁשנֹו ּבעֹולם, ּכן ּגם ויתּגּלה ׁשּימׁש , ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו לבֹוא, לעתיד (ׁשּגם49ׁשּיהיה גֹו' ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ

ּדּבר. הוי' ּפי ּכי יראה) הּגׁשמי ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבׂשר
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,ÚÂ B ÏÈ ˙Èa e‰ ‰Be ,˙eÎÏ‰ ˙È¿ƒ«««¿«»¿ƒ«ƒ»»¿»»
ÈÏe ‰ÎLÓ‰Â ‰ÏÚ‰ ˙B„BÚ‰  ‰a ˙BÈ‰Ï CÈÂ¿»ƒƒ¿»∆»¬¿«¬»»¿«¿»»¿«¬≈

˙eÓÓB‰ ˙Èa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«»¿
,‰Baהתענוג בחינת הוא «»
‰ÔÈÚשבתורה BLÈ ,∆¿»ƒ¿»

ÌÏBÚÏ ÓL ‰ÎÂ¿«¬»¿»ƒ¿¿»
„ÚÂהמשכה לשון ,49ברכה »∆

Ôk Ìb ‰lb˙ÈÂ CLÓiL∆À¿»¿ƒ¿«∆«≈
‰È‰iL BÓÎe ,ÌÏBÚa»»¿∆ƒ¿∆

e˙kLבשלמות BÓk ,BÏ „È˙ÚÏ50eÂ ÈÂ‰ „Bk ‰ÏÂ ∆»ƒ»¿∆»¿ƒ¿»¿¬»»¿»
a ÈÂ‰ È Èk ‰È ÈÓLb‰ a ÌbL B a ÏÎ»»»∆«»»««¿ƒƒ¿∆ƒƒ¬»»ƒ≈
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' א



טז

        
מוגה בלתי

הבעש"ט פתגם ידוע רז"ל1. מאמר המגילה2על את קורא שכאשר יצא", לא למפרע המגילה את "הקורא
שאירע מאורע שזהו שחושב נצחיתבאופן היא שהתורה כיון יצא, לא אזי למפרע, ישנם3, עניניה וכל ,

בהוה. גם
תורה ספר מכתיבת המגילה כתיבת למדים דינים לכמה שבנוגע אף נקראת4והנה, מגילה מקום, מכל ,

"ספר".5"אגרת" נקראת תורה ואילו ,

אור לתורה בהוספות כמבואר – ביניהם אך6והחילוק . . לעולם יבוטל בלתי תמיד נצחי הוא ש"הספר
לו צריך אין . . האגרת את קריאתו אחר הרי כי כלל, להתקיים ולא בלבד שעה לפי אלא נכתב אינו האגרת

מוקצה לגבי שבת, בהלכות לספר אגרת בין דינים חילוקי גם יש זה ומצד כו'". .7עוד

שהתורה שבהם, הקדושה מענין גם וכמובן המגילה. מאשר יותר הנצחיות ענין בה יש שהתורה מובן, ומזה
הנצחיות אזי יותר היא שהקדושה וככל הקדושים, שמות נזכרו לא שבה המגילה מאשר יותר קדושה בה יש

יותר. היא

רז"ל למאמר בסתירה זה ממגילת8ואין חוץ המשיח, לימות ליבטל עתידין והכתובים הנביאים ספרי "כל
הרשב"א בשו"ת בזה וטריא השקלא (כידוע שיתבטלו9אסתר" כפשוטו אינו ליבטל" ד"עתידין הפירוש כי, – (

בטיהר "כשרגא לביטול היא הכוונה אלא ושלום, לבוא,10א"חס דלעתיד הגילויים מעלת גודל שמצד והיינו, ,
מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ "כשרגא11ש"מלאה ערך, לו יהיה לא הקודש" ד"כתבי הגילוי אזי ,

סתימין" דכל "סתימא מבחינת שהוא אסתר דמגילת הענין כן שאין מה וחשיבות12בטיהרא", ערך לו יהיה ,
המגילה. מאשר יותר נצחית היא התורה – הנצחיות ענין לגבי אבל לבוא; דלעתיד הגילוי לגבי אפילו

כמה אחת על יצא", לא למפרע המגילה את ש"הקורא הבעש"ט אומר המגילה לגבי אם הרי, שכן, וכיון
זמן. בכל ישנם שבודאי התורה, וסיפורי עניני לגבי וכמה

.עתה גם המרגלים דשילוח הענין ישנו לעיל, האמור וע"פ המרגלים. שילוח אודות מסופר השבוע בפרשת .
ישנם עתה שגם לכך נוסף המרגלים,כלומר: שילוח של

פועל, לידי הדבר בא מריבה [במי ישראל לארץ יכנס לא רבינו שמשה הענין התחיל המרגלים במעשה כי, –
המרגלים] במעשה כבר היה הענין התחלת משה,13אבל ידי על היתה לא ישראל לארץ שהכניסה זה ומצד ,

הגלות לענין מקום נתינת נעשה יהושע, ידי על .14אלא

רז"ל אמרו דהנה, בזה, שחמה15והענין ביניהם, והחילוק לבנה", כפני יהושע ופני חמה כפני משה "פני
ההעלם, בתכלית היא ולפעמים במילואה, היא שלפעמים שינויים, בה יש לבנה כן שאין מה שינויים, בה אין
מה לגלות, מקום נתינת היה שינויים, בה שיש לבנה", "פני יהושע, ידי על היתה לארץ שהכניסה כיון ולכן,

– הגלות ענין היה לא שינויים, בה שאין חמה", "פני משה, ידי על לארץ הכניסה היתה אילו כן שאין

רק לא המרגליםהנה דמעשה הענין גם אלא המרגלים, –דמעשה התורה עניני ככל – הוא ,
נצחי. ענין
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וש"נ.1) ס"ק. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
רפ"ב.2) מגילה
ובכ"מ.3) רפי"ז. תניא
ואילך.4) ה"ט פ"ב מגילה הל' רמב"ם ראה
הי"א.5) שם
א.6) קיט, מג"א
וש"נ.7) ואילך. סכ"ה סש"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
הי"ח.8) שם רמב"ם ה"ה. פ"א מגילה ירושלמי

סצ"ג.9) ח"א
כו'10) ליבטל עתידין המועדים כל מרז"ל להבין רד"ה ראה

וש"נ. .(118 ע' חט"ז (תו"מ תשט"ז
בסופן.11) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
א).12) (יז, בהקדמה תקו"ז
לז.13) א, דברים יקר כלי ראה
(14.346 ע' חי"ט בלקו"ש בהנסמן ראה
ועוד.15) כ. כז, פינחס ופרש"י ספרי א. עה, ב"ב

       

תורה בלקוטי המבואר פי על ויובן כדבעי,16. שלא שהיה דמשה, המרגלים שילוח בין החילוק בענין
לתועלת שהיה דיהושע, המרגלים .17לשילוח

המרגלים שילוח ענין וזהו אדם, לכל ששייכת עבודה (א) עבודה: אופני ב' שישנם – בקצרה הענין ותוכן
דמשה המרגלים כאשר ולכן, נפש, לכל שוה ואינה משה, בבחינת שהם לאלו רק ששייכת עבודה (ב) דיהושע,

זו. עבודה לפעול יכולים היו לא – רבינו ממשה מקום בריחוק והיו ישראל לארץ הלכו

רז"ל שאמרו מה יובן זה פי כיון18ועל מובן: אינו דלכאורה – היו" כשרים שעה "אותה למרגלים בנוגע
שנעשה יתכן ואיך במדריגה, להתעלות צריכים היו ישראל לארץ בבואם הרי היו", "כשרים במדבר שבהיותם
אצל תלמיד (שהרי לעצמם מציאות היו ולא בביטול, היו למשה, בסמיכות שבהיותם – הוא הענין אך להיפך?

כו' רבו בפני הלכה דמורה הדין ישנו שלכן כלל, מציאות אינו הלכו19רבו כאשר אבל היו"; "כשרים ולכן ,(
המציאות ונתגלתה ממשה, שנתרחקו כיון הרי – למעליותא אם לגריעותא אם 'נפקאֿמינה' ללא – אחר למקום

כו'. רצוי בלתי מצב נעשה אזי שלהם,

מרגלים" מעצת יושיעך "יֿה יהושע על התפלל שמשה הטעם גם לבנה"20וזהו "פני – יהושע של ענינו :
האוהל" מתוך ימיש ש"לא ובאופן חמה", "פני ממשה, שקיבל מציאות21– היה לא משה אצל שבהיותו כך, ,

מקום בריחוק הלך כאשר אבל כלל; מציאות אינו הרי יותר, בתוקף היותו שעם במאור, הכלול אור וכמו כלל,
מיוחדת כח ונתינת לתפלה הוצרך אזי .22ממשה,

אמותיו מד' יוצא כאשר הנה העילוי, לתכלית עד מעלתו גודל על הבט שמבלי – אחד לכל ההוראה וזוהי
מיוחדת. כח לנתינת הוא זקוק רבו, של

:לעניננו ובנוגע .
לימי בסמיכות עתה אנו יותרעומדים ועוסקים כו', התורה בלימוד ממעטים אלו בזמנים הנה הנהוג, וכפי הקיץ,

כדבעי יהיה הקיץ שזמן כדי זה שלפני מהזמן כח לקחת צריכים ולכן, וכו'. הגוף דבריאות הגשמיים .23בענינים

ישראל: לארץ המדבר שבין החילוק בדוגמת הוא הנ"ל הזמנים ב' בין החילוק

בגמרא וכדאיתא התורה, ניתנה – תורה24במדבר לכל, מופקר שהוא כמדבר עצמו את אדם שעשה "כיון
העבודה התחילה ושם הפקר, מקום ואינה שבטים, לי"ב שנתחלקה ישראל ארץ כן שאין מה במתנה"; לו ניתנה

וכו'. וזריעה חרישה גשמיים, בענינים

עוסקים שבו הזמן על בתורה שעוסקים מהזמן כח ליקח יש ישראל, ארץ על מהמדבר כח הנתינת ובדוגמת
הגשמיים. בענינים בעבודה

שכתוב כמו עבודה, של ענין גם זה הרי חופש, ימי הם הקיץ שימי האומרים אלו לדעת דרכיך25אפילו "בכל
עמו גם שהרי לאלקות, כלי הגשמי את לעשות כדי הגוף, בריאות חיזוק של באופן היא שהעבודה אלא דעהו",

הבעש"ט כתורת ה', את לעבוד הפסוק26צריכים עמו".27על תעזב עזב גו' חמור תראה "כי

("די מציאות אכן הוא שהעולם וחושבים התועים אלו מעצת יושיעך יֿה – כח בנתינת צורך יש זה ועל
כליו להוציא יכול אינו הבית בעל אפילו ש"כביכול טעות לידי באים שמזה ועד וועלט"), א טאקע איז ַַוועלט

צריכים28משם" הגשמיות את וגם לעצמו, מציאות אינו שהעולם ולדעת זו, מטעות להזהר איפוא צריכים .
לאלקות. כלי לעשות
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הבעש"ט כתורת ה', את לעבוד הפסוק26צריכים עמו".27על תעזב עזב גו' חמור תראה "כי

("די מציאות אכן הוא שהעולם וחושבים התועים אלו מעצת יושיעך יֿה – כח בנתינת צורך יש זה ועל
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הוא תמוז מברכים שבת גם וכך שלפניו, בחודש הוא החודש מברכים ששבת נקבע פרטית בהשגחה .
סיון. בחודש

קשור החודש כל אם כי בסיון, ששי רק לא כלומר: מתןֿתורה. של החודש שהוא – סיון חודש של ענינו
בסיון. ששי זה הרי שבמיוחד אלא תורה, מתן עם

הגמרא מדברי – לדבר .29וראיה . תליתאי שבכתב"אוריאן בתורה גם וכמרומז "30תליתאי", :
תורה. מתן עם קשור כולו שהחודש היינו, סיני", מדבר באו גו' השלישי

עבידתי'" עביד ויומא יומא "כל הנה גופא זה בנוגע31ובחודש שנפעל מיוחד ענין יום בכל שיש היינו, ,
כדלקמן. בסיון, כ"ג – זה ליום בנוגע זה דרך ועל למתןֿתורה.

ויקראו" – (כנ"ל) יצא" לא למפרע המגילה את ש"הקורא – אסתר במגילת מסופר בסיון כ"ג יום אודות .
אחשורוש המלך בשם ויכתוב גו' בו ועשרים בשלשה סיון חודש הוא השלישי בחודש ההיא בעת המלך סופרי

גו'" הכתב פתשגן .32גו'
ובין הכתב", "פתשגן תוכן שני בתרגום מפורש – פה שבעל בתורה שנתפרשו שבכתב דתורה הענינים וככל
וכו'". המלכים לכל כבוד וחולקים העמים כל את אוהבים הם אשר היהודים תמימות על לכם "להגיד הדברים:

במדרש איתא ישנו33והנה, בתורה ענין כל שכן, שלו", וראשית ש"אחרית הקב"ה על קאי ש"אחשורוש"
לפי גם מתאימים להיות צריכים שני התרגום דברי הרי שכן, וכיון וסוד. דרוש רמז הפשט, דרך על שהוא כפי

של הכתב" "פתשגן תוכן שזהו היינו, הנ"ל, .המדרש

ליעקב שונא שעשו הלכה הרי מובן: אינו את34ולכאורה אוהבים . . ש"היהודים לומר אפשר איך כן, ואם ,
אותם?! ששונאים בשעה בה וכו'", כבוד וחולקים העמים כל

:"עמו תעזוב עזב גו' חמור תראה "כי הפסוק על הבעש"ט תורת בהקדם ויובן .
של בהחומר בעיון תסתכל כאשר – חמור" תראה שונא"כי שהוא "שונאך", – תראה אזי הגוף, שהוא ך

ורוחניות. לאלקות המתגעגעת הנשמה את

בזה: והענין

בתניא דביקותו35מבואר למעלות יגיע לא בתענוגים, רבה ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק שיהיה ש"גם
כו'". לסבול יכול אינו שהגוף . . החומרי הזה לעולם ירידתו בטרם ורחימו בדחילו בה'

בתכלית היתה בתענוגים, מאהבה שלמטה במדריגות בהיותה גם הנה – למעלה היתה הנשמה כאשר
שכתוב כמו כו', והביטול אהבה36הדביקות במדריגת גם הנה – למטה בירידתה ואילו לפניו"; עמדתי "אשר

הגוף. מצד – זה וכל ישות. בבחינת עדיין והוא הדביקות, בתכלית אינו בתענוגים

נעשים והגוף הוא אזי בזה, מתבונן כאשר הרי שכן, וכיון  מונע שהגוף כיון לזה, זה
הבא. עולם לחיי אלא הזה, עולם לחיי רק לא שנוגע מענין – מחייו אותו

גם – ישראל בני לכל ששייך בתורה ענין ככל – ישראל בני לכל בנוגע נאמר הבעש"ט שמאמר מובן ומזה
הנשמה, גילוי על מעלים הגוף היה לא הבעש"ט שאצל פי על אף כי, עצמו, הבעש"ט כמו הגדולים לצדיקים
למעלות יגיע לא . . גמור "צדיק שאפילו כיון "שונאך", זה הרי מקום, מכל קדוש, גוף היה עצמו הגוף וגם

כנ"ל. הזה", לעולם ירידתו בטרם . . בה' דביקותו

תעניות ידי על הגוף את לשבר שלא הבעש"ט, וכפירוש עמו", תעזב "עזב בכתוב מסיים כן פי על ואף
בזה וכמבואר עצמו, הגוף עם ה' את לעבוד אלא מעלה37וסיגופים, תוספת נעשה הגוף עבודת ידי שעל ,
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א.29) פח, שבת
א.30) יט, יתרו
רע"ב.31) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
טֿיג.32) ח, אסתר
קפב.33) א, במאו"א הובא

ד.34) לג, וישלח בפרש"י הובא יו"ד. ט, בהעלותך ספרי
ואילך).35) סע"א (מד, פל"ה גם וראה ואילך). סע"א (מח, פל"ז
(36.53 הערה 147 ע' חכ"ה לקו"ש וראה ועוד. א. יז, מלכיםֿא
וש"נ.

וש"נ.ראה37) ואילך. רלב ע' אייר סה"מ תו"מ

       

על שנעשית העליה גודל מובן הירידה שמגודל והיינו, ירידתה, קודם שהיתה מכמו יותר גדול בעילוי בהנשמה
הגוף. מצד נעשה זה וכל הירידה. שתהיה כדאי היה זה שבשביל כך, כדי עד ידה,

למעמד באים כן לאחרי הנה ד"שונאך", ומצב במעמד הגוף היה העבודה שבתחילת פי על שאף ונמצא,
הגוף. מעלת שנרגשת ומצב

כב וחולקים העמים כל את אוהבים . . ש"היהודים – הכתב" ב"פתשגן הביאור גם וזהו וכו'":. המלכים לכל וד
מעמד נעשה כן לאחרי הנה במגילה), (כמסופר לזה זה שונאים והגויים היהודים היו שבתחילה פי על אף
העילוי, לתכלית באים ידם שעל כיון המלכים", לכל כבוד וחולקים העמים כל את אוהבים . . ש"היהודים ומצב

עלמין בכולהו הוא בריך דקודשא יקרא אסתלק אחרא סטרא אתכפיא כד .38שהרי

לאלקות. כלי לעשות יש הגשמיות את שגם – למתןֿתורה בשייכות סיון כ"ג יום של המיוחד ענינו מובן זה פי ועל

***

.'אד כח נא יגדל ועתה המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

שגם אלא עוד ולא בתיֿהספר, את שסוגרים ועד בלימודים, ממעטים הקיץ בימי הנה בעולם, כנהוג .
שנוסעים כאלו שיש כיון כך, כל שילמדו מהתלמידים לדרוש אפשר אי הקיץ, בימי לומדים שבהם במקומות

וכו'. למחנותֿקיץ
בהם לומדים המחנות, בכל כמו הגוף, בריאות חיזוק עניני עם ביחד אשר, כאלו, מחנותֿקיץ נתייסדו ולכן

ישראל") ("גן הבעש"ט שם על נקראים אלו ומחנות תורה, להיות39גם שצריך הבעש"ט לשיטת בהתאם –
עמו". תעזב "עזב

אלו במחנות יתירה כי:40ומעלה –

במקומה, שלא רחמנות מתוך לילדיהם שמתייחסים הורים ישנם הרי להוריו, בסמיכות נמצא הילד כאשר

אותו שמועכים עד כך כל בחוזק הילד את מחבקים והחיבה הרחמנות גודל שמצד משל דרך ועל –
– ליצלן רחמנא אים") ("מ'צוקוועטשט

משער – "הרבה" שיעור ומהו הרבה, ללמוד לו אין ולכן השנה, כל במשך מהלימודים עייף שהילד וטוענים,
ש"מחמיר"... מישהו

"תורת שהיא תורה, פי על להיות שצריך כפי כדבעי, תורה לומדים שהילדים – הנ"ל שבמחנות המעלה וזוהי
הנשמה, בריאות חיזוק מביא התורה לימוד שכן, האדם, של ובריאותו לחייו גם דואגת שהיא היינו, חיים",

הגוף. בריאות חיזוק גם ובמילא

מחנותֿקיץ ישנם כן תלמודוכמו מצות בתור התורה מלימוד פטורות שנשים פי על אף שכן, ילדות, עבור
עשה ומצוות תעשה, לא מצוות כל כמו בהם, שחייבות הדינים את לידע כדי ללמוד צריכות הן גם הרי תורה,

גרמא הזמן היהדות41שאין יסודות לידע צריכות כן וכמו כו', ויראתו אהבתו ה', יחוד במצוות החיוב גם כולל ,
דרכו" פי על לנער ד"חנוך באופן הוא שהסדר וכיון בידם, שנתון והילדות הילדים חינוך נתייסדו42בשביל לכן ,

ילדות. עבור גם כאלו מחנות

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

היינו, רוחניות, – מגשמיות לעשות כדי הקיץ את וינצלו בריא, קיץ ולילדות לילדים שיהיה יתברך ה' יתן
ומצוות. תורה בעניני חיזוק יתוסף הקיץ ידי שעל
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על שנעשית העליה גודל מובן הירידה שמגודל והיינו, ירידתה, קודם שהיתה מכמו יותר גדול בעילוי בהנשמה
הגוף. מצד נעשה זה וכל הירידה. שתהיה כדאי היה זה שבשביל כך, כדי עד ידה,

למעמד באים כן לאחרי הנה ד"שונאך", ומצב במעמד הגוף היה העבודה שבתחילת פי על שאף ונמצא,
הגוף. מעלת שנרגשת ומצב

כב וחולקים העמים כל את אוהבים . . ש"היהודים – הכתב" ב"פתשגן הביאור גם וזהו וכו'":. המלכים לכל וד
מעמד נעשה כן לאחרי הנה במגילה), (כמסופר לזה זה שונאים והגויים היהודים היו שבתחילה פי על אף
העילוי, לתכלית באים ידם שעל כיון המלכים", לכל כבוד וחולקים העמים כל את אוהבים . . ש"היהודים ומצב

עלמין בכולהו הוא בריך דקודשא יקרא אסתלק אחרא סטרא אתכפיא כד .38שהרי

לאלקות. כלי לעשות יש הגשמיות את שגם – למתןֿתורה בשייכות סיון כ"ג יום של המיוחד ענינו מובן זה פי ועל

***

.'אד כח נא יגדל ועתה המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

שגם אלא עוד ולא בתיֿהספר, את שסוגרים ועד בלימודים, ממעטים הקיץ בימי הנה בעולם, כנהוג .
שנוסעים כאלו שיש כיון כך, כל שילמדו מהתלמידים לדרוש אפשר אי הקיץ, בימי לומדים שבהם במקומות

וכו'. למחנותֿקיץ
בהם לומדים המחנות, בכל כמו הגוף, בריאות חיזוק עניני עם ביחד אשר, כאלו, מחנותֿקיץ נתייסדו ולכן

ישראל") ("גן הבעש"ט שם על נקראים אלו ומחנות תורה, להיות39גם שצריך הבעש"ט לשיטת בהתאם –
עמו". תעזב "עזב

אלו במחנות יתירה כי:40ומעלה –

במקומה, שלא רחמנות מתוך לילדיהם שמתייחסים הורים ישנם הרי להוריו, בסמיכות נמצא הילד כאשר

אותו שמועכים עד כך כל בחוזק הילד את מחבקים והחיבה הרחמנות גודל שמצד משל דרך ועל –
– ליצלן רחמנא אים") ("מ'צוקוועטשט

משער – "הרבה" שיעור ומהו הרבה, ללמוד לו אין ולכן השנה, כל במשך מהלימודים עייף שהילד וטוענים,
ש"מחמיר"... מישהו

"תורת שהיא תורה, פי על להיות שצריך כפי כדבעי, תורה לומדים שהילדים – הנ"ל שבמחנות המעלה וזוהי
הנשמה, בריאות חיזוק מביא התורה לימוד שכן, האדם, של ובריאותו לחייו גם דואגת שהיא היינו, חיים",

הגוף. בריאות חיזוק גם ובמילא

מחנותֿקיץ ישנם כן תלמודוכמו מצות בתור התורה מלימוד פטורות שנשים פי על אף שכן, ילדות, עבור
עשה ומצוות תעשה, לא מצוות כל כמו בהם, שחייבות הדינים את לידע כדי ללמוד צריכות הן גם הרי תורה,

גרמא הזמן היהדות41שאין יסודות לידע צריכות כן וכמו כו', ויראתו אהבתו ה', יחוד במצוות החיוב גם כולל ,
דרכו" פי על לנער ד"חנוך באופן הוא שהסדר וכיון בידם, שנתון והילדות הילדים חינוך נתייסדו42בשביל לכן ,

ילדות. עבור גם כאלו מחנות

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

היינו, רוחניות, – מגשמיות לעשות כדי הקיץ את וינצלו בריא, קיץ ולילדות לילדים שיהיה יתברך ה' יתן
ומצוות. תורה בעניני חיזוק יתוסף הקיץ ידי שעל
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כ       

בזה: נוספת ונקודה

הוא כאן פנאי; להם שאין הם, טוענים התורה, בלימוד הוספה אודות עמהם מדברים שכאשר כאלו ישנם
מלקהו... או מנשקו אם המלמד, אליו מתייחס כיצד לילדו, בנוגע לדאוג עסוק הוא וכאן הפרנסה, בדאגת עסוק

התורה. בלימוד להוסיף כדי הזמן את לנצל יכולים – זו לדאגה מקום שאין הקיץ בימי אמנם,

והשאר למחנם), שיסעו (לאלו אתר על קצת לחלק גןֿישראל, מחנה למנהלי משקה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
שבעיר. לאנ"ש לחלק כדי משקה נתן כן כמו הילדות. של המחנה למנהלי משקה נתן וכן במחנם, לחלק –

הניגון שניגנו ולאחרי ניגון, שינגנו וצוה דבוסטון, תמימים אחי דישיבת התלמידים עבור משקה נתן כן כמו
מ"קאלעדזש", ההיפך הוא חוצה" מעיינותיך ד"יפוצו שהענין שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר מר", קאתי ַ"אימתי
קאלעדזש" "נא שיכריזו ואמר קאלעדזש", "נא – בקול) (והכריז מהתלמידים כמה שאלת על המענה גם ַַָָוזהו

הנ"ל]. הניגון לנגן התחיל כך ואחר פעמים, שלש

***

החום תוקף הוא תמוז בחודש אומרים43. חמור, של הקרירות גודל את להדגיש רוצים כאשר ולכן, ,
"שמש44הלשון מצד החום ענין שישנו תמוז בתקופת שגם והיינו, לי'". קרירא תמוז בתקופת אפילו "חמרא
קרירות.45הוי'" של במצב עדיין הוא הרי – "חמור" – הגוף חומר מצד הנה בתקפו, שמאיר

גשמיים. לענינים ביחס בקרירות להיות – ה' בעבודת לנצל צריכים חמור, של הקרירות טבע גם אמנם,

לו אין הגוף טבע מצד אם אבל, בקדושה. – "קאך" – והתלהבות חמימות להיות שצריך היא ָהאמת
העולם. בעניני קרירות לפעול פנים כל על צריך בקדושה, התלהבות

הפרשה: שבסיום ציצית מצות עם קשור זה הרי – זו קרירות פועלים כיצד

יראה" עליו שתפול פירוש התכלת, את יראה הטלית "כשמניח – ציצית בענין מהבעש"ט פתגם .46ישנו

שכתוב מה פי על ובפרט הזה? בזמן מצוי שאינו התכלת ענין אודות הבעש"ט מדבר מדוע מובן: ואינו
האריז"ל הזה?47בכתבי בזמן תכלת שיהיה אפשר אי מדוע הטעם בביאור

לבן. חוטי ידי על שנמשך אלא היום, גם נמשך תכלת, ידי על פעם נמשך שהיה ענין שאותו – בזה והביאור

רז"ל כמאמר הוא התכלת ענין ולכן,48והרי הכבוד". לכסא דומה ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה "תכלת
כו'. יראה עליו תפול אזי – כו' הכסא שעל האדם בענין ומתבוננים בזה, מתבוננים כאשר

("קאך") וההתלהבות ("געשמאק") העריבות את מבטל זה הרי ולכן, כיווץ, שפועלת – היראה טבע ַָוהנה,
הגשמיים. שבענינים

עילאה ליראה כלי היא תתאה שיראה סוף49וכיון כל סוף תביא בגשמיות, קרירות שמביאה זו יראה הרי ,
בקדושה. ההתלהבות את גם

כל שנמשכים ואדרבה, בפועל, הגשמיות השפעת מונע אינו גשמיים בענינים ההתלהבות שהעדר ומובן,
וכמבואר ועיכובים, מניעות ללא בגשמיות, גם בפרשה50ההשפעות מדובר זה (שעל שקדים ומקל הכהונה בענין

דברו" ירוץ מהרה ד"עד באופן היא שההמשכה קרח), פרשת – ציצית פרשת .51שלאחרי
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ואילך43) ס"י תשי"ג תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 15 ע' ח"א (תו"מ

א.44) נג, שבת
וש"נ.45) .310 ע' חי"ח לקו"ש ראה
סכ"א.46) הריב"ש צוואת
וראה47) ד. מה, פרשתנו לקו"ת וראה פ"דֿה. הציצית שער פע"ח

וש"נ. ואילך. שנא ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק גם
וש"נ.48) סע"א. יז, סוטה
וש"נ.49) .304 ע' חכ"ד תו"מ גם ראה
ואילך).50) ג (נה, קרח ס"פ לקו"ת
טו.51) קמז, תהלים

   יג כרך

פעמים כמה דובר שלכבר העיקרי שתוכנה ,
שהיא בשם מרומז שבה) הפרשיות (כל סדרה כל
וכן (הוא). תורה אשר) ישראל (מנהג פי על נקראת
מובן ומזה "שלח". בשם שנקראת - זה דשבוע בסדרה
הענינים של העיקרית הנקודה מתבטאת זה שבשם

שבהסדרה. הפרשיות בכל המדוברים
להבין: וצריך

רק הוא הרי אנשים)", (לך ד"שלח הענין נקודת
מצוה ולא במדבר, בהיותם ישראל בני קורות סיפור
זו שבסדרה בפרשיות בזה, וכיוצא לקיימה שנצטוינו

בהן יש - המרגלים סיפור לאחרי לדורות,הבאות
ציצית, מצות שהיא הסדרה, שבסיום הפרשה גם ומה
מצות, תרי"ג כל לזכירת המביאה כללית מצוה היא

שכתוב ה'",כמו מצות כל את וזכרתם אותו "וראיתם
אלא שאינו אנשים)", (לך ד"שלח שהענין יתכן ואיך

דברים שבסדרה,סיפור מהמצוות יותר "חשוב" יהיה ,
ועד מצוות, התרי"ג כל את הכוללת ציצית מצות כולל

של העיקרית הנקודה מתבטאת ("שלח") זה שבשם
הסדרה?

לפי "שלח" בשם הסדרה נקראת שבפשטות ואף
נקראת הסדרה וכל הסדרה, בתחילת באה זו שתיבה
סיבת היא התחלתה אם אף הרי - התחלתה שם על
הרי תורה פי על שם שזהו מכיון מקום מכל השם,

על מורה השם .כנ"ל הסדרה,

:המרגלים חטא במהות ביאור בהקדים זה ויובן
וסיפרו שבאו בזה חטאו היושבבפשטות העם עז "כי

הענ ילידי וגם מאד גדולות בצורות והערים קבארץ
לראות נשלחו הרי מובן: אינו ולכאורה - שם" ראינו
הוא החזק עלי' היושב העם ואת היא מה "הארץ את
במבצרים" אם הבמחנים גו' הערים ומה ;וגו'

יחשב ולמה וגו'", העם עז "כי השיבו לזה ובהתאם
לתור תפקידם את מילאו בזה אדרבה, והרי, לחטא? זה

הארץ? את

דרך באיזה להוודע שלחם רבנו משה והביאור:
מקום ובאיזה ישראל, ארץ את לכבוש יותר קל

מכיון [כי הטבע בדרך - הכיבוש להתחיל יותר כדאי
למגנא" ניסא הוא בריך קודשא עביד צריכיםש"לא

זקוק יהיה סוף כל סוף אם גם - דבר בכל להשתדל
מספר את ולמעט הטבע בדרך בו התלוי לעשות - לנס

הנס פרטי את או בטוחהנסים אבל שאפשר], כמה עד
אולם ה'; ציוה כן כי וכו', ויכבשו שיעלו משה היה
והארץ, והערים העם אודות שסיפרו לאחרי המרגלים,

והסיקוחזק כי העם אל לעלות נוכל "לא
ממנו" בכיבושהוא שראו הקשיים שמחמת היינו .

לעלות" נוכל ש"לא הסיקו הטבע בדרך ישראל ארץ
הקב"ה. ציווה שכן פי על אף לכובשה,

היא המרגלים מסיפור שההוראה מובן זה פי על
כל בקיום עיקרי יסוד ומצוות: התורה לכללות שייכת
ציוויי הם שהמצוות שמכיון הידיעה, - הוא המצוות

לקיימם שאפשר הדבר ברור הקב"ההקב"ה, אין כי ,
כוחן לפי אלא .מבקש

יצוה לא ידבר, בדעת רק אם ודם בשר גם והרי
לקיימו. "המצווה" ביכולת שאין ידע באם דבר לעשות
- "המצווה" את שעשה מאדם בא הציווי אם ובפרט
באופן אותו עושה שבודאי - כלי העושה אומן כמו
(אלא נעשה בשבילו אשר התפקיד למלאות שיוכל
וכמה כמה אחת ועל – בחשבון) לטעות עלול שהאדם
שלא והצדק, הטוב ועצם הקב"ה המלכים מלכי מלך
בכחו שאין דבר וכו') אותו (שעשה מהמצווה ידרוש

ושלום(כח חס שייך לא אצלו (והרי לקיימו בו)
בחשבון). טעות

לקיוםאלא בנוגע גם הרי זו, ידיעה
הנס" על סומכין "אין - עניןהמצוות [ואדרבה:

מכיון כי הטבע. בדרך לקיימם הוא במצוות
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ואילך1) 57 ע' ח"ה לקו"ש וראה פ"א. היחוה"א שער ראה
שם. ובהנסמן

ב.2) יב, מברכות גם ולהעיר שם. פרש"י וראה לט. טו,
מלשון3) תורה (דהרי הוראות הם שבתורה הסיפורים שגם ואף

מזה מ"מ – הרד"ק)) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, (זח"ג הוראה
לא ואף מצוה, של באופן ולא סיפור של באופן נאמרו אלו שהוראות
בהוראות אשר התוקף אותו בהן שאין מוכח – מפורשת כהוראה

התורה. שבציוויי התוקף אותו ועאכו"כ גלויות,
כח.4) יג,
יחֿיט.5) שם,

לקיים6) השי"ת שחפץ הא' "ההקדמה ד"ח: הר"ן דרשות ראה
אלא ישנהו לא בעיניו יקר ושהטבע דאפשר מה בכל עולם של מנהגו

ועוד. ב. נג, שבת וראה הכרחי". לצורך
"למגנא".7) ה"ז – למעט האפשרי כל כי
לא.8) יג,
ונשמע",9) "נעשה אמרו המרגלים גם במ"ת הוראה: עוד שמזה

פ"ב (אבות משארז"ל הוראת שמזה אח"כ, זה בענין נכשלו ואעפ"כ
ואילך). 138 ע' ח"ה לקו"ש (וראה בעצמך" תאמין "אל מ"ד)

ע"ז10) וראה יא. נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר רפכ"ט. שמו"ר
א. ג,

ב.11) קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה



כי

   יג כרך

פעמים כמה דובר שלכבר העיקרי שתוכנה ,
שהיא בשם מרומז שבה) הפרשיות (כל סדרה כל
וכן (הוא). תורה אשר) ישראל (מנהג פי על נקראת
מובן ומזה "שלח". בשם שנקראת - זה דשבוע בסדרה
הענינים של העיקרית הנקודה מתבטאת זה שבשם

שבהסדרה. הפרשיות בכל המדוברים
להבין: וצריך

רק הוא הרי אנשים)", (לך ד"שלח הענין נקודת
מצוה ולא במדבר, בהיותם ישראל בני קורות סיפור
זו שבסדרה בפרשיות בזה, וכיוצא לקיימה שנצטוינו

בהן יש - המרגלים סיפור לאחרי לדורות,הבאות
ציצית, מצות שהיא הסדרה, שבסיום הפרשה גם ומה
מצות, תרי"ג כל לזכירת המביאה כללית מצוה היא

שכתוב ה'",כמו מצות כל את וזכרתם אותו "וראיתם
אלא שאינו אנשים)", (לך ד"שלח שהענין יתכן ואיך

דברים שבסדרה,סיפור מהמצוות יותר "חשוב" יהיה ,
ועד מצוות, התרי"ג כל את הכוללת ציצית מצות כולל

של העיקרית הנקודה מתבטאת ("שלח") זה שבשם
הסדרה?

לפי "שלח" בשם הסדרה נקראת שבפשטות ואף
נקראת הסדרה וכל הסדרה, בתחילת באה זו שתיבה
סיבת היא התחלתה אם אף הרי - התחלתה שם על
הרי תורה פי על שם שזהו מכיון מקום מכל השם,

על מורה השם .כנ"ל הסדרה,

:המרגלים חטא במהות ביאור בהקדים זה ויובן
וסיפרו שבאו בזה חטאו היושבבפשטות העם עז "כי

הענ ילידי וגם מאד גדולות בצורות והערים קבארץ
לראות נשלחו הרי מובן: אינו ולכאורה - שם" ראינו
הוא החזק עלי' היושב העם ואת היא מה "הארץ את
במבצרים" אם הבמחנים גו' הערים ומה ;וגו'

יחשב ולמה וגו'", העם עז "כי השיבו לזה ובהתאם
לתור תפקידם את מילאו בזה אדרבה, והרי, לחטא? זה

הארץ? את

דרך באיזה להוודע שלחם רבנו משה והביאור:
מקום ובאיזה ישראל, ארץ את לכבוש יותר קל

מכיון [כי הטבע בדרך - הכיבוש להתחיל יותר כדאי
למגנא" ניסא הוא בריך קודשא עביד צריכיםש"לא

זקוק יהיה סוף כל סוף אם גם - דבר בכל להשתדל
מספר את ולמעט הטבע בדרך בו התלוי לעשות - לנס

הנס פרטי את או בטוחהנסים אבל שאפשר], כמה עד
אולם ה'; ציוה כן כי וכו', ויכבשו שיעלו משה היה
והארץ, והערים העם אודות שסיפרו לאחרי המרגלים,

והסיקוחזק כי העם אל לעלות נוכל "לא
ממנו" בכיבושהוא שראו הקשיים שמחמת היינו .

לעלות" נוכל ש"לא הסיקו הטבע בדרך ישראל ארץ
הקב"ה. ציווה שכן פי על אף לכובשה,

היא המרגלים מסיפור שההוראה מובן זה פי על
כל בקיום עיקרי יסוד ומצוות: התורה לכללות שייכת
ציוויי הם שהמצוות שמכיון הידיעה, - הוא המצוות

לקיימם שאפשר הדבר ברור הקב"ההקב"ה, אין כי ,
כוחן לפי אלא .מבקש

יצוה לא ידבר, בדעת רק אם ודם בשר גם והרי
לקיימו. "המצווה" ביכולת שאין ידע באם דבר לעשות
- "המצווה" את שעשה מאדם בא הציווי אם ובפרט
באופן אותו עושה שבודאי - כלי העושה אומן כמו
(אלא נעשה בשבילו אשר התפקיד למלאות שיוכל
וכמה כמה אחת ועל – בחשבון) לטעות עלול שהאדם
שלא והצדק, הטוב ועצם הקב"ה המלכים מלכי מלך
בכחו שאין דבר וכו') אותו (שעשה מהמצווה ידרוש

ושלום(כח חס שייך לא אצלו (והרי לקיימו בו)
בחשבון). טעות

לקיוםאלא בנוגע גם הרי זו, ידיעה
הנס" על סומכין "אין - עניןהמצוות [ואדרבה:
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בהוראות אשר התוקף אותו בהן שאין מוכח – מפורשת כהוראה

התורה. שבציוויי התוקף אותו ועאכו"כ גלויות,
כח.4) יג,
יחֿיט.5) שם,

לקיים6) השי"ת שחפץ הא' "ההקדמה ד"ח: הר"ן דרשות ראה
אלא ישנהו לא בעיניו יקר ושהטבע דאפשר מה בכל עולם של מנהגו

ועוד. ב. נג, שבת וראה הכרחי". לצורך
"למגנא".7) ה"ז – למעט האפשרי כל כי
לא.8) יג,
ונשמע",9) "נעשה אמרו המרגלים גם במ"ת הוראה: עוד שמזה

פ"ב (אבות משארז"ל הוראת שמזה אח"כ, זה בענין נכשלו ואעפ"כ
ואילך). 138 ע' ח"ה לקו"ש (וראה בעצמך" תאמין "אל מ"ד)

ע"ז10) וראה יא. נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר רפכ"ט. שמו"ר
א. ג,

ב.11) קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה



כב    

דירה יתברך לו לעשות הוא ענינם ,שעיקר
בכדי דוקא, הטבע בדרכי קיומם להיות צריך במילא

לדירה ייעשה "תחתונים") (בחינת עצמו העולם
יתברך גו'",לו ויתורו גו' "שלח להיות צריך ולכן ,[

המצוה את לקיים אפשר אופן באיזה לדעת בכדי
הטבע. בדרך נעלה' ד'עלה

ומוכרחת שייכת זו, שהוראה מכיון והנה
לארץ לכניסה ההכנה וסיפור בענין באה לכן המצוות,
כללי ענין הוא ישראל לארץ שהכניסה לפי ישראל,

כולן. המצוות בכל
מבואר ישראל ארץ ומעלת תוכן בזה: והביאור

מראשיתבכתוב בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ :
העליונה ההשגחה שבה היינו שנה", אחרית ועד השנה

הארצות מבשאר (יותר וגלוי פנימי באופן זאתהיא ,(
ועניניה שבארץ בהגשמי גם - הקודש שבארץ אומרת

יותר. בגילוי יתברך אלקותו "נרגש"

היינו - גלויה קדושה שהמשכת מובן, זה פי על
כניסת בדוגמת זה הרי גשמי, ודבר בענין - אלקות
זאת ישראל. ל)ארץ הפועל והאדם והפעולה (הדבר

שקיום כניסהאומרת, בדוגמת הוא ומצוה מצוה
ישראל המשכתלארץ כנ"ל, הוא, המצוות קיום כי ,

הגשמיים בענינים דירהאלקות זה ידי על שייעשו ,
יתברך. לו

הוראה(המצוות לכל (השייכת נוספת
כנען": ארץ את ויתורו גו' ב"שלח

בתוכן להתבונן האדם על ומצוה מצוה כל קודם
לקיים שעומד שלהמצוה הפרטי בתוכנה רק ולא ,

הכללית וכוונה בתוכן גם אלא הפרטית, זו מצוה
יתברך, רצונו לקיים הולך שהוא - המצות בכל השוה

במצותיווכלשון קדשנו "אשר המצות ברכות
ומקיים קדוש נעשה המצוה את קיומו ידי שעל וצונו",
עמו מתאחד זה ידי ועל הקב"ה, אותו שציווה מה הוא

קדשנו לשון צוותא[וזהו מלשון - מצוה ולשון
].וחיבור

מברכים זו "עוברוברכה המצוה, קיום
להורותלעשייתן" ,האדם על המצוה עשיית

המצוות. כל של הכללית וכוונה בתוכן להתבונן

ברכו לומר צריך התורה: בלימוד זה דרך ועל
לנובתורה ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר

התורהאת את לנו נתן שהקב"ה אומרת, זאת ,"
שהיא יתברךכמו אצלו -" וחותמים ;

"חדשים בעיניך יהיו יום "בכל כי הוה, לשון "

להתבונן האדם על זה בכל -.התורה לימוד

בתור הנאמר כנען" ארץ את "ויתורו הוראת וזוהי
צריך המצוה קיום לפני ישראל: לארץ לכניסה הכנה
של ותכליתה וכוונתה בענינה ולהתבונן "לתור" האדם

ולקיים. ללמוד שבא והמצוה התורה

שמשה - "שלח" של שתוכנו איך מובן זה פי על
המשלח רבינוהוא משה בחינת - זה דרך (ועל
ישראלעליוֿהשלום מבית ונפש היאנפש (

נקראות שכולן הסדרה, פרשיות דכל היסודית הנקודה
שנאמרה אלא עוד ולא הסדרה,"שלח",
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כשעמדה12) הלבנה לקדש אדה"ז רצה לא למה יומתק ועפ"ז
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אלא כו' ק"ש ממצות ולא בפ''ע מצוה שהיא אף דוקא, ק"ש בשעת
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נצחי.
ה.24) פט"ז, (במדב"ר היו כשרים המרגלים – השילוח ובעת

ג). יג, פרשתנו פרש"י ד. שלח תנחומא
רפמ"ב.25) תניא

    

שהענין מאחר להבין: צריך הנ"ל פי על אמנם
הוראות בו יש כנען" ארץ את ויתורו גו' ד"שלח

ענין הוא לכאורה הרי ויסודיות, ולמהעיקריות ,
באמרו: משה, של ורצונו בדעתו זה ענין הקב"ה תלה

- לך אם"שלח לך מצוה איני אני ,
?שלח"

התורה קיום שתכלית לעיל, המבואר פי על ויובן
הגשמיים, בענינים אלקות להמשיך היא ומצוות

במדרש האמור -ובאופן תורה דמתן לחידוש בנוגע
לעליונים". יעלו "תחתונים

בין - לתחתון דידן דנדון עליון שבין החילוק והנה
משפיע בחינת הוא שבורא הוא, - לנברא כביכול בורא
כל לו אין עצמו מצד הנברא מקבל; בחינת הוא ונברא
והיות מהבורא. מציאותו כל "מקבל" והוא מציאות,
יתעלה שהתחתון הוא והמצוות התורה מתן שענין
היא זו עליה שתוכן מובן הרי כביכול, העליון, לבחינת
העליון. כמו משפיע בבחינת להיות יתעלה שהתחתון

רז''ל במעשה"נעשה(וכמאמר להקב''ה
במעשה כביכול משפיע בחינת שהוא בראשית",

אמרז"לבראשית הרי בתורה וכן ,חייך שהקב"ה

אמיתית זהו [שהרי בני" נצחוני בני "נצחוני ואומר
- ולפעמים זה שותף "מנצח" שלפעמים שותף, ענין

מוסיפים וישראל בתורה.ומשפיעיםהשני])

"שלח שבענין הנ"ל שההוראות זה מובן זה פי ועל
אף ציווי, של באופן נאמרו לא גו'" ויתורו גו'
של ציווי מקיים האדם כאשר כי - הנה שמוכרחות
זאת בכל כו' מתעלה זה ידי שעל אף הנה הקב"ה
בחינת - משפיע בחינת לשלימות מתעלה אינו עדיין
ציווי מקיים אלא אינו סוף סוף שהרי "עליונים",
שעדיין אומרת, זאת מ)הבורא, כח נתינת גם (שזהו
כאשר כן שאין מה מהבורא. "מקבל" (מקצתו) הוא
מעצמו שמקיימו "לדעתך", של באופן נעשה הענין
משפיע בבחינת להיות מתעלה הוא הרי עצמו, ובכח

הוא. ומרצונו מדעתו כן עושה הוא שהרי כביכול,

שילוח סיפור הקדמת טעם יותר בעומק מובן ומזה
שבענין ההוראות רק לא כי להציוויים, המרגלים
התורה ענין לכל הנוגעות כלליות הוראות הן ד"שלח"
מלמד אלו, הוראות באו שבו האופן גם אלא ומצוות,
יעלו "תחתונים - ומצוות דתורה הכוונה תכלית על

."
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דֿה.26) שלח ותנחומא ח. פט"ז, מבמדב"ר שלח ר"פ פרש"י
טו.27) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
ס"א.28) שם אדה"ז שו"ע רסח. סי' או"ח טור ב. קיט, א. י, שבת

בהוצאת ג. (ג, ויכולו האומר כל ד"ה בראשית להה"מ או"ת וראה
תשל"ג). קה"ת

אביכם29) אף עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר
(נדפסו תשל"ב ניסן י"א (ושיחת) כללי מכתב וראה עולמות. בורא
תשל"ו) (קה"ת וביאורים מנהגים טעמים, לקוטי עם פסח של בהגדה

שד"מ). ע'
אותם30) שוגגין אפילו "אתם א): (כה, ר"ה וראה ב. נט, ב"מ

מוטעין". אפילו אתם מזידין אפילו
ד).31) לט, מקץ תו"א ב. יב, ח"א (זהר לה" "לאפשא הוא וחיוב
תצא32) לקו"ת (ראה חתן וישראל כלה התורה נקראו בכ"מ שלכן

ואילך). ד צג, ברכה סע"א. לז,
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אביכם29) אף עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר
(נדפסו תשל"ב ניסן י"א (ושיחת) כללי מכתב וראה עולמות. בורא
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שד"מ). ע'
אותם30) שוגגין אפילו "אתם א): (כה, ר"ה וראה ב. נט, ב"מ

מוטעין". אפילו אתם מזידין אפילו
ד).31) לט, מקץ תו"א ב. יב, ח"א (זהר לה" "לאפשא הוא וחיוב
תצא32) לקו"ת (ראה חתן וישראל כלה התורה נקראו בכ"מ שלכן

ואילך). ד צג, ברכה סע"א. לז,

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מיום הולדת שלו. ולפלא שאינו מזכיר דבר מהקביעות עתים שלו ומשיעוריו 

מו"ח  כ"ק  מתקנת  נפש  לכל  השוים  השיעורים  שמירת שלשת  על  נוסף  החסידות  ותורת  הנגלה  בתורת 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ווארום דאס מיינט מען דאך יעדערערן 

פון אונז ובמילא גם אותו, ואי אפשר לצאת ידי חובתו במה שאחר לומד ושומר את השיעורים. וכבר כמה 

גם  נוגע  זה  הרי  בימינו אלה  הרי  בעיני בשר  גם  בהוספה שכפי שרואים  הנ"ל  אודות  לו  פעמים אמרתי 

בהצלחה בגשמיות ובהסתדרות. ויתן השי"ת ושנה הבאה תהי' שנת הצלחה בכל הנ"ל ובהסתדרות לטוב 

לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.



כד
קבלת שבת

ַהְדַרת ֹקֶדׁש1 ֲחוּו ַלה' ּבְ ּתַ ִהׁשְ

השתחוו לה' בהדרת קדש — ראשי תיבות קבלה2. 
ורזין  סודות  התורה,  פנימיות  כי  בשבת,  זה  ואומרים 

שבה, זמנה בשבת.
ומה שאמרו3 בקושי התירו לומר דברי תורה בשבת, 

היינו בנגלה דתורה.
)תורת לוי יצחק עמ' ג(

ל ָהָאֶרץ ָפָניו ּכָ ִחילּו ִמּלְ

הארץ — קאי על מלכות, שנקראת ארץ4.
מפניו — היינו מפני ו', ז"א.

כי  מז"א,  ְיֵרָאה  מלכות   — הארץ  כל  מפניו  חילו 
מז"א נמשכו לה הגבורות.

)ליקוטים ואגרות עמ' עג(

ה  ַאּתָ ַיֲעֹקב  ּבְ ּוְצָדָקה  ט  ּפָ ִמׁשְ ִרים,  ֵמיׁשָ ּכֹוַנְנּתָ  ה  ַאּתָ
יָת5 ָעׂשִ

בימינא6,  אתכליל  ששמאלא  מה  הוא   — מישרים 
והוא בקו האמצעי, תפארת, בחינת יעקב.

והוא מחבר משפט - גבורה, עם צדקה - חסד.
)הערות לזהר א עמ' רלה(

ב7 ּבּול ָיׁשָ ה' ַלַמּ

כי  ישב,  בו  כתיב  לכן  הגבורות.  מצד  היה  המבול 
הגבורות הן בבחינת ישיבה, וכמו שכתוב8 וישב משה 

לשפוט את העם, ומשפט ודין הם מצד הגבורות.

)הערות לזהר ב עמ' מ(

תיקוני שבת
ִנים9 יָתה ָלבּוׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ ּכִ

אל תקרי ָׁשִנים אלא ְׁשַנִים, כגון מילה ופריעה, ציצית 

1( תהלים צו, ט.
2 ראה פרי עץ חיים שער השבת פכ"א.

3( ראה ירושלמי שבת טו, ג. ועיין לקוטי תורה צו יא, ד.
4( תניא אגרת הקדש ס"כ.

5( תהלים צט, ד.
6( זח"ג לט, ב.

7( תהלים כט, י.
8( יתרו יח, יג.

9( משלי לא, כא.

ותפילין, מזוזה ונר חנוכה10. 
מילה ופריעה — הן בגוף.

כמו  הם  תפילין  גם  כי  בלבוש,   — ותפילין  ציצית 
לבושים.

מזוזה ונר חנוכה — בבית.
וגוף, לבוש ובית כולל הכל11.

וכולם נרמזים בתיבות כל ביתה לבוש.
כל  כי  יסוד,  מדת  הוא  כל  ופריעה.  מילה   — כל 
היא  ששם  קדש13,  ברית  אות  והוא  ובארץ12,  בשמים 

מילה.
ביתה — מזוזה ונר חנוכה, שמקומם בבית.

לבוש — ציצית ותפילין.
היינו שכל אחד מאלו השלשה  ְׁשַנִים,  הוא  וָׁשִנים, 

)כל, בית, לבוש( הוא שנים.
)הערות לזהר א עמ' רלט(

תפלת שחרית

הּו  ַוְיָגְרׁשֵ ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני  ַטְעמֹו  ֶאת  ּנֹותֹו  ׁשַ ּבְ ְלָדִוד, 
ַלְך14 ַוֵיּ

אבימלך — הוא אכיש מלך גת15 )כי מלכי פלשתים 
פרעה16(.  נקראו  מצרים  שמלכי  כמו  אבימלך,  נקראו 
את  שעשה  היינו  לפניו,  טעמו  את  שינה  המלך  ודוד 

עצמו כחסר דעה וכשוטה17.
אכי"ש — הוא ראשי תיבות אשגבהו כי ידע שמי18, 

דעת דקליפה.
אכי"ש אבימל"ך — גימטריא יד"ע שמ"י.

כדי  דעת,  וחסר  כמשוגע  עצמו  את  דוד  עשה  לכן 
שאכיש - דעת, יגרשהו.

)הערות לזהר ב עמ' צח(

10( זח"א רלח, ב.
11( עיין לקוטי תורה ברכה צח, ד בענין מזון לבוש ובית.

12( דברי הימים א כט, יא )יסוד נקרא כל כי הוא כולל שמים, כל 
העליונים, וארץ, כל התחתונים, כמאמר  דאחיד בשמיא ובארעא(.

13( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
14( תהלים לד, א.

15( ראה שמואל א, כא.
16( רש"י תהלים שם.

17( ילקוט שמואל רמז קל"א.
18( קהלת יעקב מערכת אכיש.

ליקוטים מתורת לוי יצחק             
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.6‡ „‡  בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי באדם – כו' באלף להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות ‡7.לפשיטות, „‡  אלא "שאינו :„Á‡."ח"ו בעצמותו משנה ואי"ז – התורה8.מתואריו יסודי הלכות

פס"ח. ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. ז.9.פ"ב לב, ‡10.איוב „‡  ]" : [(א (מ, חולין רש"י – [כןהבריות
ס"ד]". יו"ד הטושו"ע ‡11.גירסת „‡  הפחות" :– ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –
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.6‡ „‡  בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי באדם – כו' באלף להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות ‡7.לפשיטות, „‡  אלא "שאינו :„Á‡."ח"ו בעצמותו משנה ואי"ז – התורה8.מתואריו יסודי הלכות

פס"ח. ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. ז.9.פ"ב לב, ‡10.איוב „‡  ]" : [(א (מ, חולין רש"י – [כןהבריות
ס"ד]". יו"ד הטושו"ע ‡11.גירסת „‡  הפחות" :– ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –
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רפ"ח". ב"ר ˘ÈÏ"‡12.וראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ'וכו הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.
ביאור דמוסיף בפ"ב, ורקÔÈÚ[משא"כ כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓלת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ Â˙Î‰ ÏÎדנקודתו .

וכו' עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא -Ì"Ó‰ ˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„ÂÚולא]Ú"ÂÁÈסיום דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשייך -
ÔÈÚ‰ברמב"ם˙‡ ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ובפרט וכו'! מכירים אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (

"הוא ספ"ה תשובה בהל' ‡Óעפמש"כ ‡È‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא העבודה„Î"Úכי אבל - בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, אמר
וק"ל". לכאו"א. ˘ÈÏ"‡13.שייכת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰" בלשונו ודייק (1" :ÈÈÏרגיל שאינו "ÏÏÎ,"להבין" (שמורגל לשכל בנוגע ובפרט .

- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). גו'‡È˘דסו"סÁÎÂÓ"להשיג" החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי (לאחרי לצייר
משמע - גו' זה„‡"‡העיני ודבר לעיל: וכן .'ÂÎ ÂÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - בשכל ציור וי"ל:

מביןÂ‡‰(שהרי שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - שהריÏÏÎהציור) - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו איך
- ההבנה אי ÚÓ˘‰למרות ˙Ú˘(1 יש: ובנדו"ד פרטיו. לכל הציור Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ‰Ïרואה ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2 והגבלות. בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת ÔÈ‰Ïלפי (בידיעת‡"‡ ו"דעת"‰ÂÈÁבשכל "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (
פרט שכאו"א נבראים המון עכ"פ)Ú"וידיעת מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ההתעמקות ע"י (3 .

) מבין שאינו אף הוא ‰ÂÈÁשכן ˙ÚÈ„È:הסתירה ג"כ מתורצת ובזה הציור. בעניני וכנ"ל (˜Á„וכן Ïאלקה ÂÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È
דוקא - דא"א דהא מדייק (ולכן השלילה בידיעת אפשר [אבל ÂÈÂהחיוב) ÏÚ ‡Ó˙להבינו בפ"ב ÂÈÂוכן ÏÚמתורצת ועפ"ז דוקא". -

כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה) תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ
" מדייק שם ברמב"ם גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" זהÈ˘‰Ï‚"החזירו ÂÈÂדבר ÏÚ) "ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èבידיעת משא"כ - דוקא והמהות

וידיעה˘‡˘השלילה הסברה וה"ז -ÏÎ˘'ה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) רקÏÏÎולא שבזה -
" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ÏÎ˘ענין ÈÈÏשע"י איך בלקו"ת שם וראה - ."ÈÂÈ

" כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים השלילה החיובÂÈÏבידיעות השגת בע' בהנסמן ועיין להרמב"ם. אפילו - הדבר "
אדנ"ע". מאמרי במפתחות ט.14.השלילה נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, ˘17‡"ÈÏ.שם, "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

אלקות". האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת

              

סיון כ"ג קודש שבת יום
           

          
           
            

         
   

   
    

   
  
  

   
  
    
  
    
  
    
     
     
   
   
   

         
           
         
        
        
      

          
          

          
       

          
         
         

        
         

         
        

    
    
  
 
   
   
     
    

 
    

 
    

    
   
  
  
   

   
         

          
         

          
          
             
          
         

        
       

         
           

         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

  
      

      
      
       
      
       
       
       
         
      
      
       
      
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

רבנו18. של הכללי ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על
יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה", היחוד ב"שער ÈÏ‡הזקן ÂÓ„‡ Î ‰Úהרי" :ÂÓ– (ולא כו')ÂÏÏÎÓ˙מכאן

כו' אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון –ÂÓÚ ˙ÚÈ„Èשביאר) הזקןÔ‡Î."(.19כו' רבנו דוקא כאן מביא מדוע השאלה, על ÌÏÂÚבתשובה
‰Ê‰– העולמות) מכל הוא הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,Î ˙Î

‡ÈÏ ÂÓ„‡,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂנאמר וכו' וביהמ"ק בג"ע אףÈ˙ÎÂהדיעות ‰ÌÂÓבתוכם, ˙Ú
הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט: ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –
הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא נמצא דא"כ מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש

התחלת אדה"ז ותפס –„ÂÒÈÂשמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום דלאחר י"ל העולמות בשאר (ב) שיטתם.
לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי עצומ"ה והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן,
בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו אין שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר
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רבנו18. של הכללי ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על
יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה", היחוד ב"שער ÈÏ‡הזקן ÂÓ„‡ Î ‰Úהרי" :ÂÓ– (ולא כו')ÂÏÏÎÓ˙מכאן

כו' אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון –ÂÓÚ ˙ÚÈ„Èשביאר) הזקןÔ‡Î."(.19כו' רבנו דוקא כאן מביא מדוע השאלה, על ÌÏÂÚבתשובה
‰Ê‰– העולמות) מכל הוא הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,Î ˙Î

‡ÈÏ ÂÓ„‡,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂנאמר וכו' וביהמ"ק בג"ע אףÈ˙ÎÂהדיעות ‰ÌÂÓבתוכם, ˙Ú
הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט: ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –
הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא נמצא דא"כ מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש

התחלת אדה"ז ותפס –„ÂÒÈÂשמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום דלאחר י"ל העולמות בשאר (ב) שיטתם.
לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי עצומ"ה והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן,
בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו אין שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר
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יב.תה20. קלט, לים



לה היום יום . . . 

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה הּוא  ַהּמּוָבן, הּוא ַרק ֲהָכָנה טֹוָבה ַלֲעבֹוָדה.  ְמֹלא  ּבִ ה  ַהּזֶ ּלֹא ֵלָהנֹות ֵמעֹוָלם  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאֹלקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  טֹוַבת זּוָלתֹו, ּבֵ ָרֵאל ִלְדֹרׁש ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל ּכָ יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֶעְזַרת ה'  ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ֵרְך ִלְגֻאּלָ ִיְתּבָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

עּור ִלּמּוד ִעם ֲאֹדִני  עּוִרים ָהֲאֵחִרים, ׁשִ ַבד ַהּשִׁ ַמח ֶצֶדק", ִמּלְ ָון תרי"ג ָקַבע ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ַמְרֶחׁשְ ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׂשִ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשָׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ִיץ ִמּשָׁ ּוַבּקַ
אֹון[,  י ְסַעְדָיה ּגָ "ג ]=ַרּבִ עּור, ָלְמדּו ִסְפֵרי ֶמְחָקר: ָהַרּסַ ָאז ִנְפַסק ַהּשִׁ ְזַמן ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, ׁשֶ

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ מֹוֶרה ְנבּוִכים, ִעּקָ

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי אופן 

מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ל ָחִסיד הּוא ְלִפי ֶעֶרְך  ּדֹות ׁשֶ ֶכל ְוַהּמִ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ִמְבֶנה ַהּשֵׂ ֵמי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
ל  ּלֹו. ַהְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך 'ַמהּות ַעְצמֹו' ׁשֶ י ׁשֶ ּלֹו ֵאֶצל ָהַרּבִ ַה'ְיִחידּות' ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן 'ַמהּות ַעְצמֹו' – ּכָ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז

יום 
שני
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג



היום יום . . . לו

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות מעשר 
ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, אמנם 
ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין ח"ו א 
נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא ספירת 

החכמה.

ר  לּות ֵמֶעׂשֶ ְלׁשְ ּתַ "ד ְוז' ִמּדֹות ֵהם ִהׁשְ י ג' מֹוִחין ַחּבַ ֶרק ג' אֹוֵמר, ּכִ ינֹוִנים ּפֶ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ נּו ּבְ ַרּבֵ
גּוף ָהָאָדם, ָאְמָנם ִעְנַין  ים ּבְ ׁשִ ְתַלּבְ ֵהם ַהּמִ ָמה ׁשֶ ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ָכל ֶזה הּוא ּבְ ְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ּדְ
ֶזהּו  ֵמֱאֹלקּות,  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵרד  ְלִהּפָ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  רֹוֶצה  ֵאינֹו  הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ֱאֹלקּות,  ַעל  ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך הּוא ׁשֶ ֵמַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ַיד  ּדְ ֶרת  ַלּזֶ ְקִמיָצה  ין  ּבֵ ְואֹוֲחִזים אֹוָתם  ִמין  ַהּיָ ָכָנף  ּדְ ית  ִציּצִ ֶזה  ַאֲחֵרי  ַלֲאחֹוָריו,  ּדְ ָמאִלי  ַהּשְׂ ָנף  ּכָ

ֹמאל. ׂשְ
ֶמת,  ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

ָלַעד.

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  שבחיות,  פקח  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול ללמוד 
חסידות או להתבונן היטב באיזה השכלה, ובאמת הנה זהו רק עצת היצר ומתחבולות נה"ב 

למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, 
הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא רק 

מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה

יום 
שישי
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב

            

ה'תש"ע סיון י"ז ראשון, יום  

       
        

           
  

המשניות אבות)בפירוש מס' אומרים(סוף שאין הרמב"ם כתב
אגדה, לימוד לאחר רק אלא משנה לימוד לאחר דרבנן' 'קדיש
בה שיש עקשיא, בן חנניה רבי משנת לומר העם" "נהגו ולכן
חז"ל ממאמר ומקורו אבות. פרקי אמירת בסיום – אגדה דברי

א) מט, רבה(סוטה שמיה "יהא בזכות מתקיים ".שהעולם
אגדה בעניני שבת בכל דורש הדרשן היה הגמרא שבזמן
שמיה "יהא עונים והשומעים קדיש, אומר אחד היה ובסיומו

וכו' שם)רבה" .(רש"י
שבע' 'באר בספר זה על שם)ומקשה הרמב"ם(סוטה מדברי

בלימוד העוסקים מישראל עשרה שכל התפילות', ב'סדר כאן
פה, שבעל דרבנן,תורה קדיש אחד אומר – באגדות

ולא הלכה, עניני לימוד לאחר גם היא זו קדיש אמירת כלומר,
אגדה? לימוד לאחר רק

חיד"א: הרב מבאר
תורה לימוד כל לאחר היא דרבנן קדיש אמירת הדין מן
אגדה דברי לאחר אמירתו אך אגדה, והן הלכה הן פה, שבעל
לידי ומביאה אדם של לבו מושכת אגדה כי יותר, גדולה מעלתו
מצוה של שמחה מתוך וכו'" רבה שמיה "יהא ואמירת שמחה,

ר נחת בזכותגורמת דוקא העולם מתקיים ולכן לקב"ה, וח
זו ד)אמירה סי' א"ח יוסף .(ברכי

זמבא הגר"מ הביא האגדה, מעלת את המבטא נוסף חידוש
נחמני') 'ילקוט לס' הזקן(בהסכמתו אדמו"ר ב)מדברי ה, ויקרא :(לקו"ת

מצות מקיימים שבכתב, תורה בלימוד כמו האגדות, בלימוד
לדעת גם המילים. פירוש את מבינים אין אם גם תורה תלמוד

אברהם' ב)ה'מגן ס"ק נ סי' להבינם(א"ח מבלי משניות שאמירת
הבנה ללא אף אגדה דברי באמירת – לימוד נקראת אינה

המצוה. את מקיימים
לאחר וכו'' עקשיא בן חנניא 'רבי משנת את האומר זה: לפי
לומר יכול המילים פירוש מבין אינו אם גם – המשניות לימוד

דרבנן. קדיש

ה'תש"ע סיון י"ח שני, יום    

       
     

העושה אך לכפרה, קרבן להביא חייב בשוגג מלאכה העושה
הדבר טעם לכאורה מקרבן. פטור ('מתעסק') כוונה ללא מלאכה
הגאון אך עבירה, נחשבת אינה כוונה ללא שעבירה משום הוא

חידש איגר עקיבא ח)רבי סי' ח"א עבירה(שו"ת כאן יש באמת כי
את הרואה כן ואם מקרבן. לפוטרו היא הכתוב שגזירת אלא

מכך. להפרישו צריך כ'מתעסק' איסור עושה חבירו

כלל. איסור אין ב'מתעסק' ולדעתם כך, על שחלקו יש אך
ענגל יוסף ר' הגאון זאת מגדיר כד)וכך כלל דאורייתא :(אתוון

ורק כלל המעשה את האדם עשה שלא נחשב מתכוון "כשאינו
כוונתו בלי עושים האדם שאברי דמה נחשב... מאליו כמעשה

כלל". למעשהו מתייחס איננו
את להקליט הרוצים חסידים לגבי למעשה נוגעת זו שאלה
אם הבדיל: לא עדיין הוא כאשר שבת, במוצאי רבם דברי
הם הרי לעבירה נחשבת במודע שלא אפילו מלאכה עשיית



לז היום יום . . . 

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל  ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, ֹלא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
יק  ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ַח ׁשֶ ּקֵ ּפִ

ִמים ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות. ּתָ
דֹול  ק ּגָ ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ָרִטי. ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו ַהּפְ ֲהִמית ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַהּנֶ ּבְ
ְחּבּולֹות  ֶצר ּוִמּתַ ה ֶזהּו ַרק ֲעַצת ַהּיֵ ָלה, ּוֶבֱאֶמת ִהּנֵ ּכָ ֵאיֶזה ַהׂשְ ִלְלֹמד ֲחִסידּות אֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ּבְ

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ
ֵמִביא  ַהּמֹוִעיל אֹו  ָבר  ּדָ ל  ּכָ י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ּוְזֹכר אֹותֹו  ָיְדָך  ּבְ ֶזה[  ָלל  ּכְ ]ֶוֱאחֹוז  ָלָלא  ּכְ ַהאי  ּוְנקֹוט 
ָבר ַהּיֹוֵתר ַנֲעֶלה  ִניָעה ִהיא ִמּדָ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם ַהּמְ ּתִ ל ְמִניָעה ׁשֶ ה ּכָ ֹפַעל, ִהּנֵ ַלֲעבֹוָדה ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ – הּוא ַרק ִמּתַ
ֲהִמית  ּבַ ֶנֶפׁש  ֵכן  ּתָ ּתִ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ֹלא  ָאז  ַעד  ֵעֶדן:  ָמתֹו  ִנׁשְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ם  ְוִסּיֵ

ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְלבּוׁש[ ְיֵרא ׁשָ ]ּבִ

            

ה'תש"ע סיון י"ז ראשון, יום  

       
        

           
  

המשניות אבות)בפירוש מס' אומרים(סוף שאין הרמב"ם כתב
אגדה, לימוד לאחר רק אלא משנה לימוד לאחר דרבנן' 'קדיש
בה שיש עקשיא, בן חנניה רבי משנת לומר העם" "נהגו ולכן
חז"ל ממאמר ומקורו אבות. פרקי אמירת בסיום – אגדה דברי

א) מט, רבה(סוטה שמיה "יהא בזכות מתקיים ".שהעולם
אגדה בעניני שבת בכל דורש הדרשן היה הגמרא שבזמן
שמיה "יהא עונים והשומעים קדיש, אומר אחד היה ובסיומו

וכו' שם)רבה" .(רש"י
שבע' 'באר בספר זה על שם)ומקשה הרמב"ם(סוטה מדברי

בלימוד העוסקים מישראל עשרה שכל התפילות', ב'סדר כאן
פה, שבעל דרבנן,תורה קדיש אחד אומר – באגדות

ולא הלכה, עניני לימוד לאחר גם היא זו קדיש אמירת כלומר,
אגדה? לימוד לאחר רק

חיד"א: הרב מבאר
תורה לימוד כל לאחר היא דרבנן קדיש אמירת הדין מן
אגדה דברי לאחר אמירתו אך אגדה, והן הלכה הן פה, שבעל
לידי ומביאה אדם של לבו מושכת אגדה כי יותר, גדולה מעלתו
מצוה של שמחה מתוך וכו'" רבה שמיה "יהא ואמירת שמחה,

ר נחת בזכותגורמת דוקא העולם מתקיים ולכן לקב"ה, וח
זו ד)אמירה סי' א"ח יוסף .(ברכי

זמבא הגר"מ הביא האגדה, מעלת את המבטא נוסף חידוש
נחמני') 'ילקוט לס' הזקן(בהסכמתו אדמו"ר ב)מדברי ה, ויקרא :(לקו"ת

מצות מקיימים שבכתב, תורה בלימוד כמו האגדות, בלימוד
לדעת גם המילים. פירוש את מבינים אין אם גם תורה תלמוד

אברהם' ב)ה'מגן ס"ק נ סי' להבינם(א"ח מבלי משניות שאמירת
הבנה ללא אף אגדה דברי באמירת – לימוד נקראת אינה

המצוה. את מקיימים
לאחר וכו'' עקשיא בן חנניא 'רבי משנת את האומר זה: לפי
לומר יכול המילים פירוש מבין אינו אם גם – המשניות לימוד

דרבנן. קדיש

ה'תש"ע סיון י"ח שני, יום    

       
     

העושה אך לכפרה, קרבן להביא חייב בשוגג מלאכה העושה
הדבר טעם לכאורה מקרבן. פטור ('מתעסק') כוונה ללא מלאכה
הגאון אך עבירה, נחשבת אינה כוונה ללא שעבירה משום הוא

חידש איגר עקיבא ח)רבי סי' ח"א עבירה(שו"ת כאן יש באמת כי
את הרואה כן ואם מקרבן. לפוטרו היא הכתוב שגזירת אלא

מכך. להפרישו צריך כ'מתעסק' איסור עושה חבירו

כלל. איסור אין ב'מתעסק' ולדעתם כך, על שחלקו יש אך
ענגל יוסף ר' הגאון זאת מגדיר כד)וכך כלל דאורייתא :(אתוון

ורק כלל המעשה את האדם עשה שלא נחשב מתכוון "כשאינו
כוונתו בלי עושים האדם שאברי דמה נחשב... מאליו כמעשה

כלל". למעשהו מתייחס איננו
את להקליט הרוצים חסידים לגבי למעשה נוגעת זו שאלה
אם הבדיל: לא עדיין הוא כאשר שבת, במוצאי רבם דברי
הם הרי לעבירה נחשבת במודע שלא אפילו מלאכה עשיית



לח            

ר את נחשבמכשילים הדבר כי הדעות לפי אך באיסור, בם
יש כי כתב אויערבך והגרש"ז חשש. כל בכך אין גמור להיתר

האוסרים לדעת השבתלחשוש תקכד)(מאור ע' .ח"א
מלאכה עשה אדם כאשר זו, במחלוקת 'נפקאֿמינה' ועוד
מותר האם האור, את והדליק הקיר על שנשען כגון כוונה, ללא

ליהנות אין כאיסור נחשב הדבר אם בשבת: מהאור ליהנות
אך בשבת. מכך ליהנות אסור בשוגג איסור שהעושה כשם מכך,
כמה ולדעת מותרת. מכך ההנאה גמור, להיתר נחשב הדבר אם

בדבר להקל יש ועוד)מהפוסקים יז, סי' ח"ו נדברו .(אז

ה'תש"ע סיון י"ט שלישי, יום  

        
         

        
     

היא ב)הלכה לד, אפילו(שבת הבל המוסיף בדבר טומנים שאין
משחשיכה. הבל מוסיף שאינו בדבר טומנים ואין יום, מבעוד

בו מתחמם שהתבשיל היא, הבל' 'מוסיף המונח משמעות
היינו הבל, מוסיף ושאינו האש, כעין בבישולו, ומוסיף

בישול. לו מוסיף אינו אך התבשיל חום על ששומר
בדבר: הראשונים ונחלקו

הבל המוסיף בדבר להטמין האיסור שטעם גורסים יש
להוסיף שמותר שכשם יאמר (כי ירתיח שמא מחשש יום מבעוד
והאיסור האש), גבי על לחמם מותר כך בהטמנה התבשיל בחום
שמא גזירה הוא הבל, מוסיף שאינו בדבר משחשיכה להטמין

בגחלים ויחתה ברמץ מאירייטמין וראה גאונים, בשם לה סי' תשובה (שערי

שם) .שבת

הבל המוסיף בדבר תבשיל לטמון מותר הדין מן זה, לפי
גבי על משהים שהרי בשבת טמון יישאר והתבשיל יום מבעוד
אבל בשבת אפילו כן לעשות להתיר ראוי והיה בשבת. האש

ירתיח. שמא גזרה אסרו למעשה
שחכמים המשניות בפירוש הרמב"ם דברי הם זה דרך ועל
"להרחקה יום מבעוד אפילו הבל המוסיף בדבר להטמין אסרו
שיתקרר לגלותו ויצטרך בשבת ירתח הכלי שמא גזירה יתרה",

הבל. המוסיף בדבר שטומן ונמצא ויכסה ויחזור מעט
שהטמין מאחר אחר: באופן ירתיח' 'שמא מפרשים ויש
לערב, רותח בתבשיל שרוצה דעתו גילה הבל, המוסיף בדבר
הזמן, אורך מפני רתיחתו, על שמר לא שהתבשיל יתכן אך

משחשכה להרתיחו במ"מ)ויבוא וראה בהשגות שמן(הראב"ד ואף .
הבל מוסיף שאינו בדבר התבשיל את להטמין מותר היה הדין
ברמץ יטמין שמא גזרה משום זאת אסרו חכמים עצמה, בשבת

בגחלים שחותה כמי וייחשב אש של ניצוצות בו שכתבויהיו (כמו

בה"ג) .הרמב"ם

ה'תש"ע סיון כ' רביעי, יום   

         
            

            
  

את להדליק מאולף קוף על בשבת לצוות מותר האם
לנכרי? כאמירה אסור שהדבר או החשמל,

שני בו שנאמרו לנכרי, אמירה של האיסור בגדר תלוי הדבר
טעמים:

על המלאכה ועשיית הישראל, של כשלוחו נחשב הגוי א)
לנכרי', שליחות ש'אין ואף הישראל. כעשיית נחשבת ידו

כשלוחו להחשיבו חכמים ס"א)(שו"עהחמירו רמג סי' .אדה"ז
חול דברי ידבר שלא דבר', ודבר חפצך 'ממצוא נאמר ב)

מלאכה עשיית אודות לדבר שלא זה ובכלל ז)בשבת, ס"א, שז סי' .(שם
שבת מערב אמירה לענין הטעמים, שני בין ונפקאֿמינה

עשיית שהרי אסור, הראשון הטעם לפי בשבת: מלאכה לעשות
שכן מותר, השני הטעם ולפי לישראל. מתייחסת המלאכה

בשבת נעשית אינה וזו האמירה בעצם הוא או"חהאיסור נזר (אבני

סק"ו)סי' .מג,
באדם רק כי הראשון, הטעם שייך אין לקוף ובאמירה
האיסור השני הטעם לפי אך כשליח, להחשיבו חכמים החמירו
רק וזאת, מופנית, היא למי הבדל ללא האמירה בעצם הוא
אין שבת בערב אך דבר' 'ודבר משום אסור שאז עצמה, בשבת

כג)איסור סי' ח"א לציון .(אור
נאסרה לנכרי לקוף: ואמירה לגוי אמירה בין נוסף הבדל ויש
עשיית שליחות, משום הוא שהאיסור מאחר כי רמיזה, אפילו
מצד רק הוא האיסור שבו בקוף אך אליו, מתייחסת האיסור

ברמיזה ולא באמירה הוא האיסור דבר', ב,'ודבר שבת יוסף (ילקוט

.רמה)ע'

ה'תש"ע סיון כ"א חמישי, יום     

         
   

ערוך ס"ד)בשלחן שי"ח סי' שבדבר(או"ח הראשונים כדעת נפסק
יש לח בדבר או במשקה אבל בישול, אחר בישול אין יבש

בו. סולדת היד ואין נצטנן אם בישול, אחר בישול
בסידורו הזקן אדמו"ר לשבתא)וכתב רבתא פי(הלכתא על "אף :

ונמחה חוזר אם מקום מכל יבש, בדבר בישול אחר בישול שאין
המחוי". בלחלוחית בישול אחר בישול משום בו יש קצת, ממנו

מ' לערות אין ולכן כבר שנתבשל אף סוכר על '
לשים אסור – מבושל הוא אם אף – המלח ואת ייצורו. בתהליך

' לתוך גם .
של זה חידוש לומר: יש למלח, סוכר בין ההבדל ובטעם



לט             

אחר בישול בו ויש כלח, נחשב שנימוח שיבש הזקן אדמו"ר
המרדכי דברי על מיוסד ש"ח)בישול, סי' פ"ג לא(שבת שהמחמיר ,

עליו תבוא שני, בכלי אף בישול) תהליך (שעבר מלח לשים
ויש ללח נהפך שנימוח יבש וכן בקלות, מתבשל מלח כי ברכה,

בישול אחר בישול ל"א)(ראהבו ס"ק שם או"ח השקל אבלמחצית .
המלח, כמו בקלות מתבשל אינו סוכר כי החמירו, לא בסוכר
בכלי נתינתו לאסור יש כ'משקה') (ונחשב שנימוח ומחמת

מה'דברים אינם משקים כי להחמיר, אין שני בכלי אבל ראשון,
שני בכלי אותם לתת חכמים שאסרו סי"ב)הרכים' שם אדה"ז .(שו"ע

בישול) תהליך (העובר נמס קפה נתינת להתיר יש זה, לפי
הרי אך משקה, נחשב שנימוח יבש אמנם כי שני. בכלי

בכלי להניחו שמותר כסוכר ודינו שני, בכלי מתבשלים אינם
ראשון בכלי לא אבל כ"ז)שני סי' ח"ט, יצחק .(מנחת

ה'תש"ע סיון כ"ב שישי, יום  

        
        

אך בונה, משום אסורה חשמלי מעגל שסגירת אומרים יש
משום בשבת חשמלי מעגל בסגירת שאין הכריעו רבים פוסקים

מדרבנן אלא דאורייתא ועוד)(הגרש"זמלאכה פראנק הגרצ"פ .אויערבך,
משום אסורה חשמל זרם שהפעלת שכתבו פוסקים והיו

א"חמבעיר משפט שטעותע"א)(ארח כתב אויערבך הגרש"ז אולם ,
המצאת איסור משום לאש הזרם עצם "את החושבים של בידם
התורה מן איסורו תק"ב בסי' הט"ז לדעת אשר טוב, ביום אש

מדרבנן" רק ט)ולא סימן א חלק שלמה מנחת .(שו"ת
אסורה בשבת להט נורות שהדלקת סוברים רבים זאת עם

כאן הרמב"ם דברי היא לכך המרכזית והסיבה מדאורייתא,
מבעיר תולדת זה הרי במים, לצרפו כדי הברזל את ש"המחמם
של גחלת לדין האחרונים ידי על הורחב והאיסור וחייב".
וחומר וקל צבעה, לשינוי עד מתכת של שחימום היינו מתכת,

מבעיר. זה הרי – ומאירה מתלהטת אם
לגבי כנר היא הלהט נורת האם זמננו פוסקי דנו לכך בהמשך
או שבת במוצאי האש מאורי ברכת או שבת בערב נרות הדלקת
סי' ה, ד; סי' א, דעת יחוה (שו"ת יוסף הגר"ע חמץ. בדיקת
של דינה אכן כי סבורים הפוסקים ורוב זו, בסוגיה האריך כד)

דבר. לכל כנר להט נורת

ה'תש"ע סיון כ"ג קודש, שבת    

        
          
ארבע שעליו המים את יעביר אם אף הלוא להקשות: יש
שאינו 'דבר זה הרי כן ואם לכך, כוונתו אין בודאי אמות

שמותר! מתכוין'
('פסיק בוודאות תגרם האסורה התוצאה שכאשר [ואף
ה'תרומת לדעת הרי מתכוין', שאינו 'דבר הותר לא רישא')
ב'כרמלית' מדובר כאן ואילו דאורייתא, באיסור רק זהו הדשן'
אם אפילו לאסור ואין מדרבנן הוא בה הטלטול שאיסור

בודאי]. תגרם ההוצאה
עם וילך היום ששבת ישכח שמא הוא החשש לומר: ויש
במתכוין איסור על ויעבור מהם ליהנות בכוונה גופו שעל המים

ה) טו, סי' יצחק .(באר
רק נאמר מתכוין' שאין 'דבר של ההיתר כי אומרים ויש
אדם "גורר כגון ישירות, במלאכה עוסק האדם אין שבו באופן

חריץ" לעשות יתכוין שלא ובלבד פ"אמטה שעוסקה"ה)(לעיל ,
את עושה האדם כאן אך ממילא, נעשה והחריץ הספסל בגרירת

אסור ולכן ישיר באופן ב)ההוצאה ו, סי' שלמה .(מנחת
בינה' 'אמרי ד)ובספר סי' בחלב בשר אחד(הל' בשם הביא

ללא בחרקים הנגועים פירות האוכלים על זכות לימוד הגדולים
החרק אכילת הרי הפרי לאכילת שכוונתם מאחר כי בדיקה,
להיתר בסיס אין האמור ולפי מתכוין'. שאין 'דבר משום מותרת
על לפוטרו אין בכוונה נעשית האכילה שפעולת מאחר כי זה,

בו חפץ שאינו המאכל .(שם)חלק

             

         
         

        
      

          
       

          
        

         

          
       
        

        
        

         
       

         
   





































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' ב
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ה'תש"ע סיון י"ז ראשון יום
        

אלהינּו ה', אּתה ּברּו (א) וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ְְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹנסח
יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹואלהי
טֹובים חסדים ּגֹומל עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאל
בניהם, לבני ּגֹואל ּומביא אבֹות, חסּדי וזֹוכר הּכל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹוקֹונה
אברהם. מגן ה', אּתה ּברּו ּומגן. מֹוׁשיע רחמן ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל
להֹוׁשיע, רב אּתה מתים מחּיה ה', לעֹולם ּגּבֹור אּתה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ(ב)
מחּיה ּבחסד, חּיים מכלּכל הּגׁשם. ּומֹוריד הרּוח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמּׁשיב
ּומּתיר נֹופלים וסֹומ חֹולים, רֹופא רּבים, ּברחמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמתים
ּגבּורֹות, ּבעל כמֹו מי עפר. ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּורים,
מתים. להחיֹות אּתה ונאמן ּומחּיה; ממית ,ּל ּדֹומה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומי
קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש, אּתה (ג) הּמתים. מחּיה ה', אּתה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָּברּו
האל ה', אּתה ּברּו ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָּוקדֹוׁשים
ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת, לאדם חֹונן אּתה (ד) ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש.
הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו והׂשּכל. ּובינה ּדעה מאּת ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָחּננּו
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבנּו ,לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ה)
הרֹוצה ה', אּתה ּברּו .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהחזירנּו
מלּכנּו לנּו ּומחֹול חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח (ו) ְְְְִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה.
חּנּון ה', אּתה ּברּו אּתה. וסּלח טֹוב אל ּכי פׁשענּו, ְְִִֵַַַַָָָָָָּכי
לגאלנּו, ּומהר ריבנּו, וריבה בענינּו, ראה (ז) לסלח. ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּומרּבה
יׂשראל. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו אּתה. חזק ּגֹואל מל אל ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכי
והעלה ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, אלהינּו ה' רפאנּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ(ח)
אּתה. רחמן רֹופא אל ּכי ּתחלּואינּו, לכל ׁשלמה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָרפּואה
ה' ּברכנּו (ט) יׂשראל. עּמֹו חֹולי רֹופא ה', אּתה ְְִֵֵֵֵַַָָָָּברּו
ּומטר טל ותן ׁשנתנּו, את ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאלהינּו
ּפני ורּוה ,מּטּוב ּכּלֹו העֹולם את וׂשּבע האדמה, ּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
את אלהינּו ה' והּצילה וׁשמרה ,ידי מּתנֹות מעׁשר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתבל
ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ּתבּואתּה מיני ּכל ואת הּזאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
ּוברכה וׁשלֹום ׂשבע ותקוה, אחרית לּה ותן ּפרענּות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻמיני
ּתקע (י) הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְְִִֵַַַַַָָָָָּכּׁשנים
ּגלּיֹותינּו ּכל את לקּבץ נס וׂשא לחרּותנּו, ּגדֹול ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבׁשֹופר
נדחי מקּבץ ה', אּתה ּברּו לארצנּו. הארץ ּכנפֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמארּבע
ויֹועצינּו ּכבראׁשֹונה, ׁשֹופטינּו הׁשיבה (יא) יׂשראל. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָעּמֹו
לבּד אּתה עלינּו ּומל ואנחה, יגֹון מּמּנּו והסר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכבּתחּלה,

צדקהּברחמ אֹוהב מל ה', אּתה ּברּו ּובמׁשּפט. ּבצדק ים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכרגע הּמינים ּכל ּתקוה, ּתהי אל למׁשּמדים (יב) ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֻּומׁשּפט.
ּברּו ּבימינּו. מהרה ותׁשּבֹור ּתעּקר זדֹון ּומלכּות ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹיאבדּו,
ועל הּצּדיקים על (יג) זדים. ּומכניע אֹויבים ׁשֹובר ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָאּתה
יׂשראל, ּבית עּמ ׁשארית ועל הּצדק, ּגרי ועל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהחסידים
הּבֹוטחים לכל טֹוב ׂשכר ותן אלהינּו, ה' רחמי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹיהמּו
ּכי נבֹוׁש, לא לעֹולם עּמהם, חלקנּו וׂשים ּבאמת, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבׁשמ
מׁשען ה', אּתה ּברּו נׁשעּנּו. וליׁשּועת ּבטחנּו ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָבׁשמ
ּכאׁשר עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן (יד) לּצּדיקים. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹּומבטח
אּתה ּברּו ּבימינּו. ּבמהרה עֹולם ּבנין אֹותּה ּובנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּדּברּת,

וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את (טו) ירּוׁשלים. ּבֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה',
יׁשּועה. קרן מצמיח ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת ְְִִֶֶֶַַַָָָָָּתרּום
וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ׁשמע ְְְְֱֵֵֵֵֵַַַָֹ(טז)
אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ורצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברחמים
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשיבנּו;
ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה (יז) ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּתפּלה.
מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָוהׁשב
יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ּתקּבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאהבה
ּברחמים לצּיֹון לנו ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ותרצנּו, .ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ
מֹודים (יח) לצּיֹון. ׁשכינתֹו הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָּכמאז.
יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ל ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנּו
חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. לדֹור הּוא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָאּתה
נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו על ,ּבידי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמסּורין
לא ּכי הּטֹוב וצהרים. ובקר ערב ועת, עת ׁשּבכל ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹונפלאֹותי
יהללּו החּיים ּכל ,חסדי ּתּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹכלּו
הּטֹוב ה', אּתה ּברּו הּטֹוב. האל טֹוב ּכי הּגדֹול, ׁשמ ְִֵֶַַַַָָָָָאת
חן ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ׂשים (יט) להֹודֹות. נאה ּול ְְְְִִֵֶָָָָָׁשמ
ּכאחד ּכּלנּו ּוברכנּו ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחסד
ּתֹורה אלהינּו ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ּכי ,ּפני ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּמאֹור
את לבר ּבעיני וטֹוב וׁשלֹום. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחּיים,
את המבר ה', אּתה ּברּו ּבּׁשלֹום. עת ּבכל יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּבּׁשלֹום. יׂשראל ְִֵַַָָעּמֹו
מֹוריד להֹוׁשיע, רב ׁשנּיה: ּבברכה אֹומר החּמה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבימֹות

וכּו'; ּבחסד חּיים מכלּכל ְְְְִֵֶֶַַַָהּטל,
ּבכל אלהינּו ה' ּברכנּו זה: ּבנסח ּתׁשיעית ּברכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּומבר
ּונדבה ּברכה רצֹון ּבטללי ׁשנתנּו את ּובר ידינּו, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשה

הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְִִֵַַַַָָָָָּכּׁשנים
ימים ּומֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּומֹוצאי ׁשּבת מֹוצאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבלילי
לאדם חֹונן אּתה זה: ּבנסח רביעית ּברכה מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטֹובים,
לחל, קדׁש ּבין הבּדלּת ואּתה ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּדעת,
הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּובין
ּפדנּו ּכ לחל, קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ּכׁשם הּמעׂשה. ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשׁשת
הּמתרּגׁשֹות ּפרענּיֹות מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻוהּצילנּו
ּובינה ּדעה מאּת וחּננּו הּכל, מן וׁשמרנּו ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹלבֹוא

הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו ְְֵֵַַַַָָָוהׂשּכל.
ׁשבעּבראׁשי ּבברּכת מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֻ

זה: ּבנסח אֹותּה ּומבר ּומנחה, וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעׂשרה
והׁשב ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
ּבאהבה מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהעבֹודה
.עּמ יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּתקּבל
ירצה, יראה, יּגיע, ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהינּו
זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע,
עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָירּוׁשלים
ּולרחמים, לחסד לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. ּבֹו לרחם הּזה, החדׁש ראׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּביֹום
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לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינּו
ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדבר
ותחזינה ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, צרה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכל
הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ּכמאז. ּברחמים לצּיֹון ּבׁשּוב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָעינינּו

לצּיֹון. ְְִִָׁשכינתֹו
מֹועד ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא ּביֹום אֹומר: מֹועד ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻּובחּלֹו
לרחם - הּזה הּסּכֹות חג מֹועד ּביֹום אֹו: - הּזה הּמּצֹות ְְֵֵֶֶַַַַַַַַֻחג

וכּו'. ּולהֹוׁשיענּו עלינּו ְְִֵֵָּבֹו
הּזה: ּבּנסח הּיחיד עׂשרה ׁשׁש ּברּכת מבר הּתענית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּביֹום
ּברחמים וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹׁשמע
עננּו ּתׁשיבנּו. אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצֹון
ּגדֹולה בצרה ּכי הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מּׁשמע אזנ ּתעלם ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנּו.
ּתענה; ואּתה נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתפּלתנּו,
ואני יקראּו, טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנדּבר,
ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאענה;

ּתפּלה. ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ְִֵֶַַָָָָּכל
ּברכה אחר עצמּה; ּבפני ּברכה זה, נסח אֹומר צּבּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּוׁשליח
הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ה' עננּו אֹומר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹׁשביעית
ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל אנחנּו. ּגדֹולה בצרה ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזה,
נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ּתפּלתנּו, מּׁשמע אזנ ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתעלם
טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה נדּבר, ּתענה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואּתה
אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד אענה; ואני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיקראּו,
ה', אּתה ּברּו ּומּציל. ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִֵֶֶַַָָָָָָעֹונה

צרה. ּבעת ְֵֶָָָהעֹונה
ה' רחם זה: ּבנסח עׂשרה ארּבע ּברּכת מבר ּבאב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבתׁשעה
העיר ,עיר ירּוׁשלים ועל ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאלהינּו,
הּיֹוׁשבת זרים, ּביד הּנתּונה הּׁשֹוממה, החרבה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאבלה
לגיֹונים, ויבּלעּוה ילדה. ׁשּלא עקרה ּכאּׁשה חפּוי, לּה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹוראׁש
לעֹוף מאכל עבדי נבלת וּיּתנּו פסילים, עֹובדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָוּיירׁשּוה
וירּוׁשלים ּתבּכה, ּבמרר צּיֹון ּכן על הארץ. ּולבהמת ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמים
הרּוגיהם. על מעי מעי חלליהם, על לּבי לּבי קֹולּה; ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּתּתן
ּבאׁש ה' אּתה ּכי ונחמּה, ׁשֹוממֹותיה ורחם והּביטה, ה' ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָראה
ּלּה אהיה ואני ּכּכתּוב: לבנֹותּה, עתיד אּתה ּובאׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיסדּתּה,
אּתה ּברּו ּבתֹוכּה. אהיה ּולכבֹוד סביב, אׁש חֹומת ה', ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻנאם

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵָָה',
אנחנּו מֹודים זה: ּבנסח עׂשרה ׁשמֹונה ּברּכת מבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפּורים
הּוא אּתה יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹל

הּמסּורי חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. ּביד,לדֹור ן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
על ויֹום, יֹום ׁשּבכל נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָועל
ועל הּגבּורֹות ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָנפלאֹותי
ּבּזמן ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּתׁשּועֹות,
ּבית עּמ על הרע המן ּכׁשעמד ואסּתר, מרּדכי ּבימי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּזה;
הּיהּודים, ּכל את ּולאּבד להרג להׁשמיד ּובּקׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשראל,
ואּתה לבֹוז; ּוׁשללם אחד, ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּנער
ּדינם, את ודנּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּברחמי
עצתֹו, את והפרּת נקמתם; את ונקמּת ריבם, את ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָורבּת

ותלּו ּבראׁשֹו, ּגמּולֹו לֹו והׁשבֹות מחׁשבּתֹו, את ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹוקלקלּת
,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית העץ; על ּבניו ואת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹותֹו
ּפלא עּמהן ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא עׂשית יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּולעּמ
הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹונּסים,
כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ְֱִִֵַַָָָָֹֹֻועל

וכּו'. חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,ְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹרחמי
וכּו' ל אנחנּו מֹודים הּזה: ּבנסח זֹו ּברכה מבר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻּבחנּכה
הּגבּורֹות ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
הּפרקן, ועל הּפדּות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּמלחמֹות ְְְְְְְְִַַַַַַַַָָֻועל
ּבימי הּזה; ּבּזמן ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשית
ּכׁשעמדה ּובניו, חׁשמֹונאי ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמּתתיה
,מּתֹורת לבּטלם יׂשראל, ּבית עּמ על הרׁשעה יון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכּות
להם עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה ;רצֹונ מחּקי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּולהעבירם
את ונקמּת ריבם, את ורבּת ּדינם, את ודנּת צרתם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבעת

ּומסרּת מעּטים,נקמתם; ּביד ורּבים חּלׁשים, ּביד ּגּבֹורים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָ
ּביד ּופֹוׁשעים צּדיקים, ּביד ּורׁשעים טהֹורים, ּביד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּוטמאים
יׂשראל ּולעּמ ,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית ;תֹורת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעֹוׂשי
ּכ ּוגבּורֹות, נּסים עּמהם ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָעׂשית
ה' ּכּלם ועל הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֻעׂשה

וכּו'. רחמי כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו ְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹאלהינּו,
נקּדיׁש זה: ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה לעֹולם מבר צּבּור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליח
יד על האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת, קדּׁשה ל ּונׁשּלׁש ,ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻונעריצ
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר, זה אל זה "וקרא :ְְְִֶֶֶַָָָָָָָנביא
עֹולם, מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו". הארץ כל מלא ְְְְְְֵֶָָָָָָָֹצבאֹות,
ואֹומרים: מׁשּבחים ּכבֹודֹו; מקֹום אּיה ׁשֹואלים: ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָּומׁשרתיו
ותמל תֹופיע, מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו". ה' ּכבֹוד ּברּו"ְְְְְְְִִִִֵַַָֹ
ּבחּיינּו ּבצּיֹון, ּתמל מתי .ל אנּו מחּכים ּכי עלינּו, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמלּכנּו
לדֹור ,עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ּתתּגּדל ּתׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּובימינּו.
ּכּדבר ,עּז ּבמלכּות תראינה ועינינּו נצחים. ּולנצח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻודֹור
ה' ימל" :צדק מׁשיח ּדוד ידי על קדׁש ּבׁשירי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹהאמּור
נּגיד ודֹור לדֹור יּה". הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְֱִִִַַַָָָָֹלעֹולם,
מּפינּו אלהינּו ּוׁשבח נקּדיׁש; קדּׁשת נצחים ּולנצח ,ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻּגדל
ה', אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ּגדֹול מל אל ּכי ימּוׁש, ְִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
'וקרא זֹו: ּבברכה אֹומר צּבּור ׁשּׁשליח ּבעת הּקדֹוׁש. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאל
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש עֹונין: העם ּכל ואמר', זה אל ְִֶֶֶַָָָָָָָזה
מקֹום 'אּיה אֹומר: ּוכׁשהּוא ּכבֹודֹו'. הארץ כל מלא ְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹצבאֹות,
ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים, 'מׁשּבחים עֹונין: העם ּכל ְְְְְְִִִַָָָָּכבֹודֹו',
עֹונין: העם ּכל ּובימינּו', 'ּבחּיינּו אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמּמקֹומֹו'.
העם ּכל ,'צדק מׁשיח ּדוד ידי 'על אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'אמן'.

א לעֹולם, ה' ימל' יּה'.עֹונין: הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון להי ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹ
ולא עּמהן; קֹורא הּוא הּצּבּור, ׁשעֹונין הּדברים אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכל
ואחד הּיחיד ואחד עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיגּביּה
הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש ימים ּבעׂשרת ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּצּבּור,
ּבּמׁשּפט, צבאֹות ה' וּיגּבּה ּכאמּור, זֹו: ּברכה ּבסֹוף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָאֹומר
הּקדֹוׁש. הּמל ה', אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהאל
ּכל ואחר ּתפּלה, ּכל קדם לעֹולם קּדיׁש אֹומר צּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
הּיֹום, סדר ׁשּיאמר עת ּבכל הּיֹום, סדר ׁשאמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּתפּלה;
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מי            
      

לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינּו
ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדבר
ותחזינה ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, צרה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכל
הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ּכמאז. ּברחמים לצּיֹון ּבׁשּוב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָעינינּו

לצּיֹון. ְְִִָׁשכינתֹו
מֹועד ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא ּביֹום אֹומר: מֹועד ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻּובחּלֹו
לרחם - הּזה הּסּכֹות חג מֹועד ּביֹום אֹו: - הּזה הּמּצֹות ְְֵֵֶֶַַַַַַַַֻחג

וכּו'. ּולהֹוׁשיענּו עלינּו ְְִֵֵָּבֹו
הּזה: ּבּנסח הּיחיד עׂשרה ׁשׁש ּברּכת מבר הּתענית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּביֹום
ּברחמים וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹׁשמע
עננּו ּתׁשיבנּו. אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצֹון
ּגדֹולה בצרה ּכי הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מּׁשמע אזנ ּתעלם ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנּו.
ּתענה; ואּתה נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתפּלתנּו,
ואני יקראּו, טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנדּבר,
ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאענה;

ּתפּלה. ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ְִֵֶַַָָָָּכל
ּברכה אחר עצמּה; ּבפני ּברכה זה, נסח אֹומר צּבּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּוׁשליח
הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ה' עננּו אֹומר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹׁשביעית
ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל אנחנּו. ּגדֹולה בצרה ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזה,
נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ּתפּלתנּו, מּׁשמע אזנ ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתעלם
טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה נדּבר, ּתענה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואּתה
אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד אענה; ואני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיקראּו,
ה', אּתה ּברּו ּומּציל. ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִֵֶֶַַָָָָָָעֹונה

צרה. ּבעת ְֵֶָָָהעֹונה
ה' רחם זה: ּבנסח עׂשרה ארּבע ּברּכת מבר ּבאב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבתׁשעה
העיר ,עיר ירּוׁשלים ועל ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאלהינּו,
הּיֹוׁשבת זרים, ּביד הּנתּונה הּׁשֹוממה, החרבה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאבלה
לגיֹונים, ויבּלעּוה ילדה. ׁשּלא עקרה ּכאּׁשה חפּוי, לּה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹוראׁש
לעֹוף מאכל עבדי נבלת וּיּתנּו פסילים, עֹובדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָוּיירׁשּוה
וירּוׁשלים ּתבּכה, ּבמרר צּיֹון ּכן על הארץ. ּולבהמת ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמים
הרּוגיהם. על מעי מעי חלליהם, על לּבי לּבי קֹולּה; ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּתּתן
ּבאׁש ה' אּתה ּכי ונחמּה, ׁשֹוממֹותיה ורחם והּביטה, ה' ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָראה
ּלּה אהיה ואני ּכּכתּוב: לבנֹותּה, עתיד אּתה ּובאׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיסדּתּה,
אּתה ּברּו ּבתֹוכּה. אהיה ּולכבֹוד סביב, אׁש חֹומת ה', ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻנאם

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵָָה',
אנחנּו מֹודים זה: ּבנסח עׂשרה ׁשמֹונה ּברּכת מבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפּורים
הּוא אּתה יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹל

הּמסּורי חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. ּביד,לדֹור ן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
על ויֹום, יֹום ׁשּבכל נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָועל
ועל הּגבּורֹות ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָנפלאֹותי
ּבּזמן ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּתׁשּועֹות,
ּבית עּמ על הרע המן ּכׁשעמד ואסּתר, מרּדכי ּבימי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּזה;
הּיהּודים, ּכל את ּולאּבד להרג להׁשמיד ּובּקׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשראל,
ואּתה לבֹוז; ּוׁשללם אחד, ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּנער
ּדינם, את ודנּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּברחמי
עצתֹו, את והפרּת נקמתם; את ונקמּת ריבם, את ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָורבּת

ותלּו ּבראׁשֹו, ּגמּולֹו לֹו והׁשבֹות מחׁשבּתֹו, את ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹוקלקלּת
,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית העץ; על ּבניו ואת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹותֹו
ּפלא עּמהן ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא עׂשית יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּולעּמ
הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹונּסים,
כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ְֱִִֵַַָָָָֹֹֻועל

וכּו'. חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,ְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹרחמי
וכּו' ל אנחנּו מֹודים הּזה: ּבנסח זֹו ּברכה מבר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻּבחנּכה
הּגבּורֹות ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
הּפרקן, ועל הּפדּות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּמלחמֹות ְְְְְְְְִַַַַַַַַָָֻועל
ּבימי הּזה; ּבּזמן ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשית
ּכׁשעמדה ּובניו, חׁשמֹונאי ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמּתתיה
,מּתֹורת לבּטלם יׂשראל, ּבית עּמ על הרׁשעה יון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכּות
להם עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה ;רצֹונ מחּקי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּולהעבירם
את ונקמּת ריבם, את ורבּת ּדינם, את ודנּת צרתם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבעת

ּומסרּת מעּטים,נקמתם; ּביד ורּבים חּלׁשים, ּביד ּגּבֹורים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָ
ּביד ּופֹוׁשעים צּדיקים, ּביד ּורׁשעים טהֹורים, ּביד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּוטמאים
יׂשראל ּולעּמ ,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית ;תֹורת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעֹוׂשי
ּכ ּוגבּורֹות, נּסים עּמהם ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָעׂשית
ה' ּכּלם ועל הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֻעׂשה

וכּו'. רחמי כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו ְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹאלהינּו,
נקּדיׁש זה: ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה לעֹולם מבר צּבּור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליח
יד על האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת, קדּׁשה ל ּונׁשּלׁש ,ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻונעריצ
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר, זה אל זה "וקרא :ְְְִֶֶֶַָָָָָָָנביא
עֹולם, מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו". הארץ כל מלא ְְְְְְֵֶָָָָָָָֹצבאֹות,
ואֹומרים: מׁשּבחים ּכבֹודֹו; מקֹום אּיה ׁשֹואלים: ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָּומׁשרתיו
ותמל תֹופיע, מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו". ה' ּכבֹוד ּברּו"ְְְְְְְִִִִֵַַָֹ
ּבחּיינּו ּבצּיֹון, ּתמל מתי .ל אנּו מחּכים ּכי עלינּו, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמלּכנּו
לדֹור ,עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ּתתּגּדל ּתׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּובימינּו.
ּכּדבר ,עּז ּבמלכּות תראינה ועינינּו נצחים. ּולנצח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻודֹור
ה' ימל" :צדק מׁשיח ּדוד ידי על קדׁש ּבׁשירי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹהאמּור
נּגיד ודֹור לדֹור יּה". הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְֱִִִַַַָָָָֹלעֹולם,
מּפינּו אלהינּו ּוׁשבח נקּדיׁש; קדּׁשת נצחים ּולנצח ,ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻּגדל
ה', אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ּגדֹול מל אל ּכי ימּוׁש, ְִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
'וקרא זֹו: ּבברכה אֹומר צּבּור ׁשּׁשליח ּבעת הּקדֹוׁש. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאל
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש עֹונין: העם ּכל ואמר', זה אל ְִֶֶֶַָָָָָָָזה
מקֹום 'אּיה אֹומר: ּוכׁשהּוא ּכבֹודֹו'. הארץ כל מלא ְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹצבאֹות,
ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים, 'מׁשּבחים עֹונין: העם ּכל ְְְְְְִִִַָָָָּכבֹודֹו',
עֹונין: העם ּכל ּובימינּו', 'ּבחּיינּו אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמּמקֹומֹו'.
העם ּכל ,'צדק מׁשיח ּדוד ידי 'על אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'אמן'.

א לעֹולם, ה' ימל' יּה'.עֹונין: הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון להי ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹ
ולא עּמהן; קֹורא הּוא הּצּבּור, ׁשעֹונין הּדברים אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכל
ואחד הּיחיד ואחד עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיגּביּה
הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש ימים ּבעׂשרת ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּצּבּור,
ּבּמׁשּפט, צבאֹות ה' וּיגּבּה ּכאמּור, זֹו: ּברכה ּבסֹוף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָאֹומר
הּקדֹוׁש. הּמל ה', אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהאל
ּכל ואחר ּתפּלה, ּכל קדם לעֹולם קּדיׁש אֹומר צּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
הּיֹום, סדר ׁשּיאמר עת ּבכל הּיֹום, סדר ׁשאמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּתפּלה;
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מב           
      

ּובכל ּבּתֹורה, לקרֹות ּוכׁשּיׁשלים קּדיׁש; ויאמר מעט, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹיתחּנן
יאמר ּתחנּוניו, ּכׁשּיגמר - ּתחנּונים ּבדברי ׁשּיתחּנן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעת

ִַקּדיׁש.
ברא ּדי ּבעלמא רּבה. ׁשמּה ויתקּדׁש יתּגּדל הּקּדיׁש: ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹנסח
מׁשיחּה, ויקרב ּפרקנּה, ויצמח מלכּותּה, וימל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֻכרעּותּה,
יׂשראל, ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר רּבה ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב; ּובזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבעגלא
יתרֹומם, יתּפאר, יׁשּתּבח, ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
הּוא. ּברי ּדקדׁשא ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻיתעּלה,
ונחמתא ותׁשּבחתא ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא ְְְְְְְֱִִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֻלעּלא
צּבּור: ׁשליח ׁשאֹומר ּבעת אמן. ואמרּו ּבעלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדאמירן
ּובעת 'אמן'. עֹונין: העם ּכל רּבה', ׁשמּה ויתקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'יתּגּדל
'אמן, עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּתחּלה: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּומצות עלמּיא'. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא
ּבכל ,'מבר רּבה ׁשמּה יהא 'אמן לענֹות הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָחכמים
עֹונין: העם ּכל ,'יתּבר' אֹומר ּוכׁשהּוא אדם. ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכחֹו
'אמן'. עֹונין: העם ּכל הּוא', ּברי' אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶָָָָָ'אמן'.
'אמן'. עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּבּסֹוף: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא

וקּדיׁש. קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָוכּסדר
ׁשּגֹומר אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר קּדיׁש ּכל ּבתרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקּדיׁש
ׁשֹומעין העם ּכל אּלא ּכלּום, אחריו אֹומר ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתפּלה,
נסח ּבסֹופֹו להֹוסיף ּכּלם העם נהגּו - ונפטרין ויֹוצאין ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻאֹותֹו
ּוצלֹותהֹון ּבעּותכֹון, ותתעבד צלֹותכֹון ּתתקּבל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָזה:
יהא בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון קדם יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָּובעּותהֹון
ּכל ועל ועלנא, עליכֹון ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשלמא
הּוא ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָקהלהֹון

יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָּברחמיו
עֹוסקין ׁשהיּו יתר אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל ּדרּבנן. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָקּדיׁש
- ּבהּגדֹות אֹו ּבמדרׁשֹות ואפּלּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבתלמּוד
יתּגּדל זה: ּבנסח קּדיׁש מעּמד אחד אֹומר מסּימין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכׁשהן
מתּיא ּולאחאה עלמא, לחּדתא ּדעתיד רּבה, ׁשמּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתקּדׁש
היכלא ּולׁשכללא ּדירּוׁשלם, קרּתא ּולמבני חּיּיא, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּולמפרק
ּפלחנא ּולאתבא ארעא, מן נכראה ּפלחנא ּולמעקר ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּדיׁשא,
ויצמח מלכּותּה, וימל ּוביקרּה, ּבזיוּה לאתרּה ׁשמּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּדי
ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ויפרק מׁשיחּה, ויּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹֻּפרקנּה,
ואמרּו קריב; ּובזמן ּבעגלא יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּובחּייהֹון
,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה יהא ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָאמן.
ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, יתעּלה, יתרֹומם, יתּפאר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָיׁשּתּבח,
ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא לעּלא הּוא. ּברי ּדקדׁשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻׁשמּה

ּב ּדאמירן ונחמתא, רּבנןותׁשּבחתא על אמן. ואמרּו עלמא; ְְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבאֹוריתא ּדעסיקין תלמידיהֹון ּתלמידי ועל ּתלמידיהֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָועל
חּנא ּולכֹון להֹון יהי ואתר, אתר בכל ודי הדן באתרא ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּדי
בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון מּקדם ּורוחא וסּיעּתא ורחמי ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַַָָָָָָוחסּדא
ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ׁשלמא יהא אמן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻואמרּו
עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; קהלהֹון ּכל ועל ועלנא, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליכֹון
יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּפנים ּבנפילת להתחּנן נהגנּו ּדרּבנן. קּדיׁש הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוזה
ּבמקצתן: ּופעמים ּבכּלן, ּפעמים - אּלּו ּובפסּוקים ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻּבדברים

אלהי העֹולם, אדֹון - ּומתחּנן ּומׁשּתחוה ּכֹורע אני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפני
אנחנּו צדקֹותינּו על לא ּכי האדֹונים; ואדֹוני ְְֱֲֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהאלהים
ּנאמר מה הרּבים. רחמי על ּכי ,לפני ּתחנּונינּו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמּפילים
ּומרדנּו, והרׁשענּו ועוינּו, חטאנּו ּנצטּדק. ּומה ּנדּבר מה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלה',
ּבׁשת ולנּו הּצדקה; ה', ל .ּומּמׁשּפטי מּמצֹותי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹוסֹור
מּפני קֹומתנּו ונכּפפה אׁשמתנּו, מּפני פנינּו הׁשחרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָהּפנים.
אלהי, ראׁש. להרים מצח ולא להׁשיב, ּפה לנּו אין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעֹונֹותינּו;
רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ,אלי ּפני אלהי להרים ונכלמּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבׁשּתי
מעׂשים. ּבנּו אין לּׁשמים; עד ּגדלה ואׁשמתנּו ראׁש, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלמעלה
ידי על ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ,ׁשמ למען צדקה עּמנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעׂשה
- ל אחטם ּותהּלתי אּפי, אארי ׁשמי למען :ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָנביאי
ּכי - יׂשראל ּבית עֹוׂשה, אני למענכם לא .הכרית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלבלּתי
ּכבֹוד, ּתן לׁשמ ּכי לנּו; לא ה', לנּו לא קדׁשי. לׁשם ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹאם
אלהיהם. נא אּיה הּגֹוים, יאמרּו לּמה .אמּת על חסּד ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ואל רׁשעֹו, ואל הּזה, העם קׁשי אל ּתפן אל ה', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּנא
נׂשאת וכאׁשר ,חסּד ּכגדל הּזה העם לעֹון נא סלח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחּטאתֹו.
לעֹוני, וסלחּת ה'; ,ׁשמ למען הּנה. ועד מּמצרים הּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעם
אל ועׂשה, הקׁשיבה ה' סלחה, ה' ׁשמעה, ה' הּוא. רב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכי
.עּמ ועל עיר על נקרא ׁשמ ּכי אלהי, למענ ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָֹּתאחר:
מן ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים, נפילת אחר להתחּנן העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
ּנעׂשה, מה נדע לא ואנחנּו אֹומר: אּלּו. ּבפסּוקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹהּקרקע,
הּמה. מעֹולם ּכי ,וחסדי ה', רחמי זכר עינינּו. עלי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכי
ּכי ,רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים; עֹונֹות לנּו ּתזּכר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאל
יהי .חסּד למען ּופדנּו לנּו, עזרתה קּומה, מאד. ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּדּלֹונּו
- יּה ּתׁשמר עֹונֹות, אם .ל יחלנּו ּכאׁשר עלינּו, ה', ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָחסּד
הֹוׁשיעה; ה', ּתּורא. למען הּסליחה, עּמ ּכי יעמד. מי ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹה',
עפר ּכי זכּור, יצרנּו; ידע הּוא ּכי קראנּו. ביֹום יעננּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּמל
והּצילנּו ;ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו, אלהי עזרנּו, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאנחנּו.

ׁשמ למען חּטאתינּו, על אחרוכּפר להתחּנן העם נהגּו וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
יצחק אברהם אלהי ה' אּלּו: ּבתחנּונים ּתמיד, הּיֹום ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹסדר
לבב מחׁשבֹות ליצר לעֹולם, זאת ׁשמרה אבֹותינּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹויׂשראל
יׁשחית; ולא עֹון, יכּפר רחּום והּוא .אלי לבבם והכן ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּמ
טֹוב ה', אּתה ּכי חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹוהרּבה
ותֹורת לעֹולם, צדק צדקת .קראי לכל חסד ורב ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוסּלח,
לׁשארית ּפׁשע על ועבר עֹון נׂשא ,ּכמֹו אל מי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאמת.
יׁשּוב הּוא. חסד חפץ ּכי אּפֹו, לעד החזיק לא ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנחלתֹו;
חּטאתם. ּכל ים ּבמצּולת ותׁשלי עֹונתינּו, יכּבׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֹֹירחמנּו,
לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם, חסד ליעקב, אמת ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתּתן
יׁשּועתנּו, האל לנּו; יעמס יֹום, יֹום אדני ּברּו קדם. ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמימי
ה' סלה. יעקב, אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו, צבאֹות ה' ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹסלה.
אדֹונינּו, ּברּו אלהינּו, ּברּו .ּב ּבֹוטח אדם אׁשרי - ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָָֹצבאֹות
ונתן הּתֹועים מן ׁשהבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו ּבֹוראנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּברּו
ּבתֹוכנּו. נטע עֹולם חּיי רּבנּו, מׁשה ידי על אמת ּתֹורת ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלנּו
אהבתֹו ּבלּבנּו ויּתן ּתֹורתֹו, לתלמּוד לּבנּו יפּתח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהרחמן
ּובנפׁש ׁשלם ּבלבב ּולעבדֹו ּכרצֹונֹו, רצֹונֹו לעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָויראתֹו,
רצֹון יהי ּכן לּבהלה. נלד ולא לריק ניגע לא למען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחפצה,
ּבעֹולם חּקי לׁשמר ׁשּנחיה אלהינּו, ה' מּלפני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻורחמים
העֹולם לחּיי טֹוב ונירׁש ׁשּנזּכה ּכדי הּמׁשיח, ולימֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזה
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אֹודּך. לעֹולם אלהי, ה' יּדם. ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּבא,
ּבכל לקרֹות העם, מקצת ונהגּו וגֹו'. פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָיהיּו
אֹומרים הלוּים ׁשהיּו מזמֹור ׁשיר אּלּו, ּתחנּונים אחר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָיֹום
נפׁשי ה', אלי "לדוד, וקֹורין הּיֹום. ּבאֹותֹו הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבבית
רּבי אמר אלעזר רּבי אמר וקֹוראין: הּמזמֹור. ּכל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּׂשא",
ּכאדֹונינּו אין ּכאלהינּו, אין וכּו'. חכמים ּתלמידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
ויבטחּו .ּפני את יׁשרים יׁשבּו ,לׁשמ יֹודּו צּדיקים א ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוכּו'.
ילכּו העּמים ּכל ּכי ה'. ּדֹורׁשי עזבּת לא ּכי ,ׁשמ יֹודעי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹב
ועד. לעֹולם אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו אלהיו, ּבׁשם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאיׁש
טֹובים, וימים הּׁשּבתֹות ׁשּבימי זה, ּבספר אמרנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכבר
ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ּברכֹות ׁשבע ּתפּלה ּבכל אדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמתּפּלל
ּובראׁש הּיֹום. מעין אמצעית אחת ּוברכה אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש ּבאמצע מתּפּלל יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה
ּבׁשני ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ּבלבד; מּוסף ּובתפּלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּברכֹות,
חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ּובמּוסף ּברכֹות. ּתׁשע אּלּו, ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֻימים
אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ׁשבע מתּפּלל מֹועד, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשל

ּבאמצע. אחת ְְֶַַַָָָּוברכה
הּברכֹו ּכל נּסח הּוא ׁשלוזה אמצעית ּברכה האמצעּיֹות: ת ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ּתכלית ,לׁשמ הּׁשביעי יֹום את קּדׁשּת אּתה ׁשּבת: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלילי
מּכל וקּדׁשּתֹו הּימים, מּכל ּוברכּתֹו וארץ, ׁשמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמעׂשה
ויקּדׁש הּׁשביעי, יֹום את אלהים ויבר ּכאמּור: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּזמּנים,
לעׂשֹות. אלהים ּברא אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו ּכי ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
וקּדׁשנּו ּבמנּוחתנּו, נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאלהינּו
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמצֹותי
והנחילנּו ּבאמת; לעבּד לּבנּו וטהר ,מּטּוב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׂשּבענּו
אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו ,קדׁש ׁשּבתֹות ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָּבאהבה

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְֵֶַַַַָָָׁשמ
ּבמּתנת מׁשה יׂשמח ׁשּבת: ׁשחרית ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכה
נתּת ּבראׁשֹו ּתפארת ּכליל לֹו, קראת נאמן עבד ּכי ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלקֹו,
ּבידֹו, הֹוריד אבנים לּוחֹות ׁשני סיני, הר על לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבעמדֹו
בני וׁשמרּו :ּבתֹורת ּכתּוב וכן ׁשּבת, ׁשמירת ּבהן ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכתּוב
עֹולם. ּברית לדרתם, הּׁשּבת את לעׂשֹות הּׁשּבת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיׂשראל
עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי לעלם, היא אֹות יׂשראל ּבני ּובין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּביני
וּיּנפׁש. ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָה'
מקּדׁשי עם ענג, וקֹוראי ׁשּבת ׁשֹומרי ּבמלכּות ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשמחּו
ּבמנּוחתנּו, נא רצה - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵָָֹֹׁשביעי.
הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָוקּדׁשנּו
סיני הר על צּוית למׁשה ׁשּבת: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכה

ׁשּב להקריבמצות אלהינּו, ה' צּויתנּו ּובֹו וׁשמֹור, זכֹור ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי ּכראּוי. מּוסף קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹל
קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמנֹוח
נתּתֹו לא .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמה
פסילים, לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ולא הארצֹות, לגֹויי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאלהינּו
זרע נתּתֹו, יׂשראל לבית ערלים; יׁשּכנּו לא ּבמנּוחתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּגם

אלהינּו קראת. אֹותֹו ימים' 'חמּדת ּבחרּת; ּבם אׁשר ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻיׁשרּון
ה', אּתה ּברּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֹואלהי

הּׁשּבת. ְֵַַַָמקּדׁש
ּומי אחד, וׁשמ אחד אּתה ׁשּבת: מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה
ותפארת ּתהּלה עטרת ּבארץ. אחד ּגֹוי יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכעּמ
ּובניו יעקב ירּנן, יצחק יגל, אברהם נתּת; לעּמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹיׁשּועה
וידעּו, בני יּכירּו בּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה בֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָינּוחּו
ויגֹון צרה ּתהי אל אבינּו, לנּו הנח מנּוחתם. היא מאּת ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָּכי
ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מנּוחתנּו. ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵָָָֹֹּביֹום

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְֵַַַַָָָוכּו'.
לעּמ חדׁשים ראׁשי חדׁש: ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּברכה
לפני מקריבין להיֹותם ּתֹולדֹותם, לכל ּכּפרה זמן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנתּת,
יהיה, לכּלם זּכרֹון ּבעדם; לכּפר חּטאת ּוׂשעירי רצֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻזבחי
ועֹולת ּתכין, ּבצּיֹון חדׁש מזּבח ׂשֹונא. מּיד נפׁשם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּתׁשּועת
האמּורים ,ּבעיר נׁשמע ּדוד ׁשירי עליו; נעלה חדׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹראׁש
אבֹות ּוברית להם, ּתביא עֹולם אהבת לרצֹון. מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
ּגלינּו חטאינּו מּפני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ּתזּכר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹלּבנים

אד מעל וּנתרחק אלהינּו,מארצנּו, ה' מּלפני רצֹון יהי מתנּו. ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלנּו
ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָקרּבנֹות
ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש יֹום ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמּוספי
מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכמצות
ׁשּתחּדׁש אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעבּד
לחסד לחן לברכה, לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלינּו
וקץ סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּולרחמים,
ּכי נפׁשנּו; לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹלכל
נתּת. להם חדׁשים וראׁשי ּבחרּת, האּמֹות מּכל יׂשראל ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻבעּמ

חדׁשים. וראׁשי יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ְְְֳִִֵֵֵַַָָָָָּברּו
אּתה ּבׁשּבת: ׁשחל חדׁש ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּברכה
ּובחרּת הּׁשביעי; ּבּיֹום מלאכּת ּכּלית מּקדם, עֹולמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצרּת
וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּבנּו
והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמצֹותי
ויֹום למנּוחה, ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קראת. ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעלינּו
מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ּבעדנּו. לכּפר הּזה החדׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹראׁש
לפני לעׂשֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו, מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוּנתרחק
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי חֹובתנּו. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹקרּבנֹות
קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו; ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה, החדׁש ראׁש ויֹום ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּמנֹוח
מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמצות
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹעבּד
לחסד לחן לטֹובה, הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּתחּדׁש
וקץ סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּולרחמים,
ּורצה נפׁשנּו. לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹלכל
.ׁשמ אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָנא

חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ה', אּתה ְְְְֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָּברּו
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מג            
      

אֹודּך. לעֹולם אלהי, ה' יּדם. ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּבא,
ּבכל לקרֹות העם, מקצת ונהגּו וגֹו'. פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָיהיּו
אֹומרים הלוּים ׁשהיּו מזמֹור ׁשיר אּלּו, ּתחנּונים אחר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָיֹום
נפׁשי ה', אלי "לדוד, וקֹורין הּיֹום. ּבאֹותֹו הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבבית
רּבי אמר אלעזר רּבי אמר וקֹוראין: הּמזמֹור. ּכל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּׂשא",
ּכאדֹונינּו אין ּכאלהינּו, אין וכּו'. חכמים ּתלמידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
ויבטחּו .ּפני את יׁשרים יׁשבּו ,לׁשמ יֹודּו צּדיקים א ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוכּו'.
ילכּו העּמים ּכל ּכי ה'. ּדֹורׁשי עזבּת לא ּכי ,ׁשמ יֹודעי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹב
ועד. לעֹולם אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו אלהיו, ּבׁשם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאיׁש
טֹובים, וימים הּׁשּבתֹות ׁשּבימי זה, ּבספר אמרנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכבר
ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ּברכֹות ׁשבע ּתפּלה ּבכל אדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמתּפּלל
ּובראׁש הּיֹום. מעין אמצעית אחת ּוברכה אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש ּבאמצע מתּפּלל יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה
ּבׁשני ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ּבלבד; מּוסף ּובתפּלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּברכֹות,
חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ּובמּוסף ּברכֹות. ּתׁשע אּלּו, ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֻימים
אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ׁשבע מתּפּלל מֹועד, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשל

ּבאמצע. אחת ְְֶַַַָָָּוברכה
הּברכֹו ּכל נּסח הּוא ׁשלוזה אמצעית ּברכה האמצעּיֹות: ת ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ּתכלית ,לׁשמ הּׁשביעי יֹום את קּדׁשּת אּתה ׁשּבת: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלילי
מּכל וקּדׁשּתֹו הּימים, מּכל ּוברכּתֹו וארץ, ׁשמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמעׂשה
ויקּדׁש הּׁשביעי, יֹום את אלהים ויבר ּכאמּור: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּזמּנים,
לעׂשֹות. אלהים ּברא אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו ּכי ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
וקּדׁשנּו ּבמנּוחתנּו, נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאלהינּו
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמצֹותי
והנחילנּו ּבאמת; לעבּד לּבנּו וטהר ,מּטּוב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׂשּבענּו
אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו ,קדׁש ׁשּבתֹות ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָּבאהבה

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְֵֶַַַַָָָׁשמ
ּבמּתנת מׁשה יׂשמח ׁשּבת: ׁשחרית ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכה
נתּת ּבראׁשֹו ּתפארת ּכליל לֹו, קראת נאמן עבד ּכי ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלקֹו,
ּבידֹו, הֹוריד אבנים לּוחֹות ׁשני סיני, הר על לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבעמדֹו
בני וׁשמרּו :ּבתֹורת ּכתּוב וכן ׁשּבת, ׁשמירת ּבהן ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכתּוב
עֹולם. ּברית לדרתם, הּׁשּבת את לעׂשֹות הּׁשּבת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיׂשראל
עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי לעלם, היא אֹות יׂשראל ּבני ּובין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּביני
וּיּנפׁש. ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָה'
מקּדׁשי עם ענג, וקֹוראי ׁשּבת ׁשֹומרי ּבמלכּות ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשמחּו
ּבמנּוחתנּו, נא רצה - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵָָֹֹׁשביעי.
הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָוקּדׁשנּו
סיני הר על צּוית למׁשה ׁשּבת: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכה

ׁשּב להקריבמצות אלהינּו, ה' צּויתנּו ּובֹו וׁשמֹור, זכֹור ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי ּכראּוי. מּוסף קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹל
קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמנֹוח
נתּתֹו לא .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמה
פסילים, לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ולא הארצֹות, לגֹויי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאלהינּו
זרע נתּתֹו, יׂשראל לבית ערלים; יׁשּכנּו לא ּבמנּוחתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּגם

אלהינּו קראת. אֹותֹו ימים' 'חמּדת ּבחרּת; ּבם אׁשר ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻיׁשרּון
ה', אּתה ּברּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֹואלהי

הּׁשּבת. ְֵַַַָמקּדׁש
ּומי אחד, וׁשמ אחד אּתה ׁשּבת: מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה
ותפארת ּתהּלה עטרת ּבארץ. אחד ּגֹוי יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכעּמ
ּובניו יעקב ירּנן, יצחק יגל, אברהם נתּת; לעּמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹיׁשּועה
וידעּו, בני יּכירּו בּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה בֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָינּוחּו
ויגֹון צרה ּתהי אל אבינּו, לנּו הנח מנּוחתם. היא מאּת ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָּכי
ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מנּוחתנּו. ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵָָָֹֹּביֹום

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְֵַַַַָָָוכּו'.
לעּמ חדׁשים ראׁשי חדׁש: ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּברכה
לפני מקריבין להיֹותם ּתֹולדֹותם, לכל ּכּפרה זמן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנתּת,
יהיה, לכּלם זּכרֹון ּבעדם; לכּפר חּטאת ּוׂשעירי רצֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻזבחי
ועֹולת ּתכין, ּבצּיֹון חדׁש מזּבח ׂשֹונא. מּיד נפׁשם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּתׁשּועת
האמּורים ,ּבעיר נׁשמע ּדוד ׁשירי עליו; נעלה חדׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹראׁש
אבֹות ּוברית להם, ּתביא עֹולם אהבת לרצֹון. מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
ּגלינּו חטאינּו מּפני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ּתזּכר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹלּבנים

אד מעל וּנתרחק אלהינּו,מארצנּו, ה' מּלפני רצֹון יהי מתנּו. ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלנּו
ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָקרּבנֹות
ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש יֹום ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמּוספי
מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכמצות
ׁשּתחּדׁש אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעבּד
לחסד לחן לברכה, לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלינּו
וקץ סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּולרחמים,
ּכי נפׁשנּו; לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹלכל
נתּת. להם חדׁשים וראׁשי ּבחרּת, האּמֹות מּכל יׂשראל ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻבעּמ

חדׁשים. וראׁשי יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ְְְֳִִֵֵֵַַָָָָָּברּו
אּתה ּבׁשּבת: ׁשחל חדׁש ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּברכה
ּובחרּת הּׁשביעי; ּבּיֹום מלאכּת ּכּלית מּקדם, עֹולמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצרּת
וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּבנּו
והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמצֹותי
ויֹום למנּוחה, ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קראת. ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעלינּו
מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ּבעדנּו. לכּפר הּזה החדׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹראׁש
לפני לעׂשֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו, מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוּנתרחק
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי חֹובתנּו. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹקרּבנֹות
קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו; ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה, החדׁש ראׁש ויֹום ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּמנֹוח
מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמצות
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹעבּד
לחסד לחן לטֹובה, הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּתחּדׁש
וקץ סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּולרחמים,
ּורצה נפׁשנּו. לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹלכל
.ׁשמ אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָנא

חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ה', אּתה ְְְְֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָּברּו
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מד           
      

וׁשחרית ּבערבית ּפסח, ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו אּתה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָָּומנחה:
הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ּבמצֹותי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוקּדׁשּתנּו
לׂשמחה, מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּקדֹוׁש
יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹחּגים
מצרים. ליציאת זכר ּבאהבה, חרּותנּו זמן הּזה, הּמּצֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָחג
ירצה, יראה, יּגיע, ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהינּו
זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע,
ּבית עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָירּוׁשלים
ּביֹום - ּולרחמים לחסד לחן לטֹובה לפלטה ,לפני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל
עלינּו ּבֹו לרחם הּזה, הּמּצֹות חג ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטֹוב
לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו אלהינּו ה' זכרנּו ְְְְְֱִִֵֵֵֵָָָָָֹּולהֹוׁשיענּו.
ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ּבדבר לחּיים, בֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָהֹוׁשיענּו
ׁשלמה, ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, צרה מּכל בֹו ּומּלטנּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָעלינּו,
ּברּכת את אלהינּו ה' והּׂשיאנּו אּתה. וחּנּון רחּום מל אל ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכי
ואמרּת רצית ּכאׁשר ּולׁשלֹום, ּולׂשמחה לחּיים ,ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָמֹועדי
אּתה ּברּו וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו סלה. ּתברכנּו, ּכן ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלברכנּו

והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ְְְְִִֵֵַַַָה',
העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה הּפסח: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברכה
מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוכּו'
להראֹות לעלֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו; מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָוּנתרחק
הּגדֹול ּבּבית ,הדר ּבנוה ,ּבחירת ּבבית לפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהׁשּתחוֹות
ׁשּנׁשּתּלחה הּיד מּפני - עליו ׁשמ ׁשּנקרא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
ּותרחם ׁשּתׁשּוב אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבמקּדׁש
הּגֹוים, מּבין ּפזּורינּו ּותקּבץ הרּבים, ּברחמי ועלינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעליו
ּברּנה, עיר לצּיֹון והביאנּו ארץ, מּירּכתי ּכּנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּונפּוצֹותינּו
לפני נעׂשה וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָולירּוׁשלים
ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָאת
הּזה, הּמּצֹות חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמּוספי
עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנעׂשה
טֹוב עלינּו; רחם רחמן, מל .עבּד מׁשה ידי על ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבתֹורת
ּבגלל ,רחמי ּבהמֹון עלינּו ׁשּובה לנּו; הּדרׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומטיב,
מקּדׁש וכֹונן ּכבּתחּלה, בית ּבנה .רצֹונ ׁשעׂשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאבֹותינּו
יׂשראל והׁשב ּבתּקּונֹו; וׂשּמחנּו ּבבנינֹו, והראנּו מכֹונֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָעל
למעמדן, ויׂשראל לדּוכנן, ּולוּיים לעבֹודתם, ּכהנים - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹלנוהּו
ּבׁשלׁש לפני ונראה נעלה וׁשם יׁשב. מׁשּפטֹו על ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוארמֹון
יראה ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש :ּבתֹורת ּכּכתּוב רגלינּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּפעמי
ּבחג - יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' ּפני את זכּור ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹכל
ּפני את יראה ולא הּסּכֹות; ּובחג הּׁשבּועֹות, ּובחג ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּמּצֹות,
.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת איׁש ריקם. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
ה', אּתה ּברּו וכּו'. מֹועדי ּברּכת את אלהינּו, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּׂשיאנּו
ּבחג מתּפּלל הּוא זה ּוכנסח והּזמּנים. יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹמקּדׁש
ׁשּבח אּלא יתר; ּבלא חסרֹון ּבלא הּסּכֹות, ּובחג גהּׁשבּועֹות ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: הּוא ְִֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשבּועֹות
זכר - ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן זמן הּזה, הּׁשבּועֹות חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹום
קדׁש מקרא טֹוב 'ּביֹום אֹומר: הּוא וכן מצרים'. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹליציאת
וכּו'. עלינּו' ּבֹו לרחם הּזה, הּׁשבּועֹות חג ּביֹום ְְְֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,
הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּובמּוסף

טֹוב 'יֹום אֹומר: הּסּכֹות ּבחג וכן הּזה'. הּׁשבּועֹות חג ְְֵֵֶַַַַַָֻיֹום
ׂשמחתנּו' זמן הּזה, הּסּכֹות חג יֹום את הּזה, קדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמקרא
קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: עצרת ּבׁשמיני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכּו'.
וכן וכּו'; ׂשמחתנּו' זמן הּזה, עצרת ׁשמיני חג יֹום את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזה,
יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבמּוסף
יֹום חל ואם .'לפני ונקריב נעׂשה הּזה, עצרת ׁשמיני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָחג
ה' לנּו וּתּתן וכּו' בחרּתנּו 'אּתה אֹומר: ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָטֹוב
ּוזמּנים וחּגים לׂשמחה מֹועדים למנּוחה, ׁשּבתֹות ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹאלהינּו
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום את ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׂשׂשֹון,
יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף וכן וכּו'; הּזה' ּפלֹוני חג ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָיֹום
וכּו'. ּפלֹוני' חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמנֹוח
ּוביֹום הּׁשנה, ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא זֹו ּדר ְְְְִֶֶַַַַַָָָֹועל
ּבין ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבין ּבׁשּבת, להיֹות חלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהּכּפּורים,
'מקּדׁש רגלים: ׁשלׁשה ׁשל הּתפּלֹות ּבכל וחֹותם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבמּוסף.
מל חֹותם: הּוא הּׁשנה ּובראׁש והּזמּנים'; ויׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
ּובצֹום הּזּכרֹון. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' חֹותם: הּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים,
ועד הּׁשנה מראׁש העם רב נהגּו הּכּפּורים'. ויֹום ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹויׂשראל
ּברכה הּימים. ּבעׂשרת ּתפּלה ּבכל להֹוסיף הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָיֹום

אל לחּיים 'זכרנּו מֹוסיפין: ּבחּיים,ראׁשֹונה, חפץ מל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומֹוׁשיע רחמן, מל חּיים, אלהים למענ חּיים ּבספר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתבנּו
ׁשנּיה: ּבברכה ּומֹוסיפין אברהם'. מגן ה', אּתה ּברּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּומגן;
ונאמן לחּיים, ּברחמים יצּוריו זֹוכר הרחמן, אב כמֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ'מי
הּמתים'. מחּיה ה', אּתה ּברּו מתים. להחיֹות ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאּתה
,ּכעס ּוכבׁש אלהינּו, ה' רחמי 'זכר י"ח: ּבברכה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹּומֹוסיפין
ּול ׁשמ הּטֹוב ה', אּתה ּברּו .ברית ּבני ּכל לחּיים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּוכתב
חּיים 'ּובספר אחרֹונה: ּבברכה ּומֹוסיפין להֹודֹות'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָנאה
יׂשראל, ּבית עּמ וכל אנּו ,לפני ונּכתב נּזכר וׁשלֹום, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָּברכה
יׂשראל עּמֹו את המבר ה', אּתה ּברּו ּולׁשלֹום. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלחּיים
אּלּו ּבברכֹות אֹומר הּצֹום, יֹום נעילה ּובתפּלת ְְְִִִִֵֵַַַָָָּבּׁשלֹום'.
האּלּו, הּתֹוספֹות וכל לחּיים'. 'חתמנּו לחּיים', 'זכרנּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום
מנהג ּדבר. יֹוסיפּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מקֹומֹות; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹמנהג
ׁשל ימים ּבׁשני זה, ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה ׁשּמברכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּפׁשּוט,
מקצת נהגּו וכן הּתפּלֹות; מארּבע ּתפּלה ּבכל הּׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
מחמׁש ּותפּלה ּתפּלה ּבכל זה ּבנסח אֹותּה לבר ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹהעם,
קדֹוׁש, אּתה נסחּה: הּוא וזה הּכּפּורים; יֹום ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָֻּתפּלֹות
ּתן ּובכן ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש, ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָוׁשמ
ׁשּבראת; ּכל על ואימת ,מעׂשי ּכל על אלהינּו ה' ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפחּד
ויעׂשּו הּברּואים, ּכל לפני ויׁשּתחוּו הּמעׂשים, ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוייראּו
ׁשּידענּו ּכמֹו - ׁשלם ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת, אגּדה ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻכּלם
,ּבימינ ּוגבּורה ּביד עז ,מּלפני ׁשהּׁשלטֹון אלהינּו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹה'
ּתהּלה ,לעּמ ּכבֹוד ּתן ּובכן ּׁשּבראת. מה ּכל על נֹורא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוׁשמ
ׂשמחה ;ל למיחלים ּפה ּפתחֹון ,לדֹורׁשי ּתקוה ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָליראי
נר ועריכת עבּד לדוד קרן צמיחת ,לעיר ׂשׂשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלארצ
יעלזּו, ויׁשרים ויׂשמחּו יראּו צּדיקים ואז .מׁשיח יׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹלבן
ּכּלּה הרׁשעה וכל ּפיה; ּתקּפץ ועֹולתה יגילּו ּברּנה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָָָָָֻוחסידים
ּומלכּות הארץ. מן זדֹון ממׁשלת תעביר ּכי ּתכלה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכעׁשן
אלהינּו ה' הּוא אּתה - ותמל ותׁשּבר, ּתעקר מהרה ְְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹֹהעּליזה
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מׁשּכן צּיֹון ּובהר ,עיר ּבירּוׁשלים ,מעׂשי ּכל על מהרה -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּובׁשה הּלבנה, וחפרה ּכּכתּוב: ּכבֹוד, זקני ונגד .ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבֹוד
זקניו ונגד ּובירּוׁשלים, צּיֹון ּבהר צבאֹות ה' מל ּכי - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהחּמה
ה' וּיגּבּה ונאמר: ועד. לעֹולם ימל ה' ונאמר: ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹכבֹוד.
אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָצבאֹות

הּקדֹוׁש. הּמל ֶֶַַָה',
ּומנחה: וׁשחרית ּבערבית הּׁשנה, ראׁש ׁשל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָאּתה
הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוקּדׁשּתנּו
טֹוב יֹום את אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהּקדֹוׁש
ּבאהבה ּתרּועה זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקרא
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר -ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
אּתה. וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' ירצה יראה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּגיע,
,ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹֻאלהינּו
ּכל על עּז ּגאֹון ּבהדר והֹופע ,ּביקר הארץ ּכל על ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻוהּנׂשא
ּכל ויבין פעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ;ארצ ּתבל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָיֹוׁשבי
ה' - באּפֹו הּנׁשמה אׁשר ּכל ויאמרּו יצרּתֹו, אּתה ּכי ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹיצּור
ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָוכּו'

הּזּכרֹון. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָהארץ,
ראׁש מּוסף ׁשל אמצעּיֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּברכה

ליציאתהּׁש זכר עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה נה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּכסדרן ּתמידין עד וכּו' מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמצרים.
יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי את ּכהלכתן, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּוספין
ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזּכרֹון
לׁשּבח עלינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
ּכגֹויי עׂשנּו ׁשּלא ּבראׁשית, ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻלאדֹון
ׂשם ׁשּלא האדמה, מׁשּפחֹות ּככל ׂשמנּו ולא ְְְְֲֲִֶָָָָָָָָָֹֹהארצֹות,
מׁשּתחוים ׁשהם - המֹונם ּככל גֹורלנּו ולא ּכהם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחלקנּו
לפני מׁשּתחוים אנּו יֹוׁשיע. לא לאל ּומתּפללים וריק, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהבל
ויֹוסד ׁשמים נֹוטה ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּמלכים מלכי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ּבגבהי עּזֹו ּוׁשכינת מּמעל, ּבּׁשמים יקרֹו מֹוׁשב ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻארץ,
זּולתֹו, ואין מלּכנּו אמת עֹוד, ואין אלהינּו הּוא ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמרֹומים.
הּוא ה' ּכי ,לבב אל והׁשבֹות הּיֹום, וידעּת ּבתֹורתֹו: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּכתּוב
אֹוחילה עֹוד. אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים
ּבקהל אׁשר לׁשֹון, מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו, אחּלה ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאל
מערכי לאדם מפעליו. ּבעד רננֹות אּביעה עּזֹו, אׁשיר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֻעם
.ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי אדני, לׁשֹון. מענה ּומה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלב,
אלהינּו, ה' ל נקּוה ּכן על .חּקי לּמדני ה', אּתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּברּו
הארץ מן ּגּלּולים להעביר ,עּז ּבתפארת מהרה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלראֹות
ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות עֹולם לתּכן יּכרתּון, ּכרֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהאלילים
יּכירּו ארץ; רׁשעי ּכל אלי להפנֹות ,בׁשמ יקראּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָבׂשר
ּכל ּתּׁשבע ,ּבר ּכל ּתכרע ל ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוידעּו
הּגדֹול ׁשמ ולכבֹוד ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ה' לפני ְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹלׁשֹון.
לעֹולם עליהם ותמל ,מלכּות על כּלם ויקּבלּו יּתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻיקר

ּבכבֹוד,ועד ּתמל עד ּולעֹולמי היא, ׁשּל הּמלכּות ּכי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּביט לא וכתּוב: ועד. לעֹולם ימל ה' :ּבתֹורת ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹּכּכתּוב
עּמֹו, אלהיו ה' ּביׂשראל; עמל ראה ולא ּביעקב, ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹאון

ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ויהי וכתּוב: ּבֹו. מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּותרּועת
לה' ּכי לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי יׂשראל. ׁשבטי יחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹעם,
לבׁש לבׁש; ּגאּות ,מל ה' וכתּוב: ּבּגֹוים. ּומׁשל ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּמלּוכה,
ה' ימל וכתּוב: ּתּמֹוט. ּבל ּתבל ּתּכֹון אף התאּזר, עֹוז ְְְִִִִֵֵַַַָָֹה',
ׂשאּו וכתּוב: יּה. הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְְֱִִַַָָָָֹלעֹולם,
הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי והּנׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשערים
ׂשאּו מלחמה. ּגּבֹור ה' וגּבֹור, עּזּוז ה' - הּכבֹוד מל זה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָמי
מי הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי ּוׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשערים
סלה. הּכבֹוד, מל הּוא צבאֹות, ה' - הּכבֹוד מל זה ְֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא
יׂשראל מל ה' אמר ּכה נאמר: הּנביאים עבדי ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹועל
אין ּומּבלעדי אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני צבאֹות: ה' ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָוגֹואלֹו,
הר את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשעים ועלּו וכתּוב: ְְְְֱִִִִִֶַַָָֹֹאלהים.
ּכל על למל ה' והיה וכתּוב: הּמלּוכה. לה', והיתה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָעׂשו;
ה', ּובתֹורת אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהארץ,
אלהינּו אחד. ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; ׁשמע, לאמר: ְְֱֱִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹּכתּוב
עד וכּו' ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
ּודבר עד וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּומלכּותֹו

וקּי מקּדׁשאמת הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. ם ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּזּכרֹון. ויֹום ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
- ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָּכל
ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ּכרחם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָרחמנּו

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד ְְְְִִֵֵֶַָָָָתלּויֹות,
קדם; יצּורי ּכל ּופֹוקד עֹולם, מעׂשה זֹוכר אּתה ׁשנּיה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּברכה
ּכי ׁשּמּבראׁשית; נסּתרֹות והמֹון ּתעלּומֹות, ּכל נגלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָלפני
אּתה ;עיני מּנגד נסּתר ואין ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאין
הּכל מּמּך. נכחד לא הּיצּור ּכל וגם הּמפעל, ּכל את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹזֹוכר
הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה אלהינּו, ה' לפני ְֱִֵֶֶַַַָָָֹּגלּוי
ּולהּזכר ונפׁש, רּוח ּכל ּבֹו להּפקד זּכרֹון חק תביא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכי
ּכזאת מראׁשית, ּתכלית. לאין ּברּיֹות והמֹון רּבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹמעׂשים
,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ּגּלית. אֹותּה ּומּלפנים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהֹודעּת;
לאלהי מׁשּפט הּוא, ליׂשראל חק ּכי ראׁשֹון; ליֹום ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹזּכרֹון
איזֹו לּׁשלֹום, איזֹו לחרב איזֹו יאמר, ּבֹו הּמדינֹות ועל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיעקב.
לחּיים להזּכירם יּפקדּו, ּבֹו ּוברּיֹות לׂשבע. איזֹו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלרעב
לפני הּיצּור ּכל זכר ּכי הּזה, ּבּיֹום נפקד לא מי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹולּמות.
מחׁשבֹות גבר, מצעדי ועלילֹות ּופקּדתֹו, איׁש מעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻּבא:
ׁשּלא איׁש אׁשרי איׁש. מעללי ּכל ויצרי ותחּבּולֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאדם
יּכׁשלּו, לא לעֹולם דֹורׁשי ּכי ;ּב יתאּמץ אדם ּובן ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׁשּכח
ּבאהבה נח את הלא .ּב החֹוסים ּכל לנצח ּתכלים לא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹוגם
הּמּבּול מי את ּבהביא ,רחמי ּבהמֹון וּתפקדהּו ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָזכרּת,
לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על מעלליהם. רע מּפני ּבׂשר ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשחת
ּכחֹול וצאצאיו ּתבל, ּכעפרֹות זרעֹו להרּבֹות אלהינּו, ְְְְְְְֱֱֵֵֵֶַַַָָֹה'
החּיה ּכל ואת נח, את אלהים וּיזּכר :ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּים.
על רּוח אלהים וּיעבר ּבּתבה; אּתֹו אׁשר הּבהמה ּכל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואת
נאקתם, את אלהים וּיׁשמע וכתּוב: הּמים. וּיׁשּכּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהארץ,
יעקב. ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את אלהים ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוּיזּכר
ואף יצחק, ּבריתי את ואף יעקֹוב; ּבריתי את וזכרּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָוכתּוב:
ּכתּוב קדׁש ּובדברי אזּכר. והארץ אזּכר, אברהם ּבריתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
נתן טרף ה'. ורחּום חּנּון לנפלאתיו, עׂשה זכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאמר:
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מה            
      

מׁשּכן צּיֹון ּובהר ,עיר ּבירּוׁשלים ,מעׂשי ּכל על מהרה -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּובׁשה הּלבנה, וחפרה ּכּכתּוב: ּכבֹוד, זקני ונגד .ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבֹוד
זקניו ונגד ּובירּוׁשלים, צּיֹון ּבהר צבאֹות ה' מל ּכי - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהחּמה
ה' וּיגּבּה ונאמר: ועד. לעֹולם ימל ה' ונאמר: ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹכבֹוד.
אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָצבאֹות

הּקדֹוׁש. הּמל ֶֶַַָה',
ּומנחה: וׁשחרית ּבערבית הּׁשנה, ראׁש ׁשל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָאּתה
הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוקּדׁשּתנּו
טֹוב יֹום את אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהּקדֹוׁש
ּבאהבה ּתרּועה זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקרא
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר -ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
אּתה. וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' ירצה יראה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּגיע,
,ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹֻאלהינּו
ּכל על עּז ּגאֹון ּבהדר והֹופע ,ּביקר הארץ ּכל על ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻוהּנׂשא
ּכל ויבין פעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ;ארצ ּתבל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָיֹוׁשבי
ה' - באּפֹו הּנׁשמה אׁשר ּכל ויאמרּו יצרּתֹו, אּתה ּכי ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹיצּור
ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָוכּו'

הּזּכרֹון. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָהארץ,
ראׁש מּוסף ׁשל אמצעּיֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּברכה

ליציאתהּׁש זכר עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה נה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּכסדרן ּתמידין עד וכּו' מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמצרים.
יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי את ּכהלכתן, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּוספין
ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזּכרֹון
לׁשּבח עלינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
ּכגֹויי עׂשנּו ׁשּלא ּבראׁשית, ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻלאדֹון
ׂשם ׁשּלא האדמה, מׁשּפחֹות ּככל ׂשמנּו ולא ְְְְֲֲִֶָָָָָָָָָֹֹהארצֹות,
מׁשּתחוים ׁשהם - המֹונם ּככל גֹורלנּו ולא ּכהם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחלקנּו
לפני מׁשּתחוים אנּו יֹוׁשיע. לא לאל ּומתּפללים וריק, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהבל
ויֹוסד ׁשמים נֹוטה ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּמלכים מלכי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ּבגבהי עּזֹו ּוׁשכינת מּמעל, ּבּׁשמים יקרֹו מֹוׁשב ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻארץ,
זּולתֹו, ואין מלּכנּו אמת עֹוד, ואין אלהינּו הּוא ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמרֹומים.
הּוא ה' ּכי ,לבב אל והׁשבֹות הּיֹום, וידעּת ּבתֹורתֹו: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּכתּוב
אֹוחילה עֹוד. אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים
ּבקהל אׁשר לׁשֹון, מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו, אחּלה ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאל
מערכי לאדם מפעליו. ּבעד רננֹות אּביעה עּזֹו, אׁשיר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֻעם
.ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי אדני, לׁשֹון. מענה ּומה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלב,
אלהינּו, ה' ל נקּוה ּכן על .חּקי לּמדני ה', אּתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּברּו
הארץ מן ּגּלּולים להעביר ,עּז ּבתפארת מהרה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלראֹות
ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות עֹולם לתּכן יּכרתּון, ּכרֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהאלילים
יּכירּו ארץ; רׁשעי ּכל אלי להפנֹות ,בׁשמ יקראּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָבׂשר
ּכל ּתּׁשבע ,ּבר ּכל ּתכרע ל ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוידעּו
הּגדֹול ׁשמ ולכבֹוד ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ה' לפני ְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹלׁשֹון.
לעֹולם עליהם ותמל ,מלכּות על כּלם ויקּבלּו יּתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻיקר

ּבכבֹוד,ועד ּתמל עד ּולעֹולמי היא, ׁשּל הּמלכּות ּכי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּביט לא וכתּוב: ועד. לעֹולם ימל ה' :ּבתֹורת ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹּכּכתּוב
עּמֹו, אלהיו ה' ּביׂשראל; עמל ראה ולא ּביעקב, ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹאון

ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ויהי וכתּוב: ּבֹו. מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּותרּועת
לה' ּכי לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי יׂשראל. ׁשבטי יחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹעם,
לבׁש לבׁש; ּגאּות ,מל ה' וכתּוב: ּבּגֹוים. ּומׁשל ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּמלּוכה,
ה' ימל וכתּוב: ּתּמֹוט. ּבל ּתבל ּתּכֹון אף התאּזר, עֹוז ְְְִִִִֵֵַַַָָֹה',
ׂשאּו וכתּוב: יּה. הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְְֱִִַַָָָָֹלעֹולם,
הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי והּנׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשערים
ׂשאּו מלחמה. ּגּבֹור ה' וגּבֹור, עּזּוז ה' - הּכבֹוד מל זה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָמי
מי הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי ּוׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשערים
סלה. הּכבֹוד, מל הּוא צבאֹות, ה' - הּכבֹוד מל זה ְֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא
יׂשראל מל ה' אמר ּכה נאמר: הּנביאים עבדי ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹועל
אין ּומּבלעדי אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני צבאֹות: ה' ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָוגֹואלֹו,
הר את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשעים ועלּו וכתּוב: ְְְְֱִִִִִֶַַָָֹֹאלהים.
ּכל על למל ה' והיה וכתּוב: הּמלּוכה. לה', והיתה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָעׂשו;
ה', ּובתֹורת אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהארץ,
אלהינּו אחד. ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; ׁשמע, לאמר: ְְֱֱִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹּכתּוב
עד וכּו' ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
ּודבר עד וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּומלכּותֹו

וקּי מקּדׁשאמת הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. ם ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּזּכרֹון. ויֹום ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
- ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָּכל
ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ּכרחם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָרחמנּו

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד ְְְְִִֵֵֶַָָָָתלּויֹות,
קדם; יצּורי ּכל ּופֹוקד עֹולם, מעׂשה זֹוכר אּתה ׁשנּיה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּברכה
ּכי ׁשּמּבראׁשית; נסּתרֹות והמֹון ּתעלּומֹות, ּכל נגלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָלפני
אּתה ;עיני מּנגד נסּתר ואין ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאין
הּכל מּמּך. נכחד לא הּיצּור ּכל וגם הּמפעל, ּכל את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹזֹוכר
הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה אלהינּו, ה' לפני ְֱִֵֶֶַַַָָָֹּגלּוי
ּולהּזכר ונפׁש, רּוח ּכל ּבֹו להּפקד זּכרֹון חק תביא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכי
ּכזאת מראׁשית, ּתכלית. לאין ּברּיֹות והמֹון רּבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹמעׂשים
,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ּגּלית. אֹותּה ּומּלפנים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהֹודעּת;
לאלהי מׁשּפט הּוא, ליׂשראל חק ּכי ראׁשֹון; ליֹום ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹזּכרֹון
איזֹו לּׁשלֹום, איזֹו לחרב איזֹו יאמר, ּבֹו הּמדינֹות ועל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיעקב.
לחּיים להזּכירם יּפקדּו, ּבֹו ּוברּיֹות לׂשבע. איזֹו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלרעב
לפני הּיצּור ּכל זכר ּכי הּזה, ּבּיֹום נפקד לא מי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹולּמות.
מחׁשבֹות גבר, מצעדי ועלילֹות ּופקּדתֹו, איׁש מעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻּבא:
ׁשּלא איׁש אׁשרי איׁש. מעללי ּכל ויצרי ותחּבּולֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאדם
יּכׁשלּו, לא לעֹולם דֹורׁשי ּכי ;ּב יתאּמץ אדם ּובן ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׁשּכח
ּבאהבה נח את הלא .ּב החֹוסים ּכל לנצח ּתכלים לא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹוגם
הּמּבּול מי את ּבהביא ,רחמי ּבהמֹון וּתפקדהּו ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָזכרּת,
לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על מעלליהם. רע מּפני ּבׂשר ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשחת
ּכחֹול וצאצאיו ּתבל, ּכעפרֹות זרעֹו להרּבֹות אלהינּו, ְְְְְְְֱֱֵֵֵֶַַַָָֹה'
החּיה ּכל ואת נח, את אלהים וּיזּכר :ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּים.
על רּוח אלהים וּיעבר ּבּתבה; אּתֹו אׁשר הּבהמה ּכל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואת
נאקתם, את אלהים וּיׁשמע וכתּוב: הּמים. וּיׁשּכּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהארץ,
יעקב. ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את אלהים ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוּיזּכר
ואף יצחק, ּבריתי את ואף יעקֹוב; ּבריתי את וזכרּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָוכתּוב:
ּכתּוב קדׁש ּובדברי אזּכר. והארץ אזּכר, אברהם ּבריתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
נתן טרף ה'. ורחּום חּנּון לנפלאתיו, עׂשה זכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאמר:
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מו           
      

ּדבר ּבריתֹו, לעֹולם זכר ונאמר: ּבריתֹו. לעֹולם יזּכר ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹליראיו,
ּכרב וּיּנחם ּבריתֹו, להם וּיזּכר ונאמר: ּדֹור. לאלף ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצּוה
וקראת הלֹו לאמר: ּכתּוב הּנביאים עבדי ידי ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחסדיו.
,נעּורי חסד ל זכרּתי ה': אמר ּכה - לאמר ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹבאזני
זרּועה. לא ּבארץ ּבּמדּבר, אחרי לכּת ;ּכלּולֹותי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
והקימֹותי ,נעּורי ּבימי אֹות ּבריתי את אני וזכרּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכתּוב:
ילד אם אפרים, לי יּקיר הבן וכתּוב: עֹולם. ּברית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָל
המּו ּכן על עֹוד; אזּכרּנּו זכֹור בֹו, דּברי מּדי ּכי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעׁשּועים
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה'. נאם ארחמּנּו, רחם לֹו, ְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֻמעי
וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' יראה יּגיע, ויבֹוא, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיעלה
יׁשּועה ּבפקּדת ּופקדנּו ,מּלפני טֹוב ּבזּכרֹון וזכרנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאּתה.
הּברית את אלהינּו, ה' לנּו ּוזכר קדם. ׁשמי מּׁשמי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹורחמים
ּבהר אבינּו לאברהם נׁשּבעּת אׁשר הּׁשבּועה ואת החסד ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואת
ּגּבי על ּבנֹו יצחק את ׁשעקד העקדה לפני ותראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמֹורּיה.
יכּבׁשּו ּכן ׁשלם. ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות רחמיו וכבׁש ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמזּבח,

עּמנּורח ותתנהג ,מּדֹותי על רחמי ויּגלּו ,ּכעס את מי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשמ ּובעבּור הּדין. ּבמּדת עּמנּו ּתתנהג ואל רחמים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָּבמּדת
וקּים .ּומּנחלת ,ּומעיר יׂשראל, מעּמ אּפ יׁשּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּגדֹול,
מׁשה ידי על ּבתֹורת ׁשהבטחּתנּו הּדבר את אלהינּו, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלנּו
אֹותם הֹוצאתי אׁשר ראׁשֹונים, ּברית להם וזכרּתי :ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעבּד
ּכי ה'. אני לאלהים, להם להיֹות הּגֹוים לעיני מצרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמארץ
כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי מעֹולם, אּתה הּנׁשּכחֹות ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָזֹוכר
אּתה ּברּו ּתזּכר. הּיֹום לזרעֹו אבינּו יצחק ועקדת ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹכבֹוד
ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּברית. זֹוכר ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה',
רחמנּו - ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָיצּורי
עד תלּויֹות, ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּכרחם

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ְְְִִֵֵֶָָָָׁשּתחּננּו
,קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית אּתה ׁשליׁשית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּברכה
עליהם ונגלית ,קֹול הׁשמעּתם הּׁשמים מן עּמהם; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדּבר
ּוברּיֹות ,מּלפני חל ּכּלֹו העֹולם ּכל ּגם טהר. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבערּפלי
ללּמד סיני, הר על מלּכנּו ּבהּגלֹות מּמּך, חרדּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבראׁשית
ודּברֹות ,קֹול הֹוד את וּתׁשמיעם ּומצוֹות. ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלעּמ
ּובקֹול נגלית, עליהם ּוברקים ּבקֹולֹות אׁש; מּלהבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁש
הּׁשליׁשי בּיֹום ויהי :ּבתֹורת ּכּכתּוב הֹופעּת. עליהם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופר
וקֹול ההר, על ּכבד וענן ּוברקים קֹולֹות ויהי הּבקר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבהיֹות
ויהי וכתּוב: ּבּמחנה. אׁשר העם ּכל וּיחרד מאד; חזק ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשֹופר
יענּנּו והאלהים ידּבר, מׁשה מאד; וחזק הֹול [ה]ּׁשֹופר, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹקֹול
הּלּפידם ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם וכל וכתּוב: ְְְְִִִֶֶַַַָָָָבקֹול.
וּיעמדּו וּינעּו, העם וּירא עׁשן; ההר ואת הּׁשֹופר, קֹול ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻואת

ּבתרּועה;מרחק אלהים עלה לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי . ְְְְְֱִִִֵֵֵָָָָָָֹֹֹ
לפני הריעּו ׁשֹופר, וקֹול ּבחצֹוצרֹות וכתּוב: ׁשֹופר. ּבקֹול ְְְְְֲִִֵַָָָָה',
הללּוהּו ּבקדׁשֹו, אל הללּו - יּה הללּו וכתּוב: ה'. ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּמל
הללּוהּו ּגדלֹו. ּכרב הללּוהּו ּבגבּורֹותיו, הללּוהּו עּזֹו. ְְְְְְְִִִַַַַָֹֻֻּברקיע
ּומחֹול, ּבתף הללּוהּו וכּנֹור. ּבנבל הללּוהּו ׁשֹופר, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹּבתקע
הללּוהּו ׁשמע, ּבצלצלי הללּוהּו ועּגב. ּבמּנים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֻהללּוהּו
ידי ועל יּה. הללּו יּה, ּתהּלל הּנׁשמה ּכל תרּועה. ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבצלצלי
ּכנׂשא - ארץ וׁשכני תבל יׁשבי ּכל נאמר: הּנביאים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעבדי
ּבּיֹום והיה וכתּוב: ּתׁשמעּו. ׁשֹופר וכתקֹוע ּתראּו, הרים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָנס

אּׁשּור ּבארץ האבדים ּובאּו ּגדֹול, ּבׁשֹופר יּתקע ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹההּוא,
הּקדׁש, ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים; ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוהּנּדחים
וה' חּצֹו; כּברק ויצא יראה, עליהם וה' וכתּוב: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים.
יגן צבאֹות ה' ּתימן. ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָָָֹאלהים
ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע .ּבׁשלֹומ עּמ על ּתגן ּכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם,
ּפזּורינּו וקרב ּגלּיֹותינּו, ּכל את לקּבץ נס וׂשא ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻלחרּותנּו,
לצּיֹון והביאנּו ארץ; מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמּבין
וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָעיר
:עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּכמצּוה ,לפני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנעׂשה
ּותקעּתם חדׁשיכם, ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוביֹום
לזּכרֹון לכם והיּו ׁשלמיכם; זבחי ועל עלתיכם על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבחצצרת
אּתה ׁשֹופר קֹול ׁשֹומע ּכי אלהיכם. ה' אני אלהיכם, ְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלפני
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו .ּל ּדֹומה ואין ּתרּועה ּומאזין ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמעֹולם,

ּת עֹולם,קֹול הרת הּיֹום ּברחמים. הּיֹום יׂשראל עּמֹו רּועת ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ
אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּיֹום
ואם ּבנים; על אב ּכרחם רחמנּו - ּכבנים אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכעבדים:
לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות, ל עינינּו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּכעבדים

קדֹוׁש. ְִֵָָמׁשּפטנּו,
וׁשחרית ּבערבית הּכּפּורים, צֹום יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברכה
מּכל ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה ּונעילה: ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָָּומנחה
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
למחילה הּזה, הּכּפּורים יֹום את הּזה, קדׁש מקרא יֹום ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ליציאת זכר - ּבאהבה עֹונֹותינּו ּכל על ּבֹו ּולכּפר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולסליחה
ּכי עד וכּו', ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמצרים.
מחֹול אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו אּתה. וחּנּון רחּום מל ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאל
ּפׁשעינּו והעבר מחה הּזה, הּכּפּורים צֹום ּביֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלעֹונֹותינּו
למעני, פׁשעי מֹוחה הּוא אנכי אנכי ּכאמּור: ,עיני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּנגד
וכענן ,ּפׁשעי כעב מחיתי ונאמר: אזּכר. לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחּטאתי
הּזה בּיֹום ּכי וכתּוב: .גאלּתי ּכי אלי, ׁשּובה ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹחּטאתי
ה' לפני חּטאתיכם, מּכל אתכם; לטהר עליכם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹיכּפר
לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן ליׂשראל סלחן אּתה ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּתטהרּו.
אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ּומּבלעדי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻיׁשרּון;
עד וכּו', ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומלכּותֹו
לעבד לּבנּו וטהר ;ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח מּטּוב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוׂשּבענּו
ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאמת,
מקּדׁש יׂשראל, ּבית עּמֹו לעוֹונֹות וסֹולח מֹוחל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהארץ,

הּכּפּורים. ויֹום ְְִִִֵַָיׂשראל
וכּו', העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה מּוסף: ׁשל אמצעית ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּברכה
ּתמידין עד וכּו', חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעד
הּזה, קדׁש מקרא יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכסדרן
,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, הּכּפּורים צֹום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָיֹום
אלהינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכמֹו
עד וכּו', הּזה ּבּיֹום לעוֹונֹותינּו מחֹול אבֹותינּו, ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַֹואלהי
ואלהי אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּומּבלעדי
מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו עד וכּו', העֹולם ּכל על מל ְְְֲֵַַַַָָָָָָֹֹאבֹותינּו,
הּכּפּורים. ויֹום יׂשראל מקּדׁש עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָקּדׁשנּו
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'ּכמֹו אֹומר: ּכׁשהּוא הּמּוספין, ּתפּלֹות ּבכל העם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנהגּו
קרּבנֹות מזּכיר ,'עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
הּפסּוקים; אֹותן וקֹורא ּבּתֹורה, ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו הּיֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו
,'ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת 'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון הזּכיר, לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹואם

.צרי אינֹו ִֵָׁשּוב
לפני ּתבא - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו אּנא הּוּדּוי: ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹנסח
פנים עּזי אנּו ׁשאין מּתחּנתנּו; מלּכנּו ּתתעּלם ואל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתפּלתנּו,
חטאנּו'. ולא אנחנּו, 'צּדיקים :לפני ׁשּנאמר ערף, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּוקׁשי
ּדּברנּו ּגזלנּו, ּבגדנּו, אׁשמנּו, ואבֹותינּו: אנחנּו חטאנּו ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאבל
רע, יעצנּו ׁשקר, טפלנּו חמסנּו, זדנּו, והרׁשענּו, העוינּו, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּדפי,
צררנּו, ּפׁשענּו, עוינּו, סררנּו, נאצנּו, מרדנּו, לצנּו, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּכּזבנּו,
סרנּו ּתעּתענּו; ּתעבנּו, ּתעינּו, ׁשחתנּו, רׁשענּו, ערף, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹקּׁשינּו

הּטֹובי ּומּמׁשּפטי צּדיקמּמצֹותי ואּתה לנּו. ׁשוה ולא ם, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מה הרׁשענּו. ואנחנּו עׂשית, אמת ּכי עלינּו, הּבא ּכל ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ּומה מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּנאמר
עֹולם, רזי יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהלא
ורֹואה בטן, חדרי ּכל חֹופׁש אּתה חי; כל סתרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָותעלּומֹות
.עיני מּנגד נסּתר ואין מּמּך, נעלם ּדבר ּכל אין ולב. ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָכליֹות
לנּו ׁשּתמחל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹיהי
לכל ותסלח עֹונֹותינּו, ּכל על לנּו ּותכּפר חּטאתינּו, ּכל ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹעל
חטא ועל ּבׁשגגה, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפׁשעינּו:
ועל ּבּסתר, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזדֹון, לפני ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחטאנּו
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבגלּוי, לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחטא
ׁשאנּו חטאים ועל ּברצֹון; לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבאנס,
לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל עׂשה, עליהן ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחּיבין
לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל לעׂשה, ׁשּנּתק ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה
חטאים ועל קרּבן, עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָתעׂשה,
ׁשאנּו חטאים ועל ארּבעים, מלקּות עליהן חּיבין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ׁשמים, ּבידי מיתה עליהן ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
מיתֹות ארּבע עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ּכרת, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליהן
ועל לנּו, הּגלּויים על ּוסקילה. ׂשרפה והרג, חנק - ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
ה' לפני אמרנּום ּכבר - לנּו הּגלּויים לנּו; ּגלּויין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשאינן
יֹודע ואּתה ּכּלם. על חטאנּו - לנּו ּגלּויין וׁשאינן ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהינּו;
לנּו והּנגלת, אלהינּו; לה' "הּנסּתרת, ּכּכתּוב: הּנסּתרֹות, ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכי הּזאת". הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּולבנינּו

ליׂשר סלחן יׁשרּון,אּתה לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן אל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ׁשּלא עד אלהי, וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומּבלעדי
עפר נֹוצרּתי. לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי, ועכׁשו כדאי; איני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹוצרּתי,
ּככלי אלהי, ה' לפני אני הרי ּבמיתתי. וחמר קל ּבחּיי, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאני
ׁשּלא אלהי, ה' מּלפני רצֹון יהי ּוכלּמה. בּוׁשה ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמלא
ידי על לא הרּבים, ּברחמי מחק - ּׁשחטאתי ּומה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחטא,
מתוּדה הּזה ּכּסדר וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיּסּורין.
צּבּור. ׁשליח ּבין יחיד, ּבין ּומנחה, ּומּוסף וׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּבערבית
'ׂשים ׁשּגֹומר אחר ּתפּלתֹו, אחר זה וּדּוי אֹומר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּיחיד
אֹומרֹו צּבּור ּוׁשליח ּפסיעֹות, ׁשלׁש ׁשּיפסע קדם ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשלֹום',
ואלהי 'אלהינּו ׁשּיאמר קדם אמצעית; ּברכה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּבאמצע
ּכ ואחר הּזה, ּכּסדר מתוּדה וכּו', לעֹונֹותינּו' מחל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹאבֹותינּו,

וכּו'. הּכּפּורים' צֹום ּביֹום לעֹונֹותינּו 'מחל ְְְֲִִֵֵַַֹאֹומר:

מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ּנאמר מה הּזה: ּכּסדר מתוּדה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּנעילה
מּלמנֹות, רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה מּלסּפר: עצמּו ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוחּטאתינּו
הלא אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ּצדקנּו, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - הּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ּתהּו, מעׂשינּו ּכל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ּכבלי -ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
"ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ּכּכתּוב ;לפני הבל חּיינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוימי
הבּדלּת אּתה אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהאדם
מה ל יאמר מי ּכי ;לפני לעמד וּתּכירהּו מראׁש, ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹאנֹוׁש
יֹום את אלהינּו, לנּו וּתּתן .ל ּיּתן מה יצּדק, ואם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתעׂשה;
נחּדל למען חּטאתינּו, לכל מחילה קץ הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכּפּורים
ּכּדבר - ׁשלם ּבלבב רצֹונ חּקי לעׂשֹות ונׁשּוב ידינּו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמעׁשק
יעזב קרֹוב. ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו, ה' ּדרׁשּו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וירחמהּו, ה' אל ויׁשֹוב מחׁשבֹותיו; און ואיׁש ּדרּכֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
טֹוב סליחֹות, אלֹוּה ואּתה לסלח. ירּבה ּכי אלהינּו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹואל
להׁשיב, מרּבה חסד; ורב אּפים אר ורחּום, חּנּון ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּומטיב,
ּבמיתתן, חפץ אּתה ואין רׁשעים, ׁשל ּבתׁשּובתן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרֹוצה
הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' נאם אני, חי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:
מּדרכיכם ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה; מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכי
ּומחל וקּבלנּו, הׁשיבנּו יׂשראל. ּבית תמּותּו, ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹהרעים,

וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלנּו

ה'תש"ע סיון י"ח שני יום
        

הּזן העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו הּמזֹון: ּברּכת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח
הּגדֹול וטּובֹו ּוברחמים. ּבחסד ּבטֹוב ּכּלֹו העֹולם לאאת ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֻ

לּכל ּומפרנס זן הּוא ּכי ועד, לעֹולם לנּו יחסר ואל לנּו, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחסר
ּומכין רצֹון", חי לכל ּומׂשּביע ,יד את "ּפֹותח ּכאמּור: -ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּכל. את הּזן ה', אּתה ּברּו ּברא. אׁשר ּברּיֹותיו לכל ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹמזֹון
אבֹותינּו את הנחלּת ּכי מלּכנּו, ּונברכ אלהינּו, ה' ל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנֹודה
ׁשהֹוצאתנּו על ותֹורה; ּברית ּורחבה, טֹובה חמּדה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָארץ
ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ
מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ועל ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻעל
ּוברכּת וׂשבעּת; "ואכלּת, ּכאמּור: - ׁשמ את ּומברכים ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָל
אּתה ּברּו ."ל נתן אׁשר הּטבה הארץ על ,אלהי ה' ֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאת
,עּמ יׂשראל על אלהינּו, ה' רחם הּמזֹון. ועל הארץ על ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה',
הּבית ועל ,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָועל
מׁשיח ּדוד ּבית ּומלכּות עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּגדֹול
ּכאׁשר ּבקרֹוב, ירּוׁשלים את ּובנה ּבימינּו. למקֹומּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתחזיר
אמן. ירּוׁשלים. את ּברחמיו ּבֹונה ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדּברּת.
מלּכנּו, אבינּו, האל, העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברּו
הּטֹוב הּמל יעקב, קדֹוׁש קדֹוׁשנּו, ּבֹוראנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹאּדירנּו,
טּוב. וכל ורחמים וחסד חן ּגֹומלנּו הּוא יֹום ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּמטיב,
נצחים. לנצח יתּפאר הרחמן דֹורים. לדֹורי יׁשּתּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהרחמן
ּולבנין הּמׁשיח, לימֹות יזּכנּו הרחמן ּבכבֹוד. יפרנסנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהרחמן
מלּכֹו, יׁשּועֹות מגּדֹול הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבית
רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹועׂשה
ּכי טֹוב, ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל יחסרּו לא ה' ודרׁשי ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹורעבּו,
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מז            
      

'ּכמֹו אֹומר: ּכׁשהּוא הּמּוספין, ּתפּלֹות ּבכל העם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנהגּו
קרּבנֹות מזּכיר ,'עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
הּפסּוקים; אֹותן וקֹורא ּבּתֹורה, ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו הּיֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו
,'ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת 'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון הזּכיר, לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹואם

.צרי אינֹו ִֵָׁשּוב
לפני ּתבא - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו אּנא הּוּדּוי: ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹנסח
פנים עּזי אנּו ׁשאין מּתחּנתנּו; מלּכנּו ּתתעּלם ואל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתפּלתנּו,
חטאנּו'. ולא אנחנּו, 'צּדיקים :לפני ׁשּנאמר ערף, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּוקׁשי
ּדּברנּו ּגזלנּו, ּבגדנּו, אׁשמנּו, ואבֹותינּו: אנחנּו חטאנּו ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאבל
רע, יעצנּו ׁשקר, טפלנּו חמסנּו, זדנּו, והרׁשענּו, העוינּו, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּדפי,
צררנּו, ּפׁשענּו, עוינּו, סררנּו, נאצנּו, מרדנּו, לצנּו, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּכּזבנּו,
סרנּו ּתעּתענּו; ּתעבנּו, ּתעינּו, ׁשחתנּו, רׁשענּו, ערף, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹקּׁשינּו

הּטֹובי ּומּמׁשּפטי צּדיקמּמצֹותי ואּתה לנּו. ׁשוה ולא ם, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מה הרׁשענּו. ואנחנּו עׂשית, אמת ּכי עלינּו, הּבא ּכל ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ּומה מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּנאמר
עֹולם, רזי יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהלא
ורֹואה בטן, חדרי ּכל חֹופׁש אּתה חי; כל סתרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָותעלּומֹות
.עיני מּנגד נסּתר ואין מּמּך, נעלם ּדבר ּכל אין ולב. ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָכליֹות
לנּו ׁשּתמחל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹיהי
לכל ותסלח עֹונֹותינּו, ּכל על לנּו ּותכּפר חּטאתינּו, ּכל ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹעל
חטא ועל ּבׁשגגה, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפׁשעינּו:
ועל ּבּסתר, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזדֹון, לפני ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחטאנּו
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבגלּוי, לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחטא
ׁשאנּו חטאים ועל ּברצֹון; לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבאנס,
לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל עׂשה, עליהן ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחּיבין
לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל לעׂשה, ׁשּנּתק ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה
חטאים ועל קרּבן, עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָתעׂשה,
ׁשאנּו חטאים ועל ארּבעים, מלקּות עליהן חּיבין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ׁשמים, ּבידי מיתה עליהן ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
מיתֹות ארּבע עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ּכרת, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליהן
ועל לנּו, הּגלּויים על ּוסקילה. ׂשרפה והרג, חנק - ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
ה' לפני אמרנּום ּכבר - לנּו הּגלּויים לנּו; ּגלּויין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשאינן
יֹודע ואּתה ּכּלם. על חטאנּו - לנּו ּגלּויין וׁשאינן ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהינּו;
לנּו והּנגלת, אלהינּו; לה' "הּנסּתרת, ּכּכתּוב: הּנסּתרֹות, ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכי הּזאת". הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּולבנינּו

ליׂשר סלחן יׁשרּון,אּתה לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן אל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ׁשּלא עד אלהי, וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומּבלעדי
עפר נֹוצרּתי. לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי, ועכׁשו כדאי; איני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹוצרּתי,
ּככלי אלהי, ה' לפני אני הרי ּבמיתתי. וחמר קל ּבחּיי, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאני
ׁשּלא אלהי, ה' מּלפני רצֹון יהי ּוכלּמה. בּוׁשה ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמלא
ידי על לא הרּבים, ּברחמי מחק - ּׁשחטאתי ּומה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחטא,
מתוּדה הּזה ּכּסדר וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיּסּורין.
צּבּור. ׁשליח ּבין יחיד, ּבין ּומנחה, ּומּוסף וׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּבערבית
'ׂשים ׁשּגֹומר אחר ּתפּלתֹו, אחר זה וּדּוי אֹומר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּיחיד
אֹומרֹו צּבּור ּוׁשליח ּפסיעֹות, ׁשלׁש ׁשּיפסע קדם ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשלֹום',
ואלהי 'אלהינּו ׁשּיאמר קדם אמצעית; ּברכה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּבאמצע
ּכ ואחר הּזה, ּכּסדר מתוּדה וכּו', לעֹונֹותינּו' מחל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹאבֹותינּו,

וכּו'. הּכּפּורים' צֹום ּביֹום לעֹונֹותינּו 'מחל ְְְֲִִֵֵַַֹאֹומר:

מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ּנאמר מה הּזה: ּכּסדר מתוּדה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּנעילה
מּלמנֹות, רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה מּלסּפר: עצמּו ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוחּטאתינּו
הלא אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ּצדקנּו, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - הּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ּתהּו, מעׂשינּו ּכל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ּכבלי -ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
"ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ּכּכתּוב ;לפני הבל חּיינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוימי
הבּדלּת אּתה אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהאדם
מה ל יאמר מי ּכי ;לפני לעמד וּתּכירהּו מראׁש, ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹאנֹוׁש
יֹום את אלהינּו, לנּו וּתּתן .ל ּיּתן מה יצּדק, ואם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתעׂשה;
נחּדל למען חּטאתינּו, לכל מחילה קץ הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכּפּורים
ּכּדבר - ׁשלם ּבלבב רצֹונ חּקי לעׂשֹות ונׁשּוב ידינּו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמעׁשק
יעזב קרֹוב. ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו, ה' ּדרׁשּו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וירחמהּו, ה' אל ויׁשֹוב מחׁשבֹותיו; און ואיׁש ּדרּכֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
טֹוב סליחֹות, אלֹוּה ואּתה לסלח. ירּבה ּכי אלהינּו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹואל
להׁשיב, מרּבה חסד; ורב אּפים אר ורחּום, חּנּון ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּומטיב,
ּבמיתתן, חפץ אּתה ואין רׁשעים, ׁשל ּבתׁשּובתן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרֹוצה
הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' נאם אני, חי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:
מּדרכיכם ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה; מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכי
ּומחל וקּבלנּו, הׁשיבנּו יׂשראל. ּבית תמּותּו, ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹהרעים,

וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלנּו

ה'תש"ע סיון י"ח שני יום
        

הּזן העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו הּמזֹון: ּברּכת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח
הּגדֹול וטּובֹו ּוברחמים. ּבחסד ּבטֹוב ּכּלֹו העֹולם לאאת ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֻ

לּכל ּומפרנס זן הּוא ּכי ועד, לעֹולם לנּו יחסר ואל לנּו, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחסר
ּומכין רצֹון", חי לכל ּומׂשּביע ,יד את "ּפֹותח ּכאמּור: -ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּכל. את הּזן ה', אּתה ּברּו ּברא. אׁשר ּברּיֹותיו לכל ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹמזֹון
אבֹותינּו את הנחלּת ּכי מלּכנּו, ּונברכ אלהינּו, ה' ל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנֹודה
ׁשהֹוצאתנּו על ותֹורה; ּברית ּורחבה, טֹובה חמּדה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָארץ
ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ
מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ועל ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻעל
ּוברכּת וׂשבעּת; "ואכלּת, ּכאמּור: - ׁשמ את ּומברכים ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָל
אּתה ּברּו ."ל נתן אׁשר הּטבה הארץ על ,אלהי ה' ֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאת
,עּמ יׂשראל על אלהינּו, ה' רחם הּמזֹון. ועל הארץ על ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה',
הּבית ועל ,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָועל
מׁשיח ּדוד ּבית ּומלכּות עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּגדֹול
ּכאׁשר ּבקרֹוב, ירּוׁשלים את ּובנה ּבימינּו. למקֹומּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתחזיר
אמן. ירּוׁשלים. את ּברחמיו ּבֹונה ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדּברּת.
מלּכנּו, אבינּו, האל, העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברּו
הּטֹוב הּמל יעקב, קדֹוׁש קדֹוׁשנּו, ּבֹוראנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹאּדירנּו,
טּוב. וכל ורחמים וחסד חן ּגֹומלנּו הּוא יֹום ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּמטיב,
נצחים. לנצח יתּפאר הרחמן דֹורים. לדֹורי יׁשּתּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהרחמן
ּולבנין הּמׁשיח, לימֹות יזּכנּו הרחמן ּבכבֹוד. יפרנסנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהרחמן
מלּכֹו, יׁשּועֹות מגּדֹול הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבית
רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹועׂשה
ּכי טֹוב, ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל יחסרּו לא ה' ודרׁשי ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹורעבּו,

חסּדֹו. ְְַָלעֹולם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



מח           
      

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לפניה: מבר ּבנביא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמפטיר
ּבנביא ּבחר אׁשר ּבדבריהםהעֹולם, ורצה טֹובים, ים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּובמׁשה ּבּתֹורה, הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו ּבאמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּנאמרים
והּצדק. האמת ּובנביאי עּמֹו, ּוביׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבּדֹו,

צּור העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומבר
האֹומר הּנאמן, האל הּדֹורֹות. ּבכל הּצּדיק העֹולמים, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
נאמן והּצדק; האמת ּדבריו ּכל אׁשר ּומקּים, מדּבר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹועׂשה,
לא אחֹור מּדברי ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו, הּוא ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּתה
הּנאמן האל ה', אּתה ּברּו אּתה. נאמן אל ּכי ריקם, ֱֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיׁשּוב
נפׁש לעגּומת חּיינּו, בית היא ּכי צּיֹון, על רחם ּדבריו. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבכל
ה', אּתה ּברּו מהרה. ותּבנה ּבימינּו, ּבמהרה נקם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּתנקם
ּתרּום וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את ירּוׁשלים. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבֹונה
ועל הּתֹורה על ּדוד. מגן ה', אּתה ּברּו .ְִִֵֶַַַַָָָָָָּביׁשּועת
אלהינּו ה' לנּו ׁשּנתּת הּזה הּמנֹוח יֹום ועל ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנביאים,
.ׁשמ את מברכין אנּו הּכל, על - ּולתפארת לכבֹוד ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֻלקדּׁשה
ועל אֹומר: הּוא טֹוב, ּוביֹום הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ְְְֵֵַַַַַָָָּברּו
ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון לנּו ׁשּנתּת הּזה קדׁש מקרא טֹוב ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹיֹום

והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ְְְְִִֵֵַַַַָָָּברּו
מקּדׁש וחֹותם: ׁשניהן ּכֹולל טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבברכה ּבּתפּלה חֹותם ׁשהּוא ּבּנסח והּזמּנים. ויׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת
זֹו. אחרֹונה ּבברכה חֹותם הּוא ּכ הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָאמצעית
ׁשּבת, ּבכל הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינֹות

הן: ואּלּו ּבהן; ְְִִֵֵֶַָּומפטירין
הּדברים, "אּלה עד ּבֹו", אתמ עבּדי "הן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבראׁשית
אזנכם "הּטּו עד עקרה", "רּני - נח עזבּתים"; ולא ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹעׂשיתים
יׂשראל "אלהי עד תדּמיּוני", מי "ואל - ל ל אלי"; ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּולכּו
עד אחת", "ואּׁשה - וּירא ּביׁשעיה; הּׁשלׁש אּלּו אעזבם", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
-] ׂשרה חּיי וּיהיּו ּבמלכים; וּתצא", ּבנּה, את ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ"וּתּׂשא
ּתחּלת לעֹולם", ּדוד הּמל אדֹוני "יחי עד - ּדוד"] והּמל"ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
"וערבה עד ה'", ּדבר "מּׂשא - יצחק ּתֹולדת אּלה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלכים;
עד תלּואים", "ועּמי - יעקב וּיצא עׂשר; ּבתרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹלה'",
"חזֹון - יעקב וּיׁשלח עׂשר; ּבתרי ה'", העלה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"ּובנביא
אמר "ּכה - יעקב וּיׁשב עׂשר; ּבתרי ספרֹו, סֹוף עד ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹעבדיה",
עׂשר; ּבתרי ׁשאג", "אריה עד יׂשראל", ּפׁשעי ׁשלׁשה על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹה',
ׁשלמה", הּמל "ויהי עד ׁשלמה", "וּייקץ - מּקץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹֹֹויהי
"וידעּו עד עץ", ל קח אדם, בן "ואּתה - וּיּגׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמלכים;
ימי "וּיקרבּו - יעקב ויחי ּביחזקאל; ה'", אני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַֹהּגֹוים,

ּבמלכים. ּדוד", ּכּסא על יׁשב "ּוׁשלמה עד ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹּדוד",
ּבּגֹוים", ׁשם ל "וּיצא עד הֹודע", אדם, "ּבן - ׁשמֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואּלה
עד יׂשראל", לבית עֹוד יהיה "ולא - וארא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּביחזקאל;

-"אצמיח ּפרעה אל ּבא ּביחזקאל; יׂשראל", לבית קרן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּבׁשּלח ויהי ּביׁשעיה; ה'", ּברכֹו "אׁשר עד מצרים", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ"מּׂשא
הארץ", "וּתׁשקט עד "וּיכנע", מן ּדבֹורה, ׁשירת -ְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ
עד עזּיהּו", הּמל מֹות "ּבׁשנת - יתרֹו וּיׁשמע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֻּבׁשֹופטים;
"הּדבר - הּמׁשּפטים ואּלה ּביׁשעיה; הּמׂשרה", ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ"לםרּבה
ליֹונדב", איׁש יּכרת "לא עד ירמיהּו", אל היה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאׁשר
עד לׁשלמה", חכמה נתן "וה' - ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹּבירמיה;
"הּגד - ּתצּוה ואּתה ּבמלכים; יׂשראל", ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"וׁשכנּתי

תּׂשא ּכי ּביחזקאל; אתכם", "ורציתי עד יׂשראל", ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת
יזרעאלה", וּיל" עד אלּיהּו", אל היה ה' "ּודבר -ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
"וּתּתם עד וּיּקח", ׁשלמה, הּמל "וּיׁשלח - וּיקהל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹּבמלכים;
את חירֹום "וּיעׂש - פקּודי אּלה ּבמלכים; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמלאכת",

ּבמלכים. הּפנימי", הּבית "לדלתֹות עד ְְְְִִִִִִַַַַַַָֹהּכּירֹות",
יׂשראל", מל ה' אמר "ּכה עד לי", יצרּתי זּו "עם - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוּיקרא
באּלה "ּכי עד ספּו", "עלֹותיכם - אהרן את צו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּביׁשעיה;
עֹוד "וּיסף - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ּבירמיה; ה'", נאם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֻחפצּתי,
ּכי אּׁשה ּבׁשמּואל; עׂשה", ל ,ּבלבב אׁשר "ּכל עד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּדוד",
ארץ", "ּכברת עד ׁשליׁשה", מּבעל ּבא "ואיׁש - ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָתזריע
אנׁשים", "וארּבעה אליׁשע", "וּיאמר - ּתהיה זאת ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבמלכים;
מֹות אחרי ּבמלכים; ּפניו", מעל הׁשליכם "ולא עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּומדּלג
ּביחזקאל; ּגֹויים", לעיני ּב "ונחלּת עד "התׁשּפט", -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ
לכל היא "צבי עד יׂשראל", מּזקני אנׁשים "ּבאּו - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָֹקדׁשים
"נבלה עד הלוּים", "והּכהנים - אמר ּביחזקאל; ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהארצֹות",
ּומעּזי", עּזי "ה' - סיני ּבהר ּביחזקאל; העֹוף", מן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻֻּוטרפה
על "הּנבא - ּבחּקתי אם ּבירמיה; וארפא", ה' "רפאני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻעד
ּבהם", העֹובדים מּיד "והּצלּתים עד יׂשראל", ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָרֹועי

ְִֵֶּביחזקאל.
לי וארׂשּתי" עד יׂשראל", ּבני מסּפר "והיה - סיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבמדּבר
עד מּצרעה", אחד איׁש "ויהי - נׂשא עׂשר; ּבתרי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבאמּונה",
"ידי עד וׂשמחי", "רּני - ּבהעלת ּבׁשֹופטים; הּנער", ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָֹ"וּיגּדל
נּון ּבן יהֹוׁשע "וּיׁשלח - ל ׁשלח עׂשר; ּבתרי יּסדּו", ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻֻזרּבבל
הארץ", יֹוׁשבי ּכל נמגּו [וגם] "(וכי) עד הּׁשּטים", ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמן
ה' יּטׁש לא "ּכי עד ׁשמּואל", "וּיאמר - קרח וּיּקח ְִִִִֵֶַַַַַַֹֹֹֹֻּביהֹוׁשע;

הּגלעד "ויפּתח - חּקת זאת ּבׁשמּואל; עּמֹו", עדאת י", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻ
ׁשארית "והיה - ּבלק וּירא ּבׁשֹופטים; ימימה", ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ"מּימים
- ּפינחס עׂשר; ּבתרי ,"אלהי עם לכת "והצנע עד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעקב",
אלּיהּו", אחרי וּיל "וּיקם, עד אלּיהּו", אל היתה ה' ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ויד
ראּובן", בני למּטה מׁשה "וּיּתן - הּמּטֹות ראׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבמלכים;
"אּלה - מסעי אּלה ּביהֹוׁשע; הארץ", את "וּיחלקּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעד

ּביהֹוׁשע. ללוּים", יׂשראל בני "וּיּתנּו עד ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֻהּנחלֹות",
יׂשראל", אל ה' ּדּבר אׁשר הּדברים "ואּלה - הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלה
ה', אל "ואתּפּלל - ואתחּנן ּבירמיה; לעם", לי "והייתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
- עקב והיה ּבירמיה; יקנּו", ּבּכסף "ׂשדֹות עד תּתי", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
ּבירמיה; ּגֹוים", ּבֹו "והתּברכּו עד ּבאזני", וקראת הל"ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹ
איׁש יּסתר "אם עד ּבאים", ימים "הּנה - אנכי ְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹראה
ׁשמּואל", זקן ּכאׁשר "ויהי - ׁשֹופטים ּבירמיה; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבּמסּתרים",
- תצא ּכי ּבׁשמּואל; יׂשראל", אנׁשי אל ׁשמּואל "וּיאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ּדרכיו לכל ּדוד "ויהי עד מחניהם", את פלׁשּתים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּיאספּו
יהֹוׁשע יבנה "אז - תבֹוא ּכי והיה ּבׁשמּואל; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻמׂשּכיל",
נּצבים אּתם ּביהֹוׁשע; ההּוא", ּכּיֹום היה "ולא עד ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻמזּבח",
אׁשר וזיתים "ּכרמים עד ׁשבטי", ּכל את יהֹוׁשע "וּיאסף -ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
עד מּצּמרת", אני "ולקחּתי - האזינּו ּביהֹוׁשע; נטעּתם", ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֻלא
מֹות אחרי "ויהי - הּברכה וזאת ּביחזקאל; וחיּו", ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"והׁשיבּו,

יהֹוׁשע". את ה' "ויהי עד ּומדּלג ְְְִֵֶֶַַַַֹֻמׁשה",
ּפרׁשה מענין מפטירין ּפרׁשּיֹות, ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל
העם, רב נהגּו וכן הּמקֹומֹות. ּברב הּמנהג הּוא וזה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאחרֹונה;
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ּתׁשעה מאחר אמֹוץ, ּבן יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות
"נחמּו - ּבאב ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה: ראׁש עד ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאב
צּיֹון, "וּתאמר - ּבּׁשנּיה ינהל"; "עלֹות עד עּמי", ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹנחמּו,
"ענּיה - ּבּׁשליׁשית יעקב"; אביר ,וגאל" עד ה'", ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹֹעזבני
הּוא אנכי "אנכי - ּברביעית ;"פאר "ּכי עד ְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹסערה",
עקרה, "רּני - ּבחמיׁשית צּיֹון"; ּבת "ׁשבּיה עד ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָמנחמכם",
בא ּכי אֹורי, "קּומי - ּבּׁשּׁשית ה'"; ,ּגאל" עד ילדה", ֲִִִִִֵַַָָָָֹֹלא
אׂשיׂש "ׂשֹוׂש - ּבּׁשביעית אחיׁשּנה"; "ּבעּתּה עד ,"ְְֲִִִִִֵֶַַָָָאֹור

עֹולם"]. ימי ּכל ["וינּׂשאם עד ְְְֵֵַַַַָָּבה'",

ּדסּיען רחמנא ּברי ְְְֲִַַַָָ

ÂÂ‰  È„Â ‡ „

עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

הּמה לּבי ׂשׂשֹון ּכי לעֹולם, עדֹותי .נחלּתי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

    
הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹׁשקלים,

וחנּכה. ְֲִַָָֻמגּלה

 
מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; (ב)לא ּבּׁשביעי; ׁשּלאלׁשּבֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹ
(ג) מלאכה; ּבֹו (ד)לעׂשֹות ּבׁשּבת; לענׁש ׁשּלאׁשּלא ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹ

(ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ ּובאּורלצאת ּבזכירה. הּיֹום לקּדׁש ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

   
עׂשה‡. מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ׁשּנאמר:ׁשביתה , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי ּבּטל"ּובּיֹום - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
תעׂשה לא על ועבר עׂשה, כלמצות תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

חּיבמלאכה" הּוא ּומה עׂשה. אם מלאכה? עׂשּית על ְְֲִִַַַַָָָָָָָ
ּכרת חּיב ּבזדֹון, והתראה,ּברצֹונֹו עדים ׁשם היּו ואם ; ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

קבּועהנסקל חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם בין; -] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ
בהמה] מביא עשיר בין .עני

.'חּיב' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
חּיב והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת, חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

חּטאת חּיב ׁשֹוגג, היה ואם .סקילה; ְְִִֵַַָָָָָ
זה‚. הרי - 'ּפטּור' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

אסּור אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה, ּומן הּכרת, מן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפטּור
הרחקה סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת; דבר אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

הּמלאכה מרּדּותמן מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ; ְְְְִִֶַַַַַָָָָ
מדרבנן] וכ',[מלקות ּכ עֹוׂשין 'אין ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן .ְֱִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדבר אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת' וכ ּכ לעׂשֹות 'אסּור ְֲֶַַָָָָָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִַַַַָּבזדֹון,

מּתר„. זה הרי ,'וכ ּכ לעׂשֹות 'מּתר ׁשּנאמר: מקֹום ְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻוכל
מקֹום ּכל וכן 'ּפטּורלכּתחּלה. אֹו ּכלּום', חּיב 'אינֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלל אֹותֹו מּכין אין - .מּכלּום' ְְִִֵַָ
אפׁשר‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרין ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים

נתּכּון לא אם - תעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה
מּתר זה הרי מלאכה, וכּסאלאֹותּה מּטה אדם ּגֹורר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻ

חריץ לחּפר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּומגּדל
אינֹו - הּקרקע חפרּו אם ,ּולפיכ ּגרירתן; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּקרקע

נתּכּון ׁשּלא לפי ,ּבכ ּגּביחֹוׁשׁש על אדם מהּל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אם ,לפיכ אֹותן; לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹעׂשבים

חֹוׁשׁש אינֹו - ּבהן,נעקרּו וכּיֹוצא הּפרֹות מעפר ידיו ורֹוחץ . ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּׂשער את להּׁשיר יתּכּון ׁשּלא לפיכ,[שבזרועותיו]ּובלבד ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

חֹוׁשׁש אינֹו - נׁשר לּהאם להּכנס מּתר - ּדחּוקה ּפרצה . ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻ
צרֹורֹותּבׁשּבת ׁשּמּׁשיר ּפי על אף אדמה], ּדבר[רגבי ּכל וכן . ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

מּתר. - זה ּכגֹון מתּכּון ְְִֵֵֶֶַָֻׁשאינֹו
.Âּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשת מעׂשה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה

חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מעׂשה אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשביל
מלאכה אֹותּה תעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ידּוע, .ׁשהּדבר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ראׁשֹו וחת לקטן, ּבֹו לׂשחק עֹוף לראׁש ׁשּצר הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?
ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו סֹוף ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּבת
אּלא החי ראׁש ׁשּיחת אפׁשר ׁשאי ידּוע, ׁשהּדבר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיב;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ּבא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוהּמות
.Êלגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

עליה חּיב מּפניהּמלאכה, הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
חרׂש יּׂשרף ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשהּוא
לכּבֹות; נתּכּון והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; - נר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשל
מּפני אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף

חּיב זה הרי - החרׂש מּפני אֹו הּקֹוץהּׁשמן את הּמעביר וכן . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכדי הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָארּבע
לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב; - רּבים ּבהן יּזקּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
זה הרי - ההּזק להרחיק אּלא ההעברה, לגּוף אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכּבּוי,

ּבזה.חּיב ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַַָָֹ
.Áאחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון .ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
אם וחמר קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
לזרק ׁשּנתּכּון ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנתּכּון

רה"ר]ּבכרמלית ואינו רה"י שאינו לרׁשּות[מקום האבן ועברה , ְְְְְְִִֶֶַָָָ
ּפטּור ׁשהּוא - ּדברהרּבים לעׂשֹות נתּכּון ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכ - מלאכה ונעׂשת הּתלּוׁש,הּמּתר, את לחּת ׁשּנתּכּון גֹון ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּכלּום חּיב אינֹו - המחּבר את ּבזה.וחת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

.Ëלבנֹות ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ׁשּנתּכּוןנתּכּון אֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ
ּתאנים ּכ ואחר ענבים הּתאניםללקט ולּקט הּדבר ונהּפ , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכל ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
אסרה ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא הֹואיל - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשחׁשב

מחׁשבת מלאכת אּלא .ּתֹורה ְֲֶֶֶֶֶַָָ
.Èזֹו לכּבֹות ונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָהיּו

ׁשהרי חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכּבה
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מט            
      

ּתׁשעה מאחר אמֹוץ, ּבן יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות
"נחמּו - ּבאב ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה: ראׁש עד ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאב
צּיֹון, "וּתאמר - ּבּׁשנּיה ינהל"; "עלֹות עד עּמי", ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹנחמּו,
"ענּיה - ּבּׁשליׁשית יעקב"; אביר ,וגאל" עד ה'", ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹֹעזבני
הּוא אנכי "אנכי - ּברביעית ;"פאר "ּכי עד ְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹסערה",
עקרה, "רּני - ּבחמיׁשית צּיֹון"; ּבת "ׁשבּיה עד ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָמנחמכם",
בא ּכי אֹורי, "קּומי - ּבּׁשּׁשית ה'"; ,ּגאל" עד ילדה", ֲִִִִִֵַַָָָָֹֹלא
אׂשיׂש "ׂשֹוׂש - ּבּׁשביעית אחיׁשּנה"; "ּבעּתּה עד ,"ְְֲִִִִִֵֶַַָָָאֹור

עֹולם"]. ימי ּכל ["וינּׂשאם עד ְְְֵֵַַַַָָּבה'",

ּדסּיען רחמנא ּברי ְְְֲִַַַָָ

ÂÂ‰  È„Â ‡ „

עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

הּמה לּבי ׂשׂשֹון ּכי לעֹולם, עדֹותי .נחלּתי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

    
הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹׁשקלים,

וחנּכה. ְֲִַָָֻמגּלה

 
מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; (ב)לא ּבּׁשביעי; ׁשּלאלׁשּבֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹ
(ג) מלאכה; ּבֹו (ד)לעׂשֹות ּבׁשּבת; לענׁש ׁשּלאׁשּלא ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹ

(ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ ּובאּורלצאת ּבזכירה. הּיֹום לקּדׁש ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

   
עׂשה‡. מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ׁשּנאמר:ׁשביתה , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי ּבּטל"ּובּיֹום - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
תעׂשה לא על ועבר עׂשה, כלמצות תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

חּיבמלאכה" הּוא ּומה עׂשה. אם מלאכה? עׂשּית על ְְֲִִַַַַָָָָָָָ
ּכרת חּיב ּבזדֹון, והתראה,ּברצֹונֹו עדים ׁשם היּו ואם ; ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

קבּועהנסקל חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם בין; -] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ
בהמה] מביא עשיר בין .עני

.'חּיב' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
חּיב והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת, חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

חּטאת חּיב ׁשֹוגג, היה ואם .סקילה; ְְִִֵַַָָָָָ
זה‚. הרי - 'ּפטּור' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

אסּור אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה, ּומן הּכרת, מן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפטּור
הרחקה סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת; דבר אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

הּמלאכה מרּדּותמן מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ; ְְְְִִֶַַַַַָָָָ
מדרבנן] וכ',[מלקות ּכ עֹוׂשין 'אין ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן .ְֱִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדבר אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת' וכ ּכ לעׂשֹות 'אסּור ְֲֶַַָָָָָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִַַַַָּבזדֹון,

מּתר„. זה הרי ,'וכ ּכ לעׂשֹות 'מּתר ׁשּנאמר: מקֹום ְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻוכל
מקֹום ּכל וכן 'ּפטּורלכּתחּלה. אֹו ּכלּום', חּיב 'אינֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלל אֹותֹו מּכין אין - .מּכלּום' ְְִִֵַָ
אפׁשר‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרין ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים

נתּכּון לא אם - תעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה
מּתר זה הרי מלאכה, וכּסאלאֹותּה מּטה אדם ּגֹורר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻ

חריץ לחּפר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּומגּדל
אינֹו - הּקרקע חפרּו אם ,ּולפיכ ּגרירתן; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּקרקע

נתּכּון ׁשּלא לפי ,ּבכ ּגּביחֹוׁשׁש על אדם מהּל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אם ,לפיכ אֹותן; לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹעׂשבים

חֹוׁשׁש אינֹו - ּבהן,נעקרּו וכּיֹוצא הּפרֹות מעפר ידיו ורֹוחץ . ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּׂשער את להּׁשיר יתּכּון ׁשּלא לפיכ,[שבזרועותיו]ּובלבד ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

חֹוׁשׁש אינֹו - נׁשר לּהאם להּכנס מּתר - ּדחּוקה ּפרצה . ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻ
צרֹורֹותּבׁשּבת ׁשּמּׁשיר ּפי על אף אדמה], ּדבר[רגבי ּכל וכן . ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

מּתר. - זה ּכגֹון מתּכּון ְְִֵֵֶֶַָֻׁשאינֹו
.Âּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשת מעׂשה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה

חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מעׂשה אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשביל
מלאכה אֹותּה תעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ידּוע, .ׁשהּדבר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ראׁשֹו וחת לקטן, ּבֹו לׂשחק עֹוף לראׁש ׁשּצר הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?
ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו סֹוף ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּבת
אּלא החי ראׁש ׁשּיחת אפׁשר ׁשאי ידּוע, ׁשהּדבר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיב;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ּבא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוהּמות
.Êלגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

עליה חּיב מּפניהּמלאכה, הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
חרׂש יּׂשרף ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשהּוא
לכּבֹות; נתּכּון והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; - נר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשל
מּפני אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף

חּיב זה הרי - החרׂש מּפני אֹו הּקֹוץהּׁשמן את הּמעביר וכן . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכדי הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָארּבע
לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב; - רּבים ּבהן יּזקּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
זה הרי - ההּזק להרחיק אּלא ההעברה, לגּוף אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכּבּוי,

ּבזה.חּיב ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַַָָֹ
.Áאחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון .ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
אם וחמר קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
לזרק ׁשּנתּכּון ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנתּכּון

רה"ר]ּבכרמלית ואינו רה"י שאינו לרׁשּות[מקום האבן ועברה , ְְְְְְִִֶֶַָָָ
ּפטּור ׁשהּוא - ּדברהרּבים לעׂשֹות נתּכּון ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכ - מלאכה ונעׂשת הּתלּוׁש,הּמּתר, את לחּת ׁשּנתּכּון גֹון ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּכלּום חּיב אינֹו - המחּבר את ּבזה.וחת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

.Ëלבנֹות ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ׁשּנתּכּוןנתּכּון אֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ
ּתאנים ּכ ואחר ענבים הּתאניםללקט ולּקט הּדבר ונהּפ , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכל ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
אסרה ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא הֹואיל - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשחׁשב

מחׁשבת מלאכת אּלא .ּתֹורה ְֲֶֶֶֶֶַָָ
.Èזֹו לכּבֹות ונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָהיּו

ׁשהרי חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכּבה
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נ           
      

ּדֹומה? זה למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מין ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו, ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
ׁשהרי - חּיב ׁשהּוא זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה ׁשחׁשב מלאכה .נעׂשת ְֲֲֶַַַָָָָָ
.‡È,אחריה ׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

אחריה ׁשנּיה הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונהּפך
ּפטּור על- ׁשאף - חּיב אחת, ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה . ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשּתיהן אּלא אֹותּה, אחר לא הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
חּיבּכ ּולפיכ העֹוׂשהאחת, וכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק אחר]מלאכה מעשה לעשות נתּכּון[התכוון ולא , ְְְְְִִֵֵַַָָֹ
ּפטּור - .לּה ָָ

.È- ּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל
ּפטּור מּכּונתֹו, ּבפחּות להֹוציאחּיב; ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לׁשמירה נתּכּון ׁשהרי - חּיב לפניו, לֹו ּובא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׂשא
לפניו להֹוציא נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשת ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּפחּותה,
מעּלה, ּבׁשמירה להֹוציא נתּכּון ׁשהרי - ּפטּור לאחריו, לֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּובא

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מעּוטה. ּבׁשמירה .והֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
.‚Èוהׁשלי ּבסּנר, חגּור ּבׂשרֹו[-תחב]היה ּבין הּמּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

הּזאת ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמּׂשא זה ׁשּבא ּבין - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחלּוקֹו
חֹוזר להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב; - לאחריו ׁשּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפוך] לאחור .[מקדימה
.„Èועׂשה ּבּה, והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ׁשּנתּכּון הּמלאכה ּכל הׁשלים ׁשּלא ּפי על אף חּיב, - ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
ּבׁשּבתלהׁשלימּה ׁשטר אֹו אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכל ויכּתב חפצֹו ׁשּיׁשלים עד זה, יתחּיב 'לא אֹומרין: אין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
יתחּיב. אֹותֹות, ׁשּתי מּׁשּיכּתב אּלא הּׁשטר'; ּכל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּגרת,
חּוטין, ׁשני מּׁשּיארג - ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹוכן
ּכּׁשעּור ועׂשה הֹואיל להׁשלים, ׁשּכּונתֹו ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיתחּיב;

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .ּבכּונה ְְֵֵֶַַַָָָָֹ
.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל

מקצתּה, וזה מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות הּׁשני והּניחֹו זֹו מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכגֹון
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחרת,
ּכּכר אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ְְְְְְֲֲִֵֶֶָָָָֻּכגֹון

ּפטּורין אּלּו הרי - לרׁשּות מרׁשּות .והֹוציאּוהּו ְְְְֲִִִֵֵֵ
.ÊË,ׁשּיצטרפּו עד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הֹואיל - הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוה קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכגֹון
ּבׁשּתפּות אֹותּה ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואין

חּיבין ׁשניהן - סֹוף ועד לׁשניהןמּתחּלה אחד וׁשעּור היה, . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יכֹול אינֹו והּׁשני לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּכח
הראׁשֹון זה - והֹוציאּוה ׁשניהם ונׁשּתּתפּו לבּדֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלהֹוציאּה

ּכלּום חּיב אינֹו ּומסּיע הּוא, מסּיע והּׁשני חּיב; וכןׁשּיכֹול, . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ֵֶַָֹ

.ÊÈּפטּורין המקלקלין אֹוּכל ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׁשּבר אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה
צרי ואינֹו ּגּמה חפר ּפטּור; זה הרי - הׁשחתה ּדר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכלים
ׁשעׂשּו ּפי על אף ּופטּור. מקלקל זה הרי לעפרּה, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

ּפטּורין לקלקל, וכּונתם הֹואיל .מלאכה, ְְְְְִִֵַַָָָָָ

.ÁÈחּיב לתּקן, מנת על המקלקל ׁשּסתרּכל הרי ּכיצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמה ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

המתּקן ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, חּיב. -. ְְְִִֵַַַָ
.ËÈּומקצתּה ּבׁשֹוגג מקצתּה ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָּכל

- הזיד ּולבּסֹוף ׁשּׁשגג ּבין ׁשגג, ּולבּסֹוף ׁשהזיד ּבין - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזדֹון
סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלּה הּמלאכה ׁשעּור ׁשּיעׂשה עד ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻּפטּור;
ּכּלֹו יעׂשהּו אֹו ּוסקילה; ּכרת חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבזדֹון,
קבּועה חּטאת חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד מּתחּלה .ּבׁשגגה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

   
נפׁשֹות‡. סּכנת אצל ׁשּבת היא הּמצוֹותּדחּויה ּכל ּכׁשאר ,; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשּבת, צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין - סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
אּמן רֹופא ּפי מקֹוםעל אֹותֹו לחּללׁשל צרי ׁשהּוא ספק . ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

רֹופא אמר אם וכן ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת, את ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו
- 'צרי 'אינֹו אֹומר: אחר ורֹופא הּׁשּבת, את עליו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלחּלל

הּׁשּבת את עליו הּׁשּבתמחּללין את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק ;. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.וכ לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום [רפואהאמדּוהּו ְְֲִֶַַָָָָָָ

ּכדימסוימת] הערב, עד 'נמּתין אֹומרים: אין - ימים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשמֹונה
מהּיֹום מתחילין אּלא ׁשּבתֹות'; ׁשּתי עליו לחּלל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
זמן ּכל ׁשּבתֹות; מאה אפּלּו עליו ּומחּללין ׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהּוא

סּכנה ספק אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי מחּללין;ׁשהּוא - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּומכּביןּומדליקין הּנר, את לֹולֹו וׁשֹוחטין הּנר, את ,מּלפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

חּמין לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ּביןואֹופין להׁשקֹותֹו ּבין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַ
ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת
להן. צרי ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹסּכנה

ידי‚. על לא אֹותן עֹוׂשין אין אּלּו, ּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכׁשעֹוׂשים
ידי על ולא עבדים, ידי על ולא קטּנים, ידי על ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹגֹוים,
ידי על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשים

וחכמיהם יׂשראל ׁשּבתגדֹולי ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
האדם אתם יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלחֹולה

ּבהם" ּבהםוחי ׁשּימּות ולא מׁשּפטי, ׁשאין למדּת, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבעֹולם נקמה ּבעֹולם.הּתֹורה וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא , ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

הּכתּוב עליהם ואסּור, חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים הּמינים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואּלּו
ּומׁשּפטים טֹובים, לא חּקים להם נתּתי אני "וגם ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומר:

ּבהם" יחיּו .לא ְִֶָֹ
ּבעיניו„. כאבים]החֹוׁשׁש אֹו[חש ּבׁשּתיהן ׁשּיהיה והּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ציר מהן הּכאב,[ריר]ּבאחת מרב ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
קדח בהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת דם ׁשהיה וכּיֹוצא[חום]אֹו , ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּומחּללין סּכנה, ּבהן ׁשּיׁש חֹולים ּבכלל זה הרי - אּלּו ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבחלאים
רפּואה צרכי ּכל לֹו ועֹוׂשין הּׁשּבת, את .עליו ְְְִֵֶַַָָָָָָ

ּבין‰. - ולפנים הּׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה ׁשּיׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
ׁשּיׁש ּכל ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבפיו,

סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי - אמדּבחללֹו צרי ואינֹו ., ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אמידה ּבלא מּיד, עליו מחּללין לפיכ הּוא; ּכבד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשחלי

ּכמּכה[הערכה] זֹו הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את[הגוף]ׁשל עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּמצּמרהּׁשּבת והחם חלל[מכווץ]. ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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הּׁשּבת את עליו ּומחּללין ׁשהרֹופאיםהּוא, חלי ּכל וכן . ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּבׂשר ּבעֹור ׁשהּוא ּפי על אף - סּכנה ּבֹו יׁש ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרין

עליו מחּללין ּפיהםמּבחּוץ, על הּׁשּבת .את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ
.Âנימא ּבׁשּבת,[עלוקה]הּבֹולע חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

נפׁשֹות סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל לֹו וכןועֹוׂשין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשֹוטה ּכלב ׁשּנׁשכֹו ׁשּממיתיןמי עפר מּזֹוחלי אחד אֹו ,- ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ּכל לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק היּו ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפּלּו
להּצילֹו רפּואה .צרכי ְְְִֵַָָ

.Êורצּו אחת, ּגרֹוגרת לֹו להביא רֹופאים ׁשאמדּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָחֹולה
ּכּלן - אחת ּבבת ּגרֹוגרֹות עׂשר לֹו והביאּו אדם בני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעׂשרה
הבריא ואפּלּו זה, אחר ּבזה הביאּו ואפּלּו מּכלּום, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָּפטּורין

הביאּו ּברׁשּות ּכּלם ׁשהרי .ּבראׁשֹונה; ְֲִִִֵֵֶָָָֻ
.Áׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

עקצין ּבׁשני לעץ]גרֹוגרֹות התאנים שבין החיבורים וׁשלׁש[- ְְְֳִִֵָָָֹ
על אף ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש העקץ ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּגרֹוגרֹות
אּלא ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ּכדי לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנים. יכרתּו ולא אחד עקץ .יכרתּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
.Ëואכ ּבׁשּבת, לחֹולה אסּורהמבּׁשל - והֹותיר החֹולה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ירּבה ׁשּמא ּגזרה, הּמֹותר; מן לאכל התבשיל]לבריא [כמות ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לאכלּבׁשבילֹו. לבריא מּתר ּבׁשּבת, לחֹולה הּׁשֹוחט אבל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ירּבה ׁשּמא ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת, ּבּדבר ׁשאין - חי ּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׁשבילֹו. ְְִִֵֵֶַָֹ

.Èגֹוי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין .חֹולה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹו לבּׁשל - עֹוׂשה והּוא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי אֹומרין ְְְְֲִֵֵֶַַַּכיצד?
וכן ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות, מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָולאפֹות,

עיניו רפואה]ּכֹוחל ׁשאין[בסם ּפי על אף ּבׁשּבת, הּגֹוי מן ְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן עֹוׂשין - מלאכה ּבהן אין צרכיו, היּו ואם סּכנה. ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָׁשם

יׂשראל מעליןאפּלּו לפיכ ה-]; ּבׁשּבת[גידי ּומעליןאזנים , ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
הלב]אנקלי שכנגד הּׁשבר[תנוך את ּומחזירין [בעצם, ְְִִֵֶֶֶַַָֻ

מּתר.שנשברה] ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָָֹֻ
.‡È,נפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת,

חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת: את עליה [מילדת]ּומחּללין ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
למקֹום הּטּבּורמּמקֹום את וחֹותכים ואם, אֹותֹו. וקֹוׁשרין , ְְְְְְִִִִֶַַָָ

מדליקין - ּבחבליה מצעקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה
סּומה היתה ואפּלּו הּנר, את ׁשּדע[עוורת]לּה מּפני ּתּה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רֹואה ׁשאינּה ּפי על ואף ּבנר, עליה היתהמתיּׁשבת ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לׁשּנֹות, ׁשאפׁשר וכל לּה. מביאין ּבֹו, וכּיֹוצא לׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹצריכה
ּתלּוי ּכלי חברּתּה לּה ׁשּתביא ּכגֹון הבאה, ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָמׁשּנין

ּכדרּכּה. מביאה אפׁשר, אי ואם ְְְְְְִִִִֶַָָָָָּבׂשערּה;
.Èואין ּבׂשכר; ואפּלּו ּבׁשּבת, הּגֹויה את מיּלדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאין

לאיבה חּלּול[שנאה]חֹוׁשׁשין ׁשם ׁשאין ּפי על ואף .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּתֹוׁשב ּגר ּבת את מיּלדין מצוות]אבל ז' שקיבל מּפני[גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

להחיֹותֹו מצּוין הּׁשּבת.ׁשאנּו את עליה מחּללין ואין ; ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
.‚Èׁשּתלד,[יולדת]חּיה עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ׁשּתלד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבין אני', 'צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל לּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוׂשין
אמרה אם - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשאמרה
צרי ואין ׁשתקה, ואם עליה; מחּללין אין צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני

הּׁשּבת את עליה מחּללין - אני' 'צריכה אמרה אם .לֹומר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
סּכנה; ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּׁשבעה
על אּלא מלאכה לּה עֹוׂשין אין אני', 'צריכה אמרה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָואפּלּו

גֹוי .ידי ְֵ
.„Èמּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה, מדּורה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָעֹוׂשין

הּקר ּבמקֹומֹות הרּבה לחּיה קׁשה עֹוׂשין;ׁשהּצּנה אין אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבּה להתחּמם לחֹולה לֹומדּורה עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּתּמּוז ּבתקּופת אפּלּו ּבׁשּבתמדּורה, הּולד את ּומרחיצין . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ּבחּמין אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ׁשּנֹולד, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַּבּיֹום
אֹותֹו ּומֹולחין ּבׁשּבת; בשמים]ׁשהּוחּמּו מיני עליו [מפזרים ְְִֶַַָ

אם[בבגדים]אֹותֹו[כורכים]ּומלּפפין לֹו היא ׁשּסּכנה מּפני , ְְְִִִִֵֶַַָָ
אּלה ּכל לֹו יעׂשּו הּמילה,.לא לפני אֹותֹו מרחיצים וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה, הּׁשליׁשי ּובּיֹום הּמילה, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּולאחר
הּסּכנה מּפני - .ּבׁשּבת ְְִֵַַַָָָ

.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
את וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את .ּדֹוחה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.ÊËרׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין

מׁשּבח זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ּכיצד?מּבית . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
ּפי על ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל ּתינֹוק ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הּד צד ּופרׂשׁשהּוא ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. גים ִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
נתּכּון מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָמצֹודה

אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, ׁשמעלהעלֹות לא ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּפטּור הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל .ׁשּטבע; ְֱִִִִֶֶַַָָָָ

.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ
ּבׁשעת מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,

הּדלתעקירתּה את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשראּויין עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּומֹוציאֹו,

יּבעת ׁשּמא וימּות[יבהל]למלאכה; ּדלקה,הּתינֹוק, נפלה . ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
להּצילֹו אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין אדם ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ּכּבּוי. ּבׁשעת ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ואף האׁש, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמן
רׁשּות לּטל צרי ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, הּקֹודם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻוכל

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ּדין ְִִֵֵֶַָָָָָמּבית
.ÁÈׁשם אינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי

עליו מפּקחין האבנים]- ּפי[מפנים על אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִִַַַַָָָ
ּומֹוציאין עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתרֹוצץ,

ׁשעה אֹותּה לחּיי .אֹותֹו, ְֵַָָָ
.ËÈנׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד מּניחין[נשימה]ּבדקּו - ְְְְְִִַַָָָָָֹ

מת ׁשּכבר עליֹוניםאֹותֹו; ּומצאּו ּבדקּו בראש. [אנשים ְְְְִֵֶֶָָָ
אּלאהמפולת] ּתחּתֹונים', מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵֶַָָֹֹמתים

ויחיה העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמפּקחין
.הּתחּתֹון ְַַ

.Îאחד יׂשראלי אפּלּו ויׂשראל, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מּפני הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלף

מהןהּיׂשראלי אחד ּפרׁש אֹותּה. עליו ונפלה אחרת, לחצר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּיׂשראלי, הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

ּגֹוים. ְְִִִַָוהּנׁשארים
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ני            
      

הּׁשּבת את עליו ּומחּללין ׁשהרֹופאיםהּוא, חלי ּכל וכן . ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּבׂשר ּבעֹור ׁשהּוא ּפי על אף - סּכנה ּבֹו יׁש ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרין

עליו מחּללין ּפיהםמּבחּוץ, על הּׁשּבת .את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ
.Âנימא ּבׁשּבת,[עלוקה]הּבֹולע חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

נפׁשֹות סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל לֹו וכןועֹוׂשין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשֹוטה ּכלב ׁשּנׁשכֹו ׁשּממיתיןמי עפר מּזֹוחלי אחד אֹו ,- ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ּכל לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק היּו ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפּלּו
להּצילֹו רפּואה .צרכי ְְְִֵַָָ

.Êורצּו אחת, ּגרֹוגרת לֹו להביא רֹופאים ׁשאמדּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָחֹולה
ּכּלן - אחת ּבבת ּגרֹוגרֹות עׂשר לֹו והביאּו אדם בני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעׂשרה
הבריא ואפּלּו זה, אחר ּבזה הביאּו ואפּלּו מּכלּום, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָּפטּורין

הביאּו ּברׁשּות ּכּלם ׁשהרי .ּבראׁשֹונה; ְֲִִִֵֵֶָָָֻ
.Áׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

עקצין ּבׁשני לעץ]גרֹוגרֹות התאנים שבין החיבורים וׁשלׁש[- ְְְֳִִֵָָָֹ
על אף ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש העקץ ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּגרֹוגרֹות
אּלא ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ּכדי לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנים. יכרתּו ולא אחד עקץ .יכרתּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
.Ëואכ ּבׁשּבת, לחֹולה אסּורהמבּׁשל - והֹותיר החֹולה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ירּבה ׁשּמא ּגזרה, הּמֹותר; מן לאכל התבשיל]לבריא [כמות ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לאכלּבׁשבילֹו. לבריא מּתר ּבׁשּבת, לחֹולה הּׁשֹוחט אבל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ירּבה ׁשּמא ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת, ּבּדבר ׁשאין - חי ּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׁשבילֹו. ְְִִֵֵֶַָֹ

.Èגֹוי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין .חֹולה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹו לבּׁשל - עֹוׂשה והּוא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי אֹומרין ְְְְֲִֵֵֶַַַּכיצד?
וכן ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות, מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָולאפֹות,

עיניו רפואה]ּכֹוחל ׁשאין[בסם ּפי על אף ּבׁשּבת, הּגֹוי מן ְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן עֹוׂשין - מלאכה ּבהן אין צרכיו, היּו ואם סּכנה. ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָׁשם

יׂשראל מעליןאפּלּו לפיכ ה-]; ּבׁשּבת[גידי ּומעליןאזנים , ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
הלב]אנקלי שכנגד הּׁשבר[תנוך את ּומחזירין [בעצם, ְְִִֵֶֶֶַַָֻ

מּתר.שנשברה] ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָָֹֻ
.‡È,נפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת,

חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת: את עליה [מילדת]ּומחּללין ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
למקֹום הּטּבּורמּמקֹום את וחֹותכים ואם, אֹותֹו. וקֹוׁשרין , ְְְְְְִִִִֶַַָָ

מדליקין - ּבחבליה מצעקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה
סּומה היתה ואפּלּו הּנר, את ׁשּדע[עוורת]לּה מּפני ּתּה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רֹואה ׁשאינּה ּפי על ואף ּבנר, עליה היתהמתיּׁשבת ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לׁשּנֹות, ׁשאפׁשר וכל לּה. מביאין ּבֹו, וכּיֹוצא לׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹצריכה
ּתלּוי ּכלי חברּתּה לּה ׁשּתביא ּכגֹון הבאה, ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָמׁשּנין

ּכדרּכּה. מביאה אפׁשר, אי ואם ְְְְְְִִִִֶַָָָָָּבׂשערּה;
.Èואין ּבׂשכר; ואפּלּו ּבׁשּבת, הּגֹויה את מיּלדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאין

לאיבה חּלּול[שנאה]חֹוׁשׁשין ׁשם ׁשאין ּפי על ואף .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּתֹוׁשב ּגר ּבת את מיּלדין מצוות]אבל ז' שקיבל מּפני[גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

להחיֹותֹו מצּוין הּׁשּבת.ׁשאנּו את עליה מחּללין ואין ; ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
.‚Èׁשּתלד,[יולדת]חּיה עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ׁשּתלד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבין אני', 'צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל לּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוׂשין
אמרה אם - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשאמרה
צרי ואין ׁשתקה, ואם עליה; מחּללין אין צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני

הּׁשּבת את עליה מחּללין - אני' 'צריכה אמרה אם .לֹומר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
סּכנה; ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּׁשבעה
על אּלא מלאכה לּה עֹוׂשין אין אני', 'צריכה אמרה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָואפּלּו

גֹוי .ידי ְֵ
.„Èמּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה, מדּורה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָעֹוׂשין

הּקר ּבמקֹומֹות הרּבה לחּיה קׁשה עֹוׂשין;ׁשהּצּנה אין אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבּה להתחּמם לחֹולה לֹומדּורה עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּתּמּוז ּבתקּופת אפּלּו ּבׁשּבתמדּורה, הּולד את ּומרחיצין . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ּבחּמין אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ׁשּנֹולד, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַּבּיֹום
אֹותֹו ּומֹולחין ּבׁשּבת; בשמים]ׁשהּוחּמּו מיני עליו [מפזרים ְְִֶַַָ

אם[בבגדים]אֹותֹו[כורכים]ּומלּפפין לֹו היא ׁשּסּכנה מּפני , ְְְִִִִֵֶַַָָ
אּלה ּכל לֹו יעׂשּו הּמילה,.לא לפני אֹותֹו מרחיצים וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה, הּׁשליׁשי ּובּיֹום הּמילה, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּולאחר
הּסּכנה מּפני - .ּבׁשּבת ְְִֵַַַָָָ

.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
את וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את .ּדֹוחה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.ÊËרׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין

מׁשּבח זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ּכיצד?מּבית . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
ּפי על ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל ּתינֹוק ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הּד צד ּופרׂשׁשהּוא ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. גים ִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
נתּכּון מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָמצֹודה

אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, ׁשמעלהעלֹות לא ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּפטּור הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל .ׁשּטבע; ְֱִִִִֶֶַַָָָָ

.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ
ּבׁשעת מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,

הּדלתעקירתּה את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשראּויין עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּומֹוציאֹו,

יּבעת ׁשּמא וימּות[יבהל]למלאכה; ּדלקה,הּתינֹוק, נפלה . ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
להּצילֹו אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין אדם ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ּכּבּוי. ּבׁשעת ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ואף האׁש, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמן
רׁשּות לּטל צרי ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, הּקֹודם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻוכל

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ּדין ְִִֵֵֶַָָָָָמּבית
.ÁÈׁשם אינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי

עליו מפּקחין האבנים]- ּפי[מפנים על אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִִַַַַָָָ
ּומֹוציאין עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתרֹוצץ,

ׁשעה אֹותּה לחּיי .אֹותֹו, ְֵַָָָ
.ËÈנׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד מּניחין[נשימה]ּבדקּו - ְְְְְִִַַָָָָָֹ

מת ׁשּכבר עליֹוניםאֹותֹו; ּומצאּו ּבדקּו בראש. [אנשים ְְְְִֵֶֶָָָ
אּלאהמפולת] ּתחּתֹונים', מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵֶַָָֹֹמתים

ויחיה העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמפּקחין
.הּתחּתֹון ְַַ

.Îאחד יׂשראלי אפּלּו ויׂשראל, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מּפני הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלף

מהןהּיׂשראלי אחד ּפרׁש אֹותּה. עליו ונפלה אחרת, לחצר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּיׂשראלי, הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

ּגֹוים. ְְִִִַָוהּנׁשארים
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נב           
      

.‡Îעקירתן ּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנעקרּו
ידּוע ואין עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרׁש
ּכאן אין ּכּלם, ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו; מפּקחין אין - הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמי
הּוא הרי מהּלכין, ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל קבּוע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל
אף - יׂשראל הרב היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחזקת
עליו ונפלה לחצר, מהם אחד ּופרׁש ּכּלם, ׁשּנעקרּו ּפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעל

עליו מפּקחין -. ְְִַָָ
.Îמֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל

הּיֹום, ּברּכת ּבֹו ּומבר ׁשביעי, ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּיֹום
זה ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ּכׁשּבת. ּבמֹוצאֹו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּומקּדׁש, ּבֹו מבּדיל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא

ּפרנס על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי תֹו,ּבלבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הּוא; ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ׁשמיניׁשּכל ׁשהּיֹום ידע ואם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו, עׂשר חמּׁשה אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאתֹו,
וּדאי הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
עֹוׂשה זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירה יצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד ּפרנסה .ּכדי ְְְִֵַַָָ
.‚Îממֹון עסקי על ּבאּו אם - יׂשראל עירֹות על ׁשּצרּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹוים

מלחמה; עּמהן עֹוׂשין ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּספר הּסמּוכה גבול]ּובעיר עסקי[- על אּלא ּבאּו לא אפּלּו , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

את עליהן ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָתבן
ׁשערכּו אֹו נפׁשֹות, עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשּבת.
ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמלחמה,
לבֹוא, ׁשּיכֹולין יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהן
ּבׁשּבת; הּגֹוים מּיד ּולהּצילם ׁשּבּמצֹור לאחיהם ולעזר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלצאת

ׁשּבת למֹוצאי להתמהמּה להן אחיהן,ואסּור את ּוכׁשּיּצילּו . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, למקֹומם ׁשּלהם זין ּבכלי לחזר להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לבֹוא לעתיד מלהביא]להכׁשילן .[שימנעו ְְִִֶַָָָ
.„Îהמטרפת ספינה ׁשהּקיפּה[מיטלטלת]וכן עיר אֹו ּבּים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיכֹולין ּדבר ּבכל להּצילן, ּבׁשּבת לצאת מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
יחידלהּצילן ואפּלּו הּגֹוים. מּפני שלאהּנרּדף ואפילו [רבים, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

כוונתם] ׁשהּואברורה מּפני אֹו אחריו[יחיד], [בכוונה]רֹודף ְֲִֵֵֶַָ
ּבׁשּבת; מלאכֹות ּכּמה ּבעׂשּית ואפּלּו להּצילֹו, מצוה - ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָלהרגֹו
ּומתחּננים עליהן וזֹועקין מּתר. להּצילֹו, זין ּכלי לתּקן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻואפּלּו

עליהן ּומתריעין אֹותן[בתקיעה]ּבׁשּבת, ואיןלעזר ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת הּדבר על זֹועקין ולא .מתחּננים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹ

.‰Îועֹוׂשין לׁשּבת; קדם ימים ׁשלׁשה הּגֹוים עירֹות על ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹצרין
ׁשּכֹובׁשין עד ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָעּמהן

הרׁשּותאֹותּה מלחמת ׁשהיא ּפי על ואף הּׁשמּועה, מּפי ; ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
רדּתּה" "עד ּבׁשּבתלמדּו: ואפּלּו ּבמלחמת, לֹומר צרי ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבׁשּבת אּלא יריחֹו, יהֹוׁשע ּכבׁש ולא .מצוה; ְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻ

ה'תש"ע סיון י"ט שלישי יום

   
ׁשהיא‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר

לעׂשֹות אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר .ּבׁשּבת, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

.ּפֹותקין עם[מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ׁשּבת ערב לגּנה ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו[לפני] הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא ּומּניחיןחׁשכה, . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
הּכלים[בשמים]מגמר מתּגמרין[בגדים]ּתחת והן [נספגים], ְְְְִִִֵֵַַַַָֻ

קילֹור ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל ּגּבי[משחה]והֹולכין על ְְִִִִֵַַַַַָָָֻ
ואסּפלנית והֹולכין[תחבושת]העין, ּומתרּפין הּמּכה, ּגּבי על ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ

וסממנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת והן[צבע]ּכל חׁשכה, עם ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּכּלּה הּׁשּבת ּכל והֹולכין לּיֹורהנׁשרין צמר ונֹותנין עם. [דוד ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ

וצבע] ואּוניןמים מׁשּתּנין[אגודות], והם לּתּנּור, ּפׁשּתן ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּולעֹופֹות לחּיה מצֹודֹות ּופֹורׂשין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל ְְְְְְִִַַַָָָָֻוהֹולכין
ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין צדין והן חׁשכה, עם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻּולדגים

הּבד[משאות]וטֹוענין ּבית הזיתים]ּבקֹורת על [להכביד ְְֲִֵַַַ
הּגת היין]ּובעּגּולי הסוחטות והּמׁשקין[אבנים חׁשכה, עם ְְְֲִִִֵֵַַַַָ

ּכּלּה הּׁשּבת ּכל והֹולכין הּנרזבין את ּומדליקין את. אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּכּלּה.הּמדּורה הּׁשּבת ּכל והֹולכת ּדֹולקת והיא מּבערב, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּגּבי‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין
מתּבּׁש והן ואֹוכליןגחלים, ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל והֹולכין לין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ּגזרה, - אסּורין ׁשהן ּדרכים זה ּבדבר ויׁש ּבׁשּבת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן
יחּתה ּבׁשּבת[יגרוף]ׁשּמא .ּבּגחלים ְְִֶֶֶַַַָָָ

הּוחּמּו„. ׁשּלא וחּמין צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכיצד?
ׁשּמצטּמק זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל

יפה האׁשלֹו[משובח]הּוא ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - ְִֵֵֵֶַַַָָ
יחּתה ׁשּמא ּגזרה, יֹום; מּבעֹוד ׁשהּנח ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבׁשּבת,

לצּמקֹוּבּגחלים ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו, להׁשלים אםּכדי ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
האׁש ּבנערתּגרף אֹו ּבאפר הּכירה אׁש ׁשּכּסה אֹו [פירורי], ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּדּקה הּגחליםּפׁשּתן ׁשעממּו אֹו האש], הן[ונפסק ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבאפר ּבגבבהּכמכּסֹות אֹו ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו דקים], [ענפים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ

דּקה בהמה ּבגללי הריאֹו - ּבֹוערֹות ּגחלים ׁשם אין ׁשהרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עליה לׁשהֹות מּתר הּתבׁשיל,זה מּזה ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ְְְִֵֵֶֶַָָואין
מּועט‰. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים אבלּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ

אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, צרּכֹו,[צמוד ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
לֹו ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל חםאֹו והבלֹו הֹואיל ; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

האׁש ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּביֹותר,
מכּסה. אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעּוטה,

.Âמּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה
לגרף אפׁשר ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּגֹורף
חם, ׁשהבלֹו ּומּפני אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

לנער ּכדי יחּתה הּנׁשארֹות[ולהבעיר]ׁשּמא .הּניצֹוצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט[- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּתּנּור ּבגפתמהבל הּסיקֹו אם ,לפיכ זיתים]. אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ּגּביו, על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹּבעצים
מצטּמק אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא

לֹו ּבאפרויפה ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף הּסיקּוהּו, ואם . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּובגבבה, ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻּבקׁש

עליו עלּומׁשהין אף מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר ּפי. ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
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ּגרּופה ּכירה,ׁשאינּה ּכּפח? הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
ׁשפיתת הנחת]מקֹום ׁשפיתת[- מקֹום וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵַַָֻ

אחת .קדרה ְֵַַָ
.Áּכלל ּבׁשל ׁשּלא חי צרּכֹוּתבׁשיל ּכל ׁשּבׁשל אֹו , ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ

לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה לׁשהֹותֹו[ההצטמקות מּתר - ְְְִֵַַַָֻ
ּתבׁשיל וכן ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻעל
ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבׁשל
הּׁשמׁשֹות, לבין סמּו חי אבר לתֹוכן הׁשלי אם - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלֹו
על אף האׁש על לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל הּכל ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָֹֻנעׂשה
מּמּנּו, ּדעּתֹו הּסיח ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא גרף ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפי

ּבּגחלים לחּתֹות ּבא .ואינֹו ְְִֵֶַַָָ
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשהאסּור ּבכדי וימּתין [שיעור, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל ׁשּלאזמן ּתבׁשיל אם - ׁשכחֹו ואם .ְְְִִִֶַָֹ

ׁשּבת מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ּתבׁשילּבׁשל ואם ; ְְְִִֵַַַַָָָָָָ
ּבׁשּבת לאכלֹו מּתר לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל .ׁשּבׁשל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

.Èאֹותֹו ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ׁשּמּתר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻּכל
למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלא.ּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
ּוגבבה אבלּבקׁש קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

על ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָמּׁשהּניחּה
מכּסה אֹו ּגרּופה, לכּפחּגּבי ולא לתּנּור מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֻֻ

מּפני ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו
ּביֹותר חם לֹוׁשהבלן סֹומכין אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לו] .ּבׁשּבת[צמוד ְַָ
.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה[מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבׁשּבת ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול להחזירמּצרכי ּומּתר . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה
לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא[בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ

לכירה .מּטמינה ְְִִִָָ
.Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ

קטנית]ותרמֹוסין הּתּנּור[מין לתֹו ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָֻ
ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ּבהן,ערב ּכּיֹוצא וכל ׁשאּלּו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

צרּכֹו ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹאף
לאכלן עליהן ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהן,
- וׁשהה עבר ואם ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָלאלּתר,

ׁשּיעׂשּו ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד .אסּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
.‚Èּבׁשּבת אֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִִֶַַַָָָָָּתּנּור

ּבּגחלים, יחּתה ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מעט]יתחר האׁש[ישרף חמימּות אּלא צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

יחּתה ׁשּמא אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבלבד;
ּבא ׁשאם מּתר, - ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּבּגחלים
ויּפסד, הּבׂשר ויתקּׁשה הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלפּתח

הּתּנּור .ויצטּנן ְְִֵַַַ
.„Èעליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה יגּלהּו לתֹוׁשּמא ּפׁשּתן ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם .הּתּנּור ֲִִִִֵֵֶַַָָָ

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור טח חׁשכה,ּכן עם לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
טח ׁשאינֹו ּפי על זריזיןאף חבּורה ׁשּבני מּפני .הן[זהירים], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.ÊËּב צֹולין ּכדיאין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
יֹום מּבעֹוד לאכילהׁשּיּצלּו ראּויין ויהיּו אחר, נׁשארּו ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשהן מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן
לֹו ורע יחרּכמצטּמק - חתה ׁשאם מעט]; אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת[בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
יּׂשרף[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם חׁשכה, עם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ
.ÊÈאסּור אינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהא

יחּתה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם[לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עקּורה היתה יחּתה[מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס[סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מּׁשחׁשכה .ּבּה ֲִֵֶָָ
.ÁÈהררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין [עוגהאין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
הּגחליםדקה] ּגּבי ׁשּיקרמּועל ּכדי אּלא ּפנים[ישחימו]- ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים העליון]ׁשאינן נׁשארּו[חלקה ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
יפסיד יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאחרי
פניה קרמּו לא ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹותן.
וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיעׂשּו לרּדֹותּבכדי לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם מן. להוציא -] ְְְְִִִֵֵֵֶָָֻ
ּבׁשּבתהתנור] סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון -מּמּנה רֹודה ּוכׁשהּוא ; ְְְְִֶֶֶַָָָֹ

ּבמרּדה ירּדה לכך]לא מיוחד כלי עֹוׂשה[- ׁשהּוא ּכדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּבּה וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא .ּבחל, ְְְִֵֶַַָָֹ

.ËÈׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם קרקעעֹוׂשה ּגּבי על ּבין , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מנֹורה ּגּבי על לאֹורּהּבין ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

קדם הּמדּורה רב ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹו
ואםחׁשכה הּׁשּבת; קדם מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻלא
הּׁשלהבת ׁשּתעלה ּכדי העצים ויניד ּבּה הדליקיחּתה ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

יֹום מּבעֹוד הּקפֹו ורב עביֹו רב להדליק צרי יחידי, .עץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ

עם הּמֹוקד ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
לפני] חֹוׁשׁשין[- ואין יחּתהחׁשכה, זריזיןׁשּמא ׁשהּכהנים , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

.הן[זהירים] ֵ
.‡Îּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ואינֹו ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר

לחּתֹות הּגרעיניןצרי הּניח אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָ
ּבהן[סלים]ּבחֹותלֹות ׁשּתעלה וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּׁשּבת קדם מאליה .הּׁשלהבת ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דברמדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ

קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה[שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ
דקים] מּפני[עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

ּבמהרה אֹותם מדלקת .ׁשהאׁש ְְִֵֵֶֶֶַָָָ
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נג            
      

ּגרּופה ּכירה,ׁשאינּה ּכּפח? הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
ׁשפיתת הנחת]מקֹום ׁשפיתת[- מקֹום וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵַַָֻ

אחת .קדרה ְֵַַָ
.Áּכלל ּבׁשל ׁשּלא חי צרּכֹוּתבׁשיל ּכל ׁשּבׁשל אֹו , ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ

לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה לׁשהֹותֹו[ההצטמקות מּתר - ְְְִֵַַַָֻ
ּתבׁשיל וכן ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻעל
ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבׁשל
הּׁשמׁשֹות, לבין סמּו חי אבר לתֹוכן הׁשלי אם - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלֹו
על אף האׁש על לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל הּכל ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָֹֻנעׂשה
מּמּנּו, ּדעּתֹו הּסיח ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא גרף ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפי

ּבּגחלים לחּתֹות ּבא .ואינֹו ְְִֵֶַַָָ
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשהאסּור ּבכדי וימּתין [שיעור, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל ׁשּלאזמן ּתבׁשיל אם - ׁשכחֹו ואם .ְְְִִִֶַָֹ

ׁשּבת מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ּתבׁשילּבׁשל ואם ; ְְְִִֵַַַַָָָָָָ
ּבׁשּבת לאכלֹו מּתר לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל .ׁשּבׁשל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

.Èאֹותֹו ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ׁשּמּתר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻּכל
למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלא.ּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
ּוגבבה אבלּבקׁש קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

על ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָמּׁשהּניחּה
מכּסה אֹו ּגרּופה, לכּפחּגּבי ולא לתּנּור מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֻֻ

מּפני ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו
ּביֹותר חם לֹוׁשהבלן סֹומכין אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לו] .ּבׁשּבת[צמוד ְַָ
.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה[מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבׁשּבת ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול להחזירמּצרכי ּומּתר . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה
לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא[בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ

לכירה .מּטמינה ְְִִִָָ
.Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ

קטנית]ותרמֹוסין הּתּנּור[מין לתֹו ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָֻ
ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ּבהן,ערב ּכּיֹוצא וכל ׁשאּלּו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

צרּכֹו ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹאף
לאכלן עליהן ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהן,
- וׁשהה עבר ואם ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָלאלּתר,

ׁשּיעׂשּו ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד .אסּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
.‚Èּבׁשּבת אֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִִֶַַַָָָָָּתּנּור

ּבּגחלים, יחּתה ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מעט]יתחר האׁש[ישרף חמימּות אּלא צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

יחּתה ׁשּמא אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבלבד;
ּבא ׁשאם מּתר, - ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּבּגחלים
ויּפסד, הּבׂשר ויתקּׁשה הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלפּתח

הּתּנּור .ויצטּנן ְְִֵַַַ
.„Èעליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה יגּלהּו לתֹוׁשּמא ּפׁשּתן ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם .הּתּנּור ֲִִִִֵֵֶַַָָָ

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור טח חׁשכה,ּכן עם לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
טח ׁשאינֹו ּפי על זריזיןאף חבּורה ׁשּבני מּפני .הן[זהירים], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.ÊËּב צֹולין ּכדיאין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
יֹום מּבעֹוד לאכילהׁשּיּצלּו ראּויין ויהיּו אחר, נׁשארּו ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשהן מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן
לֹו ורע יחרּכמצטּמק - חתה ׁשאם מעט]; אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת[בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
יּׂשרף[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם חׁשכה, עם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ
.ÊÈאסּור אינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהא

יחּתה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם[לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עקּורה היתה יחּתה[מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס[סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מּׁשחׁשכה .ּבּה ֲִֵֶָָ
.ÁÈהררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין [עוגהאין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
הּגחליםדקה] ּגּבי ׁשּיקרמּועל ּכדי אּלא ּפנים[ישחימו]- ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים העליון]ׁשאינן נׁשארּו[חלקה ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
יפסיד יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאחרי
פניה קרמּו לא ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹותן.
וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיעׂשּו לרּדֹותּבכדי לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם מן. להוציא -] ְְְְִִִֵֵֵֶָָֻ
ּבׁשּבתהתנור] סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון -מּמּנה רֹודה ּוכׁשהּוא ; ְְְְִֶֶֶַָָָֹ

ּבמרּדה ירּדה לכך]לא מיוחד כלי עֹוׂשה[- ׁשהּוא ּכדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּבּה וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא .ּבחל, ְְְִֵֶַַָָֹ

.ËÈׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם קרקעעֹוׂשה ּגּבי על ּבין , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מנֹורה ּגּבי על לאֹורּהּבין ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה , ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

קדם הּמדּורה רב ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹו
ואםחׁשכה הּׁשּבת; קדם מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻלא
הּׁשלהבת ׁשּתעלה ּכדי העצים ויניד ּבּה הדליקיחּתה ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

יֹום מּבעֹוד הּקפֹו ורב עביֹו רב להדליק צרי יחידי, .עץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ

עם הּמֹוקד ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
לפני] חֹוׁשׁשין[- ואין יחּתהחׁשכה, זריזיןׁשּמא ׁשהּכהנים , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

.הן[זהירים] ֵ
.‡Îּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ואינֹו ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר

לחּתֹות הּגרעיניןצרי הּניח אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָ
ּבהן[סלים]ּבחֹותלֹות ׁשּתעלה וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּׁשּבת קדם מאליה .הּׁשלהבת ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דברמדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ

קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה[שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ
דקים] מּפני[עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

ּבמהרה אֹותם מדלקת .ׁשהאׁש ְְִֵֵֶֶֶַָָָ
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נד           
      

   
מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ
עצמן מחמת הּמֹוסיף'לחין 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים ;. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה וגּזי[עור , ְְְִִִֵֶָָָֹ

מֹוסיף' ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים .צמר; ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
.,יֹום מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום קדרֹות[ספק ׁשּסתם - ְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּוב ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבין

רֹותחין .אינן ְִֵָ
מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמאּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּברמץ חם]יטמין ונמצא[אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ

חםּבּגחלים[גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מֹוסיף ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו .ּבׁשּבת, ְְֲִִֵֶַַָָָ

חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין את[- לטמן מּתר , ְֲֲִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹֻ
חם מֹוסיף,ּדבר ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר . ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּטמנןצּנתֹו[תחלש]ׁשּלא חּמין . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבת מֹוסיףמערב אינֹו ׁשהרי לכּסֹותן, מּתר - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ,; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבׁשּבת הּכּסּוי להחליף ּכנפיּומּתר ּומּניח ּכסּות נֹוטל ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻ
הּכסּות. ּומּניח יֹונה ּכנפי נֹוטל אֹו ְְִֵֵַַַַָָיֹונה,

מּתר‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה
הּדבר ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלהטמין
ׁשהּוא חם ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצֹונן;

מּתר ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון .ּבכלי ְְֲִִִִִִֵֶַָָָֻ
.Âמחם מים]מּניחין ּגּבי[דוד על ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָ

וטח - קדרה ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה ְְְְֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָקדרה,
ּבׁשביל[סותם] אּלא ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּפיהם

אבל ּבׁשּבת, להטמין אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיעמדּו
ּבחמימּותן עֹומדין ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָלהּניח

מּתר ּכלי- ּגּבי על צֹונן ּדבר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
הּניחֹו ואם ּבׁשּבת; חם ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, בעודחם -] ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

הּמֹוסיףיום] ּבדבר ּכטֹומן ואינֹו מּתר, - .מּבערב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

   
רצה‡. ואם מדליק רצה אם רׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהדלקת

מדליק עדאינֹו אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לאכילה ידים נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון אּלאׁשּיעׂשּנה, ; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נר ּבבּתיהן להיֹות חּיבין נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָחֹובה.

ּבׁשּבת הּפתחיםּדלּוק על ׁשֹואל - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ., ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
וחּיב ׁשּבת. ענג ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹולֹוקח

הדלקהלבר העֹולם,קדם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּבת' ׁשל נר להדליק וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ּכדראׁשר - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהם חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על סֹופריםׁשּמבר .מּדברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.צרי הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא הּׁשּבת, לנר להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר

הרּבה להבחינֹועּיּון אסּור ּבראּיתֹו, לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּנר יּטהלאֹור ׁשּמא ּגזרה לפתילה]- השמן לקרב .[הנר ְְֵֵֶֶַַָָ

החּמה‚. ׁשקיעת קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי .הּמדליק ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
ׁשהן לפי האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻונׁשים

הּבית ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, ּפימצּויֹות על ואף ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
לאנׁשי ולֹומר ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹכן,

הּנר' את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ספקביתֹו . ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחׁשכה

.„- ּבינֹונּיים ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע
מן ספק והּוא מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּוא
מקֹום ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק .הּיֹום, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
חּיב - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּגד לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל הּנראיםחּטאת ֹולים ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,

וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
מּדבר‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

מסכסכת ּומׁשי,ּבֹו[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הארז נּפץוצמר ׁשּלא ּופׁשּתן ּדקל[נוקה], ׁשל וסיב ּומיני, , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

- ּבֹו נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעץ
ּפׁשּתה ׁשׁש[נקיה]נפּוצהּכגֹון ּובגדי ּגפן, וצמר וכּיֹוצא, , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּברב ׁשּידליק צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
הּפתילה מן .הּיֹוצא ְִִֵַַָ

.Â- ּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות ואםאם ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר[תיפול] .למּטה, ְַָָֻ

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר ּבערב[גרגר]נֹותנין הּנר ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי רב]ׁשּבת, ׁשּבת[זמן הּפתילֹותּבלילי וכל . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּכנגּדּה, להתחּמם ּבין - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין
מנֹורה ּגּבי על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש קרקע;ּבין ּגּבי על ּבין , ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּבלבד לנר, ּפתילה לעׂשֹותן אּלא אסרּו .ולא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
.Áאחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹוןהּפתילה - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבהן מדליקין אין - ּבפתילֹותוחלב מדליקין אין זה ּומּפני . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
אחר נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה[חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה .אֹותּה ְְְִֵֶַָָָָ

.Ëׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
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ּומדליק ׁשהּוא, אפּלּוּכל - ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ידליק לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ׁשאיןערבן מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

דליקים] הלא הדליק]נמׁשכין[השמנים השמן .[אחר ְִִָ
.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין רע[פסולת ׁשריחֹו מּפני ,- ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

ויצא יּניחּנּו ּבצריׁשּמא ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה , ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עץ] הּנר;[שרף מן מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ולא[באויר . ְְְִֵֶָֹ
סּכנה לידי ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, .ּבנפט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

.‡È,צנֹון ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
ׁשּמנּו אּלּו אּלא אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻוׁשמׁשמין,

ּבלבד .חכמים ְֲִִַָ
.Èּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא

מנּטף ויּתןׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּמא ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹראׁש

ּבּנר נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן להנֹותיּקח ואסּור , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו ׁשהדלק הּׁשמן מן נטףּבׁשּבת ואפּלּו הּנר, ּכבתה ואפּלּו , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר ומיוחדמן מיועד -] ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֻ
איסור] הּנרלמלאכת אל הּׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית .ּבסיד ְְְְִִֵֶַַָָֻ
.‚Èּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהריאין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה נתנֹו[ממה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַָ
מּתר יֹום, לקּבלמּבעֹוד ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻ

מהאש]ניצֹוצֹות לא[המינתזין והרי מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּבת מערב ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּטלֹו

הּניצֹוצֹות ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני -. ְְִִִֵֵֶֶַָ
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין[-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

הּנר קֹומֹותלאֹור ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו זה, ּבּתים עׂשרה ואפּלּו ; ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
אחד ּבענין קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונה,
אם חברֹו מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּבענינֹו טרּוד מהן אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל .ׁשכח; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

.ÂËׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות
עליו אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל לֹומׁשּמרן; ויׁש . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ׁשהּוא הּפרׁשה ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלראֹות
לפניו קֹוראין והן ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, צרי. ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

.ÊË- הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים
יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאסּור

ּכֹוסֹותויּטה לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשמן,ּוקערֹות ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

רב ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר לֹוּבין מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל ; ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
עּיּון צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק

ואףהרּבה לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי .מּמּנּו[יקח]על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר
ּובׁשעה ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני

ּכדיׁשּנֹועל ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע,מצּויה המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין . ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻ

חֹוׁשׁש .ואינֹו ְֵֵ
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת ּבערב ּכדיּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבבת ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין

והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גםאחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ
הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.

ּגּבי על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו
המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [אתּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין
להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּבּתּנּור,[להכניס]וׁשֹוהה ּפת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

וׁשֹובת ותֹוקע, ּומריע .ותֹוקע ְְְִֵֵֵֵַַַ
.Îקדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה

החּמה צאתלׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
למעׂשיהן העם להּתיר .הּכֹוכבים, ְְֲִִֵֶַַַָָָ

.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום
מבּדילין ולא ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל .ּתֹוקעין; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹ
מבּדילין; ולא ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹיֹום

ּתֹוקעין ולא מבּדילין הּׁשּבת, לאחר להיֹות .חל ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ

ה'תש"ע סיון כ' רביעי יום

   
אף‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור

הּׁשּבת על מצּוה ׁשאינֹו ּפי מּקדםעל לֹו ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ
לאחרהּׁשּבת אּלא מלאכה לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
תהיההּׁשּבת ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבעצמן לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה .ׁשּבת ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָ
.יׂשראל ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי

ׁשּבת מֹוצאי עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה ,עׂשה ְְֵֵַַָָָָָָָָָָ
ׁשּתעׂשה ּבכדי המלאכה]וימּתין לעשות שיוכל זמן ;[שיעור ְְְִִֵֵֶֶַָ

ׁשּדבר רּבים ּבֹו ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
ּבׁשּבת נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל עצמֹוזה ּבׁשביל ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָ

ּבׁשּבת ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, .ּבלבד ְְִֵַַָָָָָָֻ
יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?

הּספינה, מן ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
מים מּלא אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָירד
עׂשבים לּקט יׂשראל; אחריו מׁשקה ּבהמּתֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהׁשקֹות

מהן לאכל ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, והּוא,להאכיל ; ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ירּבה ׁשּמא - יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

יׂשראל ּבׁשביל עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ּכלּבמלאכּתֹו וכן . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָ
אם אּלא ּבׁשּבת, ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר
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נה            
      

ּומדליק ׁשהּוא, אפּלּוּכל - ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ידליק לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ׁשאיןערבן מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

דליקים] הלא הדליק]נמׁשכין[השמנים השמן .[אחר ְִִָ
.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין רע[פסולת ׁשריחֹו מּפני ,- ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

ויצא יּניחּנּו ּבצריׁשּמא ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה , ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עץ] הּנר;[שרף מן מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ולא[באויר . ְְְִֵֶָֹ
סּכנה לידי ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, .ּבנפט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

.‡È,צנֹון ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
ׁשּמנּו אּלּו אּלא אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻוׁשמׁשמין,

ּבלבד .חכמים ְֲִִַָ
.Èּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא

מנּטף ויּתןׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּמא ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹראׁש

ּבּנר נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן להנֹותיּקח ואסּור , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו ׁשהדלק הּׁשמן מן נטףּבׁשּבת ואפּלּו הּנר, ּכבתה ואפּלּו , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר ומיוחדמן מיועד -] ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֻ
איסור] הּנרלמלאכת אל הּׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית .ּבסיד ְְְְִִֵֶַַָָֻ
.‚Èּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהריאין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה נתנֹו[ממה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַָ
מּתר יֹום, לקּבלמּבעֹוד ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻ

מהאש]ניצֹוצֹות לא[המינתזין והרי מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּבת מערב ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּטלֹו

הּניצֹוצֹות ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני -. ְְִִִֵֵֶֶַָ
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין[-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

הּנר קֹומֹותלאֹור ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו זה, ּבּתים עׂשרה ואפּלּו ; ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
אחד ּבענין קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונה,
אם חברֹו מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּבענינֹו טרּוד מהן אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל .ׁשכח; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

.ÂËׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות
עליו אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל לֹומׁשּמרן; ויׁש . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ׁשהּוא הּפרׁשה ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלראֹות
לפניו קֹוראין והן ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, צרי. ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

.ÊË- הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים
יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאסּור

ּכֹוסֹותויּטה לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשמן,ּוקערֹות ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

רב ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר לֹוּבין מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל ; ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
עּיּון צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק

ואףהרּבה לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי .מּמּנּו[יקח]על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר
ּובׁשעה ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני

ּכדיׁשּנֹועל ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע,מצּויה המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין . ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻ

חֹוׁשׁש .ואינֹו ְֵֵ
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת ּבערב ּכדיּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבבת ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין

והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גםאחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ
הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.

ּגּבי על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו
המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [אתּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין
להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּבּתּנּור,[להכניס]וׁשֹוהה ּפת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

וׁשֹובת ותֹוקע, ּומריע .ותֹוקע ְְְִֵֵֵֵַַַ
.Îקדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה

החּמה צאתלׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
למעׂשיהן העם להּתיר .הּכֹוכבים, ְְֲִִֵֶַַַָָָ

.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום
מבּדילין ולא ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל .ּתֹוקעין; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹ
מבּדילין; ולא ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹיֹום

ּתֹוקעין ולא מבּדילין הּׁשּבת, לאחר להיֹות .חל ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ

ה'תש"ע סיון כ' רביעי יום

   
אף‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור

הּׁשּבת על מצּוה ׁשאינֹו ּפי מּקדםעל לֹו ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ
לאחרהּׁשּבת אּלא מלאכה לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
תהיההּׁשּבת ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבעצמן לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה .ׁשּבת ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָ
.יׂשראל ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי

ׁשּבת מֹוצאי עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה ,עׂשה ְְֵֵַַָָָָָָָָָָ
ׁשּתעׂשה ּבכדי המלאכה]וימּתין לעשות שיוכל זמן ;[שיעור ְְְִִֵֵֶֶַָ

ׁשּדבר רּבים ּבֹו ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
ּבׁשּבת נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל עצמֹוזה ּבׁשביל ואם . ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָ

ּבׁשּבת ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, .ּבלבד ְְִֵַַָָָָָָֻ
יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?

הּספינה, מן ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
מים מּלא אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָירד
עׂשבים לּקט יׂשראל; אחריו מׁשקה ּבהמּתֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהׁשקֹות

מהן לאכל ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, והּוא,להאכיל ; ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ירּבה ׁשּמא - יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

יׂשראל ּבׁשביל עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ּכלּבמלאכּתֹו וכן . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָ
אם אּלא ּבׁשּבת, ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר
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נו           
      

.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל

מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אםואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּדעת על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב

אסּור איןלמחצה, - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה . ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָ
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
ּבׁשּבת,[יהודי]מת‰. קבר לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּבכדי ימּתין - ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָֹאֹו
ּבֹו ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ּבסרטיאׁשּיעׂשּו הּקבר היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

והּׁשבין[רחוב] העֹוברין וכל ּגּביו, על והארֹון ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּגדֹולה,
ּב עכׁשו עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה -אֹומרים הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא מּפני עֹולמית, יׂשראל אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהרי
אחרּבפרהסיא יׂשראל ּבֹו לקּבר ּומּתר ׁשּימּתין. והּוא, - ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

ׁשּיעׂשה ּבזה.ּבכדי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
.Âמּצד ׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּגֹוי

קרֹוב, מּמקֹום ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהחֹומה
עד אחר מּמקֹום הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואחר

ּבהן נכנסּו ּובּבקר ּפלֹוניהחֹומה, ׁשּמּמקֹום ּבוּדאי ידע ואם . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּׁשּבת אחר מקֹום מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ּכדי ימּתין ּבׁשּבת, ְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּום

ּגדֹולה ּבפרהסיא הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא ׁשאמרנּו.- ּכמֹו , ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
.Êמרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת

הּוחּמּו הרב ׁשּיחּמּוׁשּבׁשביל ּבכדי ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה.חּמין ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִֵֵֶַַָֹ

.Áאף - ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר ּפי מרּדּותעל מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין -[מלקות ְִִֶַַַַַַָ

לערב מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אחר[במוצ"ש]מּתר , ְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה ּבכדי ׁשּימּתיןׁשּימּתין עד מקֹום ּבכל אסרּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּיד מּתר יהא ּתאמר ׁשאם זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבכדי
וכיון מּיד; מּוכן הּדבר וימצא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר ׁשּמא -ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר לא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאסרּו

מׂשּתּכר אינֹו לערב[מרויח]ׁשהרי מתעּכב ׁשהּוא מּפני ּכלּום, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּבׁשּבת. ׁשּנעׂשה זה ּדבר ׁשּיעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבכדי

.Ëאּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר
ׁשבּות השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן מּתר[איסור - ְִָֻ

מקצת ׁשם ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
הרּבה צר לּדבר צרי יהיה אֹו מצוהחלי, מּפני אֹו ,. ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

.Èלׁשּוט אֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּכיצד?
אֹו למילה; סּכין אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָעל

ערּוב ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו חּמיןמביא מים , ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אֹו קטן ּבהם ּבזה.מצטער[אדם]להרחיץ ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.‡Èלגֹוי[קונה]הּלֹוקח לֹומר לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
מּדברילכּת אסּורה לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכן זה. ּבדבר ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹסֹופרים,
זה לדבר יׂשראל ּכארץ ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן .הּלֹוקח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.Èהּמלאכה[מסכם]ּפֹוסק על הּגֹוי עם [-וקֹוצץאדם ְְִֵֵַַַָָָָ
עֹוׂשהּדמיםקוצב] ׁשהּוא ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי , ְְְְִִֶֶֶַַַַָ
אףּבׁשּבת מּתר, - הרּבה לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. , ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי לׁשנהעל הּגֹוי ׁשּׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, לֹו[ספר]אֹו ׁשּיארג זה[בגד]אֹו הרי - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַֹֹ

ספר לֹו ׁשּיכּתב עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכֹותב
ׁשּלא והּוא ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹאֹו

יֹום[יחשבן]יחׁשב יֹום .עּמֹו ְִַֹ
.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה

היא יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית היתההּמלאכה אם אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּגֹוי את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה

ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני[קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבׁשּבת לֹו לעׂשֹות הּגֹוי .ׂשכר ְֲַַַַָָ

.„Èאֹו ּכתלֹו, אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ
חצר, לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר

ּבּמד הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו[בעיר]ינהאֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום אמה]ּבתֹו לעׂשֹות[אלפיים להּניחֹו לֹו אסּור - ְְְֲִַַַָ

היתה ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,
את ׁשּיראה יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּמלאכה

ּבׁשּבת עֹוׂשין ּכׁשהן .הּפֹועלין ְְֲִִֵֶַַָ
.ÂËעל אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻוכן

הן, ׁשּׂשכּורין יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
להן ירד ּבאריסּות יבול]אֹו תמורת ׁשּׁשם[לעבוד ודבר . ְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּפני לגֹוי; להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלהׂשּכירֹו
על נקרא והּוא ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָׁשהּגֹוי

ּבעליו הּיׂשראלי .ׁשם ְְְִִֵֵַָָ
.ÊËלגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ׁשהּואמּתר ּפי על ואף , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ

ּבׁשּבת מלאכה ּבהן עלעֹוׂשה מצּוים אנּו ׁשאין מּפני - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּכלים ּבהמּתֹוׁשביתת אבל יהודי]ועבּדֹו; אסּור,[של - ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּפני
.ÊÈ- ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

מעט אם לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָאם
לבּדֹו ליׂשראל הּׁשּבת יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואם
נֹוטל לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ואינֹו אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻהּגֹוי
התנה ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמֹוציא

הּוא אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן .ּבּתחּלה. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ
.ÁÈׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם

והּׁשאר הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע
ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן עסק]חֹולקין. בהם [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׂשכר עּמֹו חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּגאֹונים ּכל הֹורּו וכן .ּבׁשוה; ְְְִֵֶַָָ

.ËÈאף לעׂשֹותן, ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא
עּמֹו ׁשּפסק ּפי ּבכדי[מראש]על אּלא זמן]- שיעור ׁשּיצא[- ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

היהודי]מּביתֹו[הגוי]ּבהן ׁשחׁשכה[של ימּכרקדם לא וכן ; ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ
ימׁשּכנּנּו ולא ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו ,אדם ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
מּפתח חפץ ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

           
      

יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביתֹו,
יׂשראל וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאימתי
אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבידֹו,

ּבׁשּבת לֹו .מכר ְַַָָ
.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן

מּתר[מראש] - הֹולכה עםׂשכר ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו , ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻ
הּׁשּבתחׁשכה קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא לא; ואם . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
האּגרֹותקצץ מקּבץ ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

לּגֹוי לּתן מּתר ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻוׁשֹולח
הּסמּו לּבית ׁשּיּגיע ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאּגרת;
וׁשֹולחן, האּגרֹות ׁשּמקּבץ זה ׁשּמא - הּׁשּבת קדם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלחֹומה
אּלא ,לכ קבּוע אדם ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָּביתֹו
אסּור - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרֹות, לֹו ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגֹוי
ּדמים לֹו קצץ ּכן אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ּביד .לׁשלח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

.‡Î;מּתר - יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּגֹוי
מּתר זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר אתואפּלּו ּומזּמנין . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּבׁשּבת מזֹונֹותהּגֹוי לפניו ונֹותנין -לאכלן, ויצא נטלן ואם ; ְְְְְְְְְְִִַַָָָָָָָָָ
מזֹונֹות נֹותנין וכן עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָאין

לֹו. נזקקין אין ויצא, נטלן ואם ּבחצר; הּכלב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלפני
.Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מעֹותמי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על ואף זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹואף

מּתר - ממֹונֹומּׁשחׁשכה על ּבהּול ׁשאדם מּפני אפׁשר; ואי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
מּדברי אּלא אּסּורֹו ׁשאין זה ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשליכֹו;
ּתֹורה. ׁשל מלאכה על ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָסֹופרים
לנכרי יּתן לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ,ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹ

אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה .אּלא ְִֵֶַַַָָָָ
.‚Î,ּבזדֹון ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל

מּתר יׂשראל, ּוׁשאר לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָֻאסּור
מּיד ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות אתלהם "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הוא" קדׁש ּכי קדׁשהּׁשּבת, מעׂשיה ואין קדׁש, היא --] ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבתאסורין] למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? .ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עֹולמית יאכל לא לֹו, אבל לאחרים; ּבּׁשליאכל ואם . ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
מּיד אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - וכןּבׁשגגה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Îלא הּתינֹוק, ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו והתינוקיּתן [הפרה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבתב-] ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; ׂשכיר[שבוע]ׁשּבת אֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָ
עליו ׁשּבת אחריּות לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ולאׁשנה, . ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹ

לי 'ּתן לֹו: אֹומר אּלא ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיאמר
ימים' עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל .ׂשכרי ְֲִִֶֶָָָָָָ

   
סקילה‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבןוכרתמלאכֹות אֹו ּבמזיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהןחּטאת - המשכן]ּבׁשגגה במלאכת שהיו אבֹות[אלו ְִֵֶַָָָָ
קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל[הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ

אחת חסר ארּבעים - מלאכֹות החריׁשה,אבֹות הן: ואּלּו . ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ
והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה[איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ
וההרקדההפסולת] והּטחינה, והּברירה, והּליׁשה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

והּלּבּון והּגזיזה, הצמר]והאפּיה, והּנּפּוץ[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ
הצמר] הּניריןוניעור ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] הּמּסכהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעה אריג]והאריגה, וההּתרה,[התרת והּקׁשירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּתפירה,

מלאכה] גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ

והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ
לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,

.מענינן ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת .אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן, ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד מתּכּוןוענין .א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים

מתּכּון מּגּדּוליו ּדבר האבֹות.לעקר ׁשאר זֹו, ּדר ועל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,

מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי[דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ
טחינה ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ּגּוףזה לֹוקח ׁשהּטֹוחן , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לזה, הּדֹומה ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
וׁשף מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהרי

-[שייף] הּזהב צֹורפי ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
טחינה. ּתֹולדת זה ְֲִֵֶֶֶָהרי

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותווכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
החלב[החמוץ]הּקֹוס חּיבמן ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם ; ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
לבנין ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף וכׁשּיעׂשּו מלאכה. לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
איזה מעין ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא אב איזה ותֹולדת היא, .אב ְִִֵֶֶֶָָ
.Êמן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

ּבׁשֹוגג, נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת בהמה]חּיב בקרבן חייב עשיר בין עני אם[בין . ְִַַָָָ

ּביניהן אין והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּכן,
אם - ּבׁשֹוגג ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהפרׁש,

ּבהעלם הרּבה אבֹות ּכל[בשוגג]עׂשה על חּטאת חּיב אחד, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חּיב אינֹו אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָאב

אחת חּטאת .אּלא ֶַַַָָ
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נז            
      

יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביתֹו,
יׂשראל וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאימתי
אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבידֹו,

ּבׁשּבת לֹו .מכר ְַַָָ
.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן

מּתר[מראש] - הֹולכה עםׂשכר ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו , ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻ
הּׁשּבתחׁשכה קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא לא; ואם . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
האּגרֹותקצץ מקּבץ ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

לּגֹוי לּתן מּתר ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻוׁשֹולח
הּסמּו לּבית ׁשּיּגיע ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאּגרת;
וׁשֹולחן, האּגרֹות ׁשּמקּבץ זה ׁשּמא - הּׁשּבת קדם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלחֹומה
אּלא ,לכ קבּוע אדם ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָּביתֹו
אסּור - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרֹות, לֹו ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגֹוי
ּדמים לֹו קצץ ּכן אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ּביד .לׁשלח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

.‡Î;מּתר - יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּגֹוי
מּתר זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר אתואפּלּו ּומזּמנין . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּבׁשּבת מזֹונֹותהּגֹוי לפניו ונֹותנין -לאכלן, ויצא נטלן ואם ; ְְְְְְְְְְִִַַָָָָָָָָָ
מזֹונֹות נֹותנין וכן עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָאין

לֹו. נזקקין אין ויצא, נטלן ואם ּבחצר; הּכלב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלפני
.Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מעֹותמי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על ואף זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹואף

מּתר - ממֹונֹומּׁשחׁשכה על ּבהּול ׁשאדם מּפני אפׁשר; ואי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
מּדברי אּלא אּסּורֹו ׁשאין זה ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשליכֹו;
ּתֹורה. ׁשל מלאכה על ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָסֹופרים
לנכרי יּתן לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ,ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹ

אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה .אּלא ְִֵֶַַַָָָָ
.‚Î,ּבזדֹון ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל

מּתר יׂשראל, ּוׁשאר לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָֻאסּור
מּיד ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות אתלהם "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הוא" קדׁש ּכי קדׁשהּׁשּבת, מעׂשיה ואין קדׁש, היא --] ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבתאסורין] למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? .ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עֹולמית יאכל לא לֹו, אבל לאחרים; ּבּׁשליאכל ואם . ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
מּיד אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - וכןּבׁשגגה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Îלא הּתינֹוק, ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו והתינוקיּתן [הפרה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבתב-] ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; ׂשכיר[שבוע]ׁשּבת אֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָ
עליו ׁשּבת אחריּות לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ולאׁשנה, . ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹ

לי 'ּתן לֹו: אֹומר אּלא ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיאמר
ימים' עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל .ׂשכרי ְֲִִֶֶָָָָָָ

   
סקילה‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבןוכרתמלאכֹות אֹו ּבמזיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהןחּטאת - המשכן]ּבׁשגגה במלאכת שהיו אבֹות[אלו ְִֵֶַָָָָ
קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל[הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ

אחת חסר ארּבעים - מלאכֹות החריׁשה,אבֹות הן: ואּלּו . ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ
והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה[איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ
וההרקדההפסולת] והּטחינה, והּברירה, והּליׁשה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

והּלּבּון והּגזיזה, הצמר]והאפּיה, והּנּפּוץ[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ
הצמר] הּניריןוניעור ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] הּמּסכהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעה אריג]והאריגה, וההּתרה,[התרת והּקׁשירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּתפירה,

מלאכה] גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ

והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ
לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,

.מענינן ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת .אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן, ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד מתּכּוןוענין .א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים

מתּכּון מּגּדּוליו ּדבר האבֹות.לעקר ׁשאר זֹו, ּדר ועל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,

מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי[דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ
טחינה ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ּגּוףזה לֹוקח ׁשהּטֹוחן , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לזה, הּדֹומה ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
וׁשף מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהרי

-[שייף] הּזהב צֹורפי ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
טחינה. ּתֹולדת זה ְֲִֵֶֶֶָהרי

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותווכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
החלב[החמוץ]הּקֹוס חּיבמן ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם ; ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
לבנין ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף וכׁשּיעׂשּו מלאכה. לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
איזה מעין ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא אב איזה ותֹולדת היא, .אב ְִִֵֶֶֶָָ
.Êמן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

ּבׁשֹוגג, נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת בהמה]חּיב בקרבן חייב עשיר בין עני אם[בין . ְִַַָָָ

ּביניהן אין והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּכן,
אם - ּבׁשֹוגג ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהפרׁש,

ּבהעלם הרּבה אבֹות ּכל[בשוגג]עׂשה על חּטאת חּיב אחד, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חּיב אינֹו אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָאב
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נח           
      

.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
חּטאֹות ׁשלׁש אחתחּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

לעׂשֹות אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אחת חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - אבלּבׁשּבת . ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָ

אחד ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אחד אב אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבזה.ותֹולדֹותיו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֵֵֶַָָֹ
.Ëּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

ונטע, ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהברי

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן .אחת, ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

   
חּיב‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש שוטים]. עשבים [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]ּבעּקרי והמקרסם[סמוך עׂשבים,[כורת]האילנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
המזרד הּׂשריגים[חותך]אֹו הגפן]את ליּפֹות[של ּכדי , ְְְִִֵֵֶַַַָָ

חֹורׁשהּקרקע ּתֹולדת זה הרי חּיב.- ׁשהּוא, ּכל ּומּׁשּיעׂשה ; ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון - הּׂשדה ּפני הּמׁשוה [השווהווכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

הקרקע] הּגיאלפני מּלא אֹו חֹורׁש;[גומא], מּׁשּום חּיב - ְִִֵֵַַַָ
ׁשהּוא ּכל ׁשהּואוׁשעּורן, ּכל ׁשעּורן ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן .. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

.חּיב ׁשהּוא, ּכל -הּזֹורע ׁשּיצמח ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
זֹורע מעין זה -הרי ּבׁשּבת ואילנֹות צמחין הּמׁשקה אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשהּוא ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה חּטין;הרי הּׁשֹורה וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא .ּוׂשעֹורין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּכגרֹוגרת‚. ביצה]הּקֹוצר כשליש חּיב[- ּתֹולדת, והּתֹולׁש, . ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּוא קֹוצרקֹוצר מּׁשּום חּיב מּגּדּוליו, ּדבר העֹוקר וכל ;. ְִִִֵֵֵַָָָָָָ

צרֹור ,אדמה]לפיכ ּוכׁשּות[רגב עׂשבים, ּבֹו [מיןׁשעלּו ְְְֲִִֶָָָ
-עשב] החבית ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעלה

ּגּדּולֹו מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב; מהן, הּתֹולׁשהּתֹולׁש אבל . ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגּדּולֹו מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ׁשאינֹו .מעציץ ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ּכארץ הּוא הרי קטן, ׁשרׁש ּבכדי נקּוב והּתֹולׁשועציץ ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חּיב .מּמּנּו, ִֶַָ

אסּפסּתא„. ּכגֹון ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּכל
חּטאֹות:[סלק]וסלקא[חציר] ׁשּתי חּיב ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

נֹוטע ׁשהּוא מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני וכןאחת . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַ
נֹוטע. ּומּׁשּום קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי והּוא ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּזֹומר,
הארץ מעל הגּביהּה - עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּגבׁשּוׁשית
ּגּבי על היתה ּתֹולׁש; מּׁשּום חּיב יתדֹות, ּגּבי על ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּניחּה

זֹורע מּׁשּום חּיב הארץ, על והּניחּה ׁשּיבׁשּויתדֹות ּתאנים . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
העץ]ּבאּביהן על בעודן -]- ּבֹו ּפרֹותיו ׁשּיבׁשּו אילן וכן , ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

לענין ּכעקּורין ׁשהן ּפי על אף חּיב, ּבׁשּבת מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּתֹולׁש
.טמאה[קבלת] ְָֻ

עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד לחים], [ענפים ְְְְִִֵֵַַָָֻ
ּכגרֹוגרת ׁשעּורֹו לאכילה, אם ּכמלא- ׁשעּורֹו לבהמה, ואם ; ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֹ

ּגדי המעּמרּפי ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ּכגרֹוגרת[אוסף] ׁשעּורֹו ׁשעּורֹואכלין, לבהמה, עּמר ואם ; ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶָָ

ּוביצה ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּכמלא
ּתרנגֹולין ׁשל ּבינֹונית ּביצה היא מקֹום, ּבכל וכלהאמּורה ; ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ּביצה', לבּׁשל 'ּכדי ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמקֹום
ּבביצה;מּביצה מּׁשלׁשה אחד אּלאּוגרֹוגרת, עּמּור, ואין . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

קרקע .ּבגּדּולי ְְִֵַַ
.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול[תאנים מּמּנה ,[גוש]ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אחד ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
וחּיב מעּמר, ּתֹולדת זה הרי ּבזה.- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת חּיב[מפריד ואיןּכגרֹוגרת, ; ְְִֵֶֶַַָָ
קרקע ּבגּדּולי אּלא והמפרקּדיׁשה, משבליו]. הּוא[דגן הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מפרק ׁשהּוא מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. .ּתֹולדת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מפרק מּׁשּום חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל והּוא,וכן - ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ

לּדם צרי להּזיקׁשּיהיה נתּכּון אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ׁשּיהיהּבלבד עד חּיב, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכגרֹוגרת ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו .ּבּדם ְִִֶֶֶֶַָָָ
.Áוכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

אבל חּיב,ּבהן. - להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת וׁשככה[נתיישבה]מּפני ּדעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

לּדם צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָחמתֹו,
חּיב מּמּנּו, .ׁשהֹוציא ִִֶֶַָ

.Ëעֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה[לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
ּפטּור - ּבהן והחֹובל אֹו. ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנצרר אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, [נאסף]ּבׁשמֹונה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
העור]הּדם חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ

.Èעד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על ּבלבד[סחיטת]אּלא לסחטוענבים ּומּתר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ
אכל - לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשּכֹול
ׁשאין לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,
אֹו האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו

ּפטּור - ּבפיו הּכלי.הּיֹונק לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
.‡Èהּבֹורר אֹו והמחּבץּכגרֹוגרתהּזֹורה חּיב; [עושה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּבֹוררחמאה] ּתֹולדת הּוא הרי הממחה, וכן [מוציא]. ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ
ּתֹולדתׁשמרים אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

זה עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכהלזה ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ; ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.Èמיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין ּבנפה - אחר מּמין מין גדולה]ּוברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש גדולה]ּובתמחּוי[צינור ,[קערה ְְְַַָָ

מּתר לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם .ּפטּור; ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻ
.‚Èחּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת והּבֹוררוהּבֹורר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קטנית]ּתּורמּוסין מּפני[מין חּיב, - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן עּמּה,[יתבשלו]ׁשהּפסלת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

וחּיב אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר מּתֹוונמצא אכל הּבֹורר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
להּניחֹו ּבידֹו זמן]ּפסלת נעׂשה[לאחר - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

לאֹוצר אכלין[לאחסון]ּכבֹורר מיני ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָ
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ּברר ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו ׁשאר[משמרים]יין וכן , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבמׁשּמרת חּיב[מסננת]הּמׁשקין, - ׁשּיׁשּמרׁשּלהן והּוא, ; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשמריםּכגרֹוגרת ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל צלּולין. מים אֹו ,, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיוּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל[מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב[החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת ּבכלי[עושהו ּבין ּבּיד ּבין וכן, . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית[מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
הּוא אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין החרּדל,מן וכן . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ְֵַֹוכל
.ÂËחּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין[כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת [דקוסּמנין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
טֹוחןדק] ּתֹולדת זה הרי הּנֹוסרּתלּוׁש, וכן להנֹות. עצים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּׁשף אֹו ׁשּלהן, חּיב[גרד]ּבּנסרת - מּתכת ׁשל לׁשֹון ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עד חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל ׁשהּוא; ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיׁשּוף

דק]ׁשּידּקק מּביצה.[יחתוך ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.ÊËחּיב[מנפה]והמרּקד חּיב.ּכגרֹוגרת, ּכגרֹוגרת, הּלׁש . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

לׁש[מערבב]והמּגּבל ּתֹולדת זה הרי העפר, וכּמהאת ; ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי לעׂשֹות ּכדי זהב[שפת]ׁשעּורֹו? צֹורפי ׁשל ואין.ּכּור ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ּבאפר הּגסּגּבּול ּבחֹול ולא ּבמרסן, ולא תבואה, [קליפות ְְְְְְִֵֶַַָֹֹֻ
ּבהן.עבות] ּבכּיֹוצא ולא זרע, אֹו ׁשמׁשמין זרע והּנֹותן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום חּיב - ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפׁשּתן
ונתלין ּבזה[נדבקין]מתערבין .זה ְְְְִִִִֶֶָָ

ה'תש"ע סיון כ"א חמישי יום

   
ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב[- את, האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּמים את מעיןהמחּמם הּכל ׁשעּור[ענין]- הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

קטן אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את מבּׁשל;המחּמם וׁשעּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָסּמנין,

.הּמחם ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל[דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

עצמּה ּבאּור ּבחּמיןּכמבּׁשל הּמדיח וכן הּיׁשן[דג]. מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ

חּיבּביֹותר זה הרי ּבּׁשּולן.- ּגמר הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ּובאבק[שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות

האּור ּבהן,ּתֹולדֹות וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן . ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
צרּכֹוּפטּור ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל אֹו. , ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּפטּור - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו .ּדבר ְִִֵֶָָָָָ

נתן„. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם[ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הרי הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים

ׁשפת אם אבל מבּׁשל. הניח]זה ּתחּלה,[- הּקדרה את אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּובא הּבׂשר, את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובא
אחר ּובא האּור, את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחר
האחרֹונים ׁשנים - והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָונתן

מבּׁשל מּׁשּום חּיבין .ּבלבד ְְִִִֵַַַָ
אפּלּו‰. ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה אבלּבׁשנים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
אחד מּצד ּבּׁשּול חצי נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻנתּבּׁשל
צדדין מּׁשני ּבּׁשּול חצי ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, -. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

והדּביק לֹו[הניח]ׁשכח מּתר - ונזּכר ּבׁשּבת, ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִַַַַַַָָָֻ
מלאכה[להוציאה]לרּדֹותּה לידי ויבֹוא ׁשּתאפה קדם ,. ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Âׁשהּוא[ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני המחּמםאחד אֹו , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
מבּׁשל ּתֹולדת זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת וכןאת . ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּדֹונג את הּזפת[שעוה]הממסמס את אֹו החלב, את אֹו ,, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
זפת]והּכפר והּגפרית[מעין האדמה], מעמקי דליק ,[חומר ְְְִֶַַָֹ

ּכלי המבּׁשל וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
מבּׁשלאדמה מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו ּדבר:עד ׁשל ּכללֹו . ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

זה הרי - ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבין
מבּׁשל. מּׁשּום ְִֵַַָחּיב

.Êּבין החּיה, מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז
הּמת מן ּבין החי ׁשּלהןמן הּׁשלח מן אפּלּו שנפשט, [עור ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

חּיבמהם] ׁשארּכֹו- חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה . ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
הּסיט מדה]ּכרחב שם ּכדיּכפּול[- הּסיט? רחב וכּמה ; ְְְִִֵַַַַַָָֹֹ

ּכׁשּיפּתח הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלמּתח
זרת ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ּכנףּביניהן הּתֹולׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּגֹוזז ּתֹולדת זה הרי העֹוף, מןמן הּצמר את הּטֹווה על]. -] ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
נּפּוץ ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - [סירוק]החי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבכ טוּיה ּדר ואין ,ּבכ. ְְְְִֵֶֶָָָ
.Áזה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל

וחּיב ּגֹוזז, ּבכליּתֹולדת ׁשּיּטל והּוא, ּבידֹו,; נטלן אם אבל ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּיד ּבין מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

לאחר ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי יּבלתּבין לחּת ּומּתר . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש

ועֹובד ּבכלי, הכהן]אף .[עבודתו, ְְִִֵַ
.Ëׁשּתי[גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

חּיב אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם .ׂשערֹות; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש עור]צּפרן קילופי ׁשּפרׁשּו[- ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֻ

להיתלש]רּבן ּומצערֹות[וקרובים מעלה, ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲֲִֵֵַַַָָֻ
נטלן ואם ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹֻאֹותֹו
אסּור. ּבידֹו אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבכלי,
ּבידֹו; לּטלן אסּור אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹֻואם

חּיב ּבכלי, נטלן .ואם ְְְִִִַָָָ
.Èהּׁשני[מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
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נט            
      

ּברר ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו ׁשאר[משמרים]יין וכן , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבמׁשּמרת חּיב[מסננת]הּמׁשקין, - ׁשּיׁשּמרׁשּלהן והּוא, ; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשמריםּכגרֹוגרת ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל צלּולין. מים אֹו ,, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיוּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל[מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב[החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת ּבכלי[עושהו ּבין ּבּיד ּבין וכן, . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית[מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
הּוא אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין החרּדל,מן וכן . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ְֵַֹוכל
.ÂËחּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין[כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת [דקוסּמנין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
טֹוחןדק] ּתֹולדת זה הרי הּנֹוסרּתלּוׁש, וכן להנֹות. עצים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּׁשף אֹו ׁשּלהן, חּיב[גרד]ּבּנסרת - מּתכת ׁשל לׁשֹון ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עד חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל ׁשהּוא; ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיׁשּוף

דק]ׁשּידּקק מּביצה.[יחתוך ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.ÊËחּיב[מנפה]והמרּקד חּיב.ּכגרֹוגרת, ּכגרֹוגרת, הּלׁש . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

לׁש[מערבב]והמּגּבל ּתֹולדת זה הרי העפר, וכּמהאת ; ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי לעׂשֹות ּכדי זהב[שפת]ׁשעּורֹו? צֹורפי ׁשל ואין.ּכּור ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ּבאפר הּגסּגּבּול ּבחֹול ולא ּבמרסן, ולא תבואה, [קליפות ְְְְְְִֵֶַַָֹֹֻ
ּבהן.עבות] ּבכּיֹוצא ולא זרע, אֹו ׁשמׁשמין זרע והּנֹותן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום חּיב - ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפׁשּתן
ונתלין ּבזה[נדבקין]מתערבין .זה ְְְְִִִִֶֶָָ

ה'תש"ע סיון כ"א חמישי יום

   
ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב[- את, האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּמים את מעיןהמחּמם הּכל ׁשעּור[ענין]- הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

קטן אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את מבּׁשל;המחּמם וׁשעּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָסּמנין,

.הּמחם ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל[דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

עצמּה ּבאּור ּבחּמיןּכמבּׁשל הּמדיח וכן הּיׁשן[דג]. מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ

חּיבּביֹותר זה הרי ּבּׁשּולן.- ּגמר הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ּובאבק[שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות

האּור ּבהן,ּתֹולדֹות וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן . ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
צרּכֹוּפטּור ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל אֹו. , ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּפטּור - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו .ּדבר ְִִֵֶָָָָָ

נתן„. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם[ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הרי הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים

ׁשפת אם אבל מבּׁשל. הניח]זה ּתחּלה,[- הּקדרה את אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּובא הּבׂשר, את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובא
אחר ּובא האּור, את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחר
האחרֹונים ׁשנים - והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָונתן

מבּׁשל מּׁשּום חּיבין .ּבלבד ְְִִִֵַַַָ
אפּלּו‰. ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה אבלּבׁשנים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
אחד מּצד ּבּׁשּול חצי נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻנתּבּׁשל
צדדין מּׁשני ּבּׁשּול חצי ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, -. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

והדּביק לֹו[הניח]ׁשכח מּתר - ונזּכר ּבׁשּבת, ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִַַַַַַָָָֻ
מלאכה[להוציאה]לרּדֹותּה לידי ויבֹוא ׁשּתאפה קדם ,. ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Âׁשהּוא[ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני המחּמםאחד אֹו , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
מבּׁשל ּתֹולדת זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת וכןאת . ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּדֹונג את הּזפת[שעוה]הממסמס את אֹו החלב, את אֹו ,, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
זפת]והּכפר והּגפרית[מעין האדמה], מעמקי דליק ,[חומר ְְְִֶַַָֹ

ּכלי המבּׁשל וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
מבּׁשלאדמה מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו ּדבר:עד ׁשל ּכללֹו . ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

זה הרי - ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבין
מבּׁשל. מּׁשּום ְִֵַַָחּיב

.Êּבין החּיה, מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז
הּמת מן ּבין החי ׁשּלהןמן הּׁשלח מן אפּלּו שנפשט, [עור ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

חּיבמהם] ׁשארּכֹו- חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה . ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
הּסיט מדה]ּכרחב שם ּכדיּכפּול[- הּסיט? רחב וכּמה ; ְְְִִֵַַַַַָָֹֹ

ּכׁשּיפּתח הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלמּתח
זרת ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ּכנףּביניהן הּתֹולׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּגֹוזז ּתֹולדת זה הרי העֹוף, מןמן הּצמר את הּטֹווה על]. -] ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
נּפּוץ ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - [סירוק]החי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבכ טוּיה ּדר ואין ,ּבכ. ְְְְִֵֶֶָָָ
.Áזה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל

וחּיב ּגֹוזז, ּבכליּתֹולדת ׁשּיּטל והּוא, ּבידֹו,; נטלן אם אבל ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּיד ּבין מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

לאחר ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי יּבלתּבין לחּת ּומּתר . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש

ועֹובד ּבכלי, הכהן]אף .[עבודתו, ְְִִֵַ
.Ëׁשּתי[גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

חּיב אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם .ׂשערֹות; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש עור]צּפרן קילופי ׁשּפרׁשּו[- ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֻ

להיתלש]רּבן ּומצערֹות[וקרובים מעלה, ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲֲִֵֵַַַָָֻ
נטלן ואם ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹֻאֹותֹו
אסּור. ּבידֹו אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבכלי,
ּבידֹו; לּטלן אסּור אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹֻואם

חּיב ּבכלי, נטלן .ואם ְְְִִִַָָָ
.Èהּׁשני[מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
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צביעתו] לפני אותו ּכל[מלבנים וכן ּׁשּדרּכן, מּמה ּבהן ּכּיֹוצא ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
חּיב - אחד,להתלּבן חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

טפחים ארּבעה אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא .ארּכֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
.‡Èוחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מכּבסֹו זה הרי - ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ,והּסֹוחט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
ׁשההגסה ּכמֹו היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה [ערבוב]וחּיב; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּבּׁשּול ּבׂשערמּצרכי סחיטה ואין לעֹור. הּדין והּוא ׁשאין; , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
סחיטתֹו. על ְִִַַָָחּיבין

.Èומנער]המנּפץ הּפׁשּתן[מסרק את אֹו הּצמר, אֹואת , ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
חּיב - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, לטוֹותאת ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

טפחים ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט הּגידיםמּמּנּו את והמנּפץ . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מנּפץ, ּתֹולדת זה הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעד

.וחּיב ְַָ
.‚Èטפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ׁשאפׁשרהּצֹובע ּדבר אֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו צמר]לטוֹות כגון חּיב[- חּיב,- הּצֹובע ואין . ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה קיימא]עד ׁשאינֹו[בר צבע אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, צהוב]מתקּים ׁשׁשר[צבע [צבעאֹו ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ
אּתהאדום] ׁשהרי ּפטּור; - ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ברזל ּגּבי ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

מלאכּתֹו ׁשאין וכל ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַֹמעבירֹו
ּפטּור. ּבּׁשּבת, ְִֶֶַַַָָמתקּימת

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה ּתֹולדת[- זה הרי - ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
וחּיב עפצא.צֹובע, מי לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון [-ּכיצד? ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
דיו] מימיני לתֹו איסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה ,ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

צבעים]כרּכם מיני ּבזה.[- ּכּיֹוצא ּכל וכן ירק; הּכל ׁשּנעׂשה , ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ
טפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? .וכּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

.ÂËטפחים ארּבעה אר חּיבהּטֹווה הּנטוה, ּדבר ;מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אֹו הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד

הּנֹוצה ּבהן.את ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו את, העֹוׂשה ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אריגה]הּלבד ללא צמר מכבישת עשוי ּתֹולדת[בגד זה הרי - ֲֵֶֶֶֶֶַ

וחּיב ארטֹווה, מּמּנּו לטוֹות ׁשאפׁשר ּדבר ׁשּילּבד והּוא, ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבינֹוני.אר ּבעבי טפחים ּבעה ְְְִִִֵַָָָֹ

.ÊËנירין בּתי ׁשני למקומםהעֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ
האריגה] חּיבבמכשיר אֹו, סל, אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה . ְֶַַָָָָָָ

לראש]סבכה ׁשּסרג[כיסוי אֹו זה, הרי - ּבחבלים מּטה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ
בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה וערב]ּתֹולדת שתי -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָ

ּבדבר בּתים ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחד
חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין

.ÊÈהּיריעה ּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר
ׁשֹובט ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּוברחּבּה,

החּוטין על מקל]ּבׁשבט באמצעות ומותח ּומתּקן[מפריד ְְִֵֵֶַַַ
ּומתיחת ערב. ּבלא ׁשתי ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאֹותן
הּמֹותח, וזה הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהחּוטין
הערב להכניס ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנקרא

'אֹורג' נקרא .ּבּׁשתי, ְְִִֵַָ
.ÁÈמלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, והּׁשֹובטהּמס . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ

מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין הרי[מסבכיהם]על ויתּקנם, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת אצּבעֹותזה ׁשּתי רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה .. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

חּיב אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג ׁשארגןוכן ּבין . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
- האריג על וארג ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּתחּלה,

חּוטין ׁשני והׁשליםׁשעּורֹו אחד, חּוט ארג ואם ּבֹו[סיים]; ְְְְִִִִִֵֶַָָ
חּיב[מלאכת] - חּוטיןהּבגד ׁשני היריעה ּבׂשפת ארג . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

חּיב - נירין בּתי ׁשלׁשה לאֹורגּברחב ּדֹומה? זה למה הא ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
חגורה]קטןצלצּול נירין.[- בּתי ׁשלׁשה ּברחב ְְְִִִֵַָָָָֹֹ

.ËÈו'מחליק']המדקּדק ּבעת[משווה והּמפרידן החּוטין את ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
אֹורג ּתֹולדת זה הרי - הּקֹולעהאריגה וכן קליעה]. את[- ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הבגד]הּנימין מן הבולטים אֹורג[חוטים ּתֹולדת זה הרי ,; ֲִִֵֵֶֶֶַ
אצּבעֹות ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה .וׁשעּורֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

.Îהּמפריד[פורם]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת ּבין[- . ִֵֶָָ

ׁשהעב אֹו הּׁשתי, מן הערב הערב,ׁשהֹוציא מעל הּׁשתי יר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מקלקל יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה יתּכּוןהרי אּלא , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר הּבגדים[תופרים]לתּקן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ואֹורגין וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ּביֹותר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּקּלים
הּקרעים ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּוטין
ּבֹוצע; ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד.

הּבֹוצע ּכׁשעּור .וׁשעּורֹו, ְְִִֵַַ

   
אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

חּיב הּסּפנין- וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון רצּועֹות; וקׁשרי , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עׂשּיתן ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ּכלמנעל וכן , ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּיֹוצא
מּתר - אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; -ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

לכּתחּלה .לקׁשרֹו ְְְְִַָָ
.נפסקה רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ,ּוקׁשרּה[של ְְְְִֵַָָָָ

ּוקׁשרֹו החבל רסןנפסק ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו , ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהן הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה

אֹות קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ׁשאינֹומעׂשה קׁשר וכל לקּימה. ן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אסּור זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה .ׁשל ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשני‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת
אחד]ּפתחים קשר בהתרת לפושטה סבכה[ויכולה וחּוטי ; ְְְִֵָָָ

עבה] רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף להסירו, וניתן צמוד [אינו ִֶַַָ
הקשר] התרת עלללא אֹותן ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְְִִֶַַָָָ

מלּבּוׁש ּבׁשעת לֹוהרגל ׁשּיׁש ּפי על אף וׁשמן, יין ונֹודֹות ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אזנים המשקה]ׁשּתי יציאת על[פתחי אף ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ; ְְְִֵֵֶַַַָָָָ

הּקׁשר ּתּתיר ולא הּבׂשר להֹוציא ׁשּיכֹולה ּדליּפי וקֹוׁשרין . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
דק]ּבמׁשיחה ּבחבל[חבל לא אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּתצא,[עבה] ׁשּלא ּבׁשביל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני וקֹוׁשרין .ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על קׁשּור[קשרים]אף ׁשהיה וחבל . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבאבּוס קֹוׁשרֹו הבהמה]ּבּפרה, להאכלת קׁשּור[כלי היה ; ְֵַָָָָָָ
ּבּפרה קֹוׁשרֹו ּביתֹו,ּבאבּוס, מּתֹו חבל יביא לא אבל . ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה אורג]ויקׁשר ׁשּמּתר[- ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּובאבּוס.לטלטלֹו ּבּפרה וקֹוׁשר מביא זה הרי ׁשּכל, מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּפעם אּלא לקּימה, ואינן הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
לכּתחּלה. אֹותן לקׁשר מּתר ּולפיכ מּתיר, ּופעם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻקֹוׁשר
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ּגרֹוגרֹות[סלים]חֹותלֹות וׁשל ּתמרים יבשים]ׁשל -[תאנים ְְְִֶֶָָָ
הסל]מּתיר ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל[התאנים] ונֹוטל ,. ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינולפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

הּגמי וקֹוׁשר עליו וסנּדל,וכֹור מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות[מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר ׁשּלא ּובלבד .למקֹומן, ְְְִִִֶַָֹֹ
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואיןהעניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשניצורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה[חבל ועֹונב ,. ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Âּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור[מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שארׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁשהמקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;. ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף[עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי[מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי[בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל ּכׁשעּור .וׁשעּורֹו, ְְִִֵַ
.Ëחּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוטהּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

תּׁשמט ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, אםמּכאן אבל . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה מתקּימת -.ׁשהרי ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה מּצרכי ׁשהּוא מּפני .חּיב, ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי[שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
חּיב - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על הּקֹורעתפירֹות אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּפטּור - ּבחמתֹולהפסידּה הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
מּפני[בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
וחּיב ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ּביתׁשֹוככת והּפֹותח . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

חּיב ּבׁשּבת, .הּצּואר ְַַַַָָָ
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים[דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

וחּיב ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו נירֹותוכּיֹוצא המפרק וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הריּדבּוקין - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹ

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.Èחּיב ׁשהּוא, ּכל ּכגֹוןהּבֹונה ּבּבית, הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, וחּיב[גומא]ׁשהׁשּפיל ּבֹונה, זה הרי -. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּטיט את הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

ּובּנדּב אבנים]חּיב; האבן[שורת את העלה אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
טיט עליה מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על .והּניחּה ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּפטּור ּכלים, ּגּבי על .והּבֹונה ְִֵֵֶַַַָ

.‚Èוחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכןהעֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי [בכבשןהעֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מלאכתן] וחּיבלסיום ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי את- המגּבן וכן . ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשּיגּבןהּגבינה עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ידּכגרֹוגרת הּמכניס העין[הגרזן]הּקרּדם[קת]. [החור]ּבתֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּתֹוקעׁשּלֹו, ּכל וכן . ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבעץ עצמֹועץ ּבעץ ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין [חתיכת- ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
בחברתה] וחּיב.עץ ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - ׁשּנתאחד ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעד

.„Èׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה
ּבֹונה מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשללהם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל הבית], שלפני [חדרון ְִֶַָ
ּבֹונה מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ

.ÂËחּיב ׁשהּוא, ּכל לבנֹותהּסֹותר מנת על ׁשּיסּתר והּוא, ;; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפטּור הׁשחתה, ּדר סתר אם קבּועאבל אהל הּסֹותר אֹו. , ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּתקּוע עץ והּוא,ׁשּפרק וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לתּקן. ְְִֵֵֶַַׁשּיתּכּון

.ÊËחּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדברהּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
וחּיב ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר .ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זכּוכית ּבכלי המנּפח ּבכליּכיצד? והּצר מקצת, אפּלּו צּורה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
והמגרד הבליטות]הּצּורה, נקב[מיישר והעֹוׂשה ׁשהּוא, ּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

הרי - ּבכלים ּבין ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכל
וחּיב ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת עׂשּויזה ׁשאינֹו ּפתח וכל . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

עׂשּיתֹו על חּיבין אין ּולהֹוציא, .להכניס ְְְֲִִִִֵַַַָָ
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב[ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ּבּפּטיׁש,להרחיב ׁשּזֹוה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר זה הרי .ׁשּבּה, ֲֵֶֶָָֻ

.ÁÈּבּפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את .המסּתת ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבידֹו[מסדר]המצּדד ותּקנּה הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום .והֹוׁשיבּה ְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּבגדים ׁשעל יבלת בבגד]הּלֹוקח שנתערבה עץ ּבידֹו,[נסורת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּפּטיׁש; מּכה מּׁשּום חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכגֹון
עסק ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד [בליוהּוא, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּפטּורכוונה] זה הרי ּכדי., ׁשחרה, חדׁשה טּלית המנער ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלנאֹותּה

מּתרעֹוׂשין מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב -. ְְִִִֵַַַָָָֻ
.ËÈחּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים מחּסרועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אֹוצידה לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

עד העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל

ׁשהבר אֹו עליו, מים,ונעל ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
- עליו ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
לקחּתֹו, יבֹוא ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
אינֹו - ארי הּצד ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹצרי

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד קטן]חּיב ּבּה[חדר נאסר ׁשהּוא .ׁשּלֹו ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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סי            
      

ּגרֹוגרֹות[סלים]חֹותלֹות וׁשל ּתמרים יבשים]ׁשל -[תאנים ְְְִֶֶָָָ
הסל]מּתיר ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל[התאנים] ונֹוטל ,. ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינולפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

הּגמי וקֹוׁשר עליו וסנּדל,וכֹור מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות[מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר ׁשּלא ּובלבד .למקֹומן, ְְְִִִֶַָֹֹ
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואיןהעניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשניצורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה[חבל ועֹונב ,. ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Âּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור[מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שארׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁשהמקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;. ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף[עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי[מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי[בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל ּכׁשעּור .וׁשעּורֹו, ְְִִֵַ
.Ëחּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוטהּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

תּׁשמט ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, אםמּכאן אבל . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה מתקּימת -.ׁשהרי ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה מּצרכי ׁשהּוא מּפני .חּיב, ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי[שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
חּיב - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על הּקֹורעתפירֹות אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּפטּור - ּבחמתֹולהפסידּה הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
מּפני[בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
וחּיב ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ּביתׁשֹוככת והּפֹותח . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

חּיב ּבׁשּבת, .הּצּואר ְַַַַָָָ
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים[דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

וחּיב ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו נירֹותוכּיֹוצא המפרק וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הריּדבּוקין - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹ

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.Èחּיב ׁשהּוא, ּכל ּכגֹוןהּבֹונה ּבּבית, הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, וחּיב[גומא]ׁשהׁשּפיל ּבֹונה, זה הרי -. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּטיט את הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

ּובּנדּב אבנים]חּיב; האבן[שורת את העלה אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
טיט עליה מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על .והּניחּה ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּפטּור ּכלים, ּגּבי על .והּבֹונה ְִֵֵֶַַַָ

.‚Èוחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכןהעֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי [בכבשןהעֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מלאכתן] וחּיבלסיום ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי את- המגּבן וכן . ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשּיגּבןהּגבינה עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ידּכגרֹוגרת הּמכניס העין[הגרזן]הּקרּדם[קת]. [החור]ּבתֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּתֹוקעׁשּלֹו, ּכל וכן . ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבעץ עצמֹועץ ּבעץ ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין [חתיכת- ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
בחברתה] וחּיב.עץ ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - ׁשּנתאחד ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעד

.„Èׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה
ּבֹונה מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשללהם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל הבית], שלפני [חדרון ְִֶַָ
ּבֹונה מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ

.ÂËחּיב ׁשהּוא, ּכל לבנֹותהּסֹותר מנת על ׁשּיסּתר והּוא, ;; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפטּור הׁשחתה, ּדר סתר אם קבּועאבל אהל הּסֹותר אֹו. , ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּתקּוע עץ והּוא,ׁשּפרק וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לתּקן. ְְִֵֵֶַַׁשּיתּכּון

.ÊËחּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדברהּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
וחּיב ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר .ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זכּוכית ּבכלי המנּפח ּבכליּכיצד? והּצר מקצת, אפּלּו צּורה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
והמגרד הבליטות]הּצּורה, נקב[מיישר והעֹוׂשה ׁשהּוא, ּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

הרי - ּבכלים ּבין ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכל
וחּיב ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת עׂשּויזה ׁשאינֹו ּפתח וכל . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

עׂשּיתֹו על חּיבין אין ּולהֹוציא, .להכניס ְְְֲִִִִֵַַַָָ
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב[ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ּבּפּטיׁש,להרחיב ׁשּזֹוה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר זה הרי .ׁשּבּה, ֲֵֶֶָָֻ

.ÁÈּבּפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את .המסּתת ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבידֹו[מסדר]המצּדד ותּקנּה הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום .והֹוׁשיבּה ְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּבגדים ׁשעל יבלת בבגד]הּלֹוקח שנתערבה עץ ּבידֹו,[נסורת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּפּטיׁש; מּכה מּׁשּום חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכגֹון
עסק ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד [בליוהּוא, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּפטּורכוונה] זה הרי ּכדי., ׁשחרה, חדׁשה טּלית המנער ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלנאֹותּה

מּתרעֹוׂשין מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב -. ְְִִִֵַַַָָָֻ
.ËÈחּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים מחּסרועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אֹוצידה לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

עד העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל

ׁשהבר אֹו עליו, מים,ונעל ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
- עליו ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
לקחּתֹו, יבֹוא ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
אינֹו - ארי הּצד ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹצרי

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד קטן]חּיב ּבּה[חדר נאסר ׁשהּוא .ׁשּלֹו ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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סב           
      

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשניהם צל ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הּצבי הבריח ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאמצע
הּמבריח - מּזה ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

ּפטּור לתֹוכֹו, .חּיה ְַָָ
.‡Îּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאראחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

ּבין מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
הֹואיל חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר

וצד לצּוד חּיבונתּכּון לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
חּיבעליה - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד .. ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.Îוכּיֹוצא וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח
הּצבי אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,

ׁש הריאֹו - ותפׂש הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבעֹופֹות הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת .זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי
- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,

מּלהּוחּיבין לא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא ויׁשב[- , ְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשני ּובא ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשני
הראׁשֹון לֹו, והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב;

הּצבי ולּקח לׁשמרֹוהערב ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
צּפֹור לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּומּתר.[- ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.„Îחֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי קטןהּצד אֹו ּפטּור, המפרק- . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּפטּור[מלכודת]ּבהמה ועֹוף, חּיה הּצד . ְְִֵַַַַָָָָָָָָ
ּפטּור - עלּיה ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ּדברׁשּברׁשּותֹו, הּצד . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

חזיזין חגבים ּכגֹון צידה, ּבמינֹו דבורים]ׁשאין צֹורעין[מין ְְְֲֲִִִִִִֵֶָָ
ּפטּור זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין .ויּתּוׁשין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

.‰Î- ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים
אֹותן לצּוד מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻאף

מּנׁשיכתןּבׁשּבת להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, עֹוׂשה?; הּוא ּכיצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן דרכם]ּכֹופה קֹוׁשרן[חוסם אֹו , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָ

יּזיקּו ׁשּלא ּכדי -. ְִֵֶַֹ

   
חּיב‡. נׁשמההּׁשֹוחט, הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבין - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד
ּבנחירה ּבין חּיב[דקירה]ּבׁשחיטה, - ּבהּכיה החֹונקּבין . ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אם ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
ּבין ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;

לחיֹות יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - למעיסנּפיריו ידֹו הֹוׁשיט . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב[ניתקו -. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.אֹו ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן העפררמׂשים מן נהוין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
הּפרעֹוׁשין וחּיה;ּכמֹו ּבהמה ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשהבאיׁשּו הּפרֹות ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
ׁשּבתֹו ותֹולעים ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

ּפטּור ההֹורגן, - .הּקטנּיֹות ְְִִַַָָ

כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל[מנכה - ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ
באצבעותיו] את[משפשף להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִֶֶַַָָֹֻאת

הּזעה מן ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, .הּכּנים ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
זבּוב„. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה

ׁשּבארץ ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
ּבׁשּבת, להרגן מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻיׂשראל,
מּתר אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכׁשּיראּו.
אסּור מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָלהרגן;

מּתר והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם .להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻֻ
לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן עםקמיע[לכסות]הּמפׁשיט [קלף ְְֲִִֵֵַַַַָָ

ורפואה] לסגולה הקודש חּיבשמות העֹור, מן המעּבד וכן . ְְִֵֵַַַָָ
- הּמֹולח ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, לעׂשֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכדי

הּוא עּבּוד מין הּמֹוחקׁשהּמליחה, וכן ּבאכלין. עּבּוד ואין . ְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
חּיב קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור זהמן מֹוחק? הּוא ואיזה . ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אֹו ׂשער ׁשּיחליקהּמעביר עד מיתה, אחר העֹור מעל הּצמר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
העֹור .ּפני ְֵָ

.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור הּקלף[- מעל ְְְְֵֵַַַָָ
הפנימי] העור על[- הּדֹורס וחּיב. מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּיתקּׁשה עד ּברגלֹו ּומׁשוההעֹור ּומֹוׁשכֹו ּבידֹו המרּככֹו אֹו , ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָ
עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר וחּיב.אֹותֹו מעּבד, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

האברה מן נֹוצה העוף]הּמֹורט מֹוחק,[כנף ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
רטּיהוחּיב הממרח וכן ׁשהּוא[תחבושת]. ׁשעוהּכל אֹו אֹו, , ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפניםזפת ׁשּיחליק עד הּמתמרחין, מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ,-] ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמתּוחפניהם] העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן מֹוחק. מּׁשּום חּיב -ְְִֵֵַַַַַָָָָָ
מֹוחק מּׁשּום חּיב העּמּודים, .ּבין ִִֵֵַַָָ

.Êׁשּיתּכּון והּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמחּת
ׁשהיא הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת

הפסד ּדר חת אם אבל כּונה[השחתה]מלאכה; ּבלא אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמתעּסק אּלא כוונה]למידתֹו, זה[בלי הרי - ּכמׂשחק אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אתּפטּור והּקֹומט הקשה]הּכנף. ראשו זה[חותך הרי - ְֲֵֵֶֶַַָָָ
וחּיב ,מחּת ּכלֹונסֹותּתֹולדת ראׁשי המגרד וכן ׁשל[קרשים]. ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מחּת מּׁשּום חּיב חרׁשארז, ׁשּיחּת חתיכה ּכל וכן [נגר]. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
העצים מן לחתוך]העץ הּמּתכֹות[שדרכו מן מּתכת חרׁש אֹו , ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מחּת מּׁשּום חּיב ּוקטמֹו- מּלפניו, עץ ׁשל קיסם הּנֹוטל . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
חד] חּיב[עשאו - הּדלת את ּבֹו לפּתח אֹו ׁשּניו ּבֹו .לחצֹות ְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

.Áועׂשבים ּתבן, ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
והּוצין התמר]לחים, אֹותן[עלי לקטם מּתר - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ
ביד] ּכלים[לחותכם ּתּקּון ּבהן ׁשאין מּפני ּומּתרּבׁשּבת, . ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

קׁשים ׁשהן ּפי על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקטם
ּומפּׁשחויבׁשין עץ[שובר]; ׁשּפּׁשח ּבין ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

קטן עץ ׁשּפּׁשח ּבין .ּגדֹול, ִֵֵֶַָָָ
.Ëאֹותֹות ׁשּתי מנת[אותיות]הּכֹותב על ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְְֵֵֵַַַַָָָ

חּיב אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום אלכּתב הּכֹותב אחת. ֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ
ּבמקֹומּה ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה

חּיב - ׁשּתים לכּתב והׁשליםּכדי אחת אֹות ּכתב ּבּה[סיים]. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹ
חּיב הּספר, ׁשאיןאת חּיב; - העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב . ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

מנת על הּמֹוחק אבל הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָחּיּובֹו
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ּפטּור נפלהלקלקל, אֹותּה, ּומחק ספר ּגּבי על ּדיֹו נפלה . ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּפנקס ּגּבי על רשימות]ׁשעוה יׁש[לוח אם - אֹותּה ּומחק ְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

חּיב אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי .ּבמקֹומּה ְְְְִִֵֵַָָֹ
.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעלהּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ּכמֹומשמעות] ,ּגג ּתת -רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ
מּׁשניחּיב ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב . ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

דיו]סמיֹונֹות סוגי .[ב' ְִ
.‡Èלּכתב סמּו אחת אֹות ּכתבהּכֹותב ּגּבי על ּכתב אֹו , ְְְֵֵַַַַַַָָָָ

כתובות] שכבר אותיות על וכתב[כותב חית לכּתב הּמתּכּון ,ְְְִִֵֵַַַָֹ
זינין אֹותׁשני הּכֹותב אֹותּיֹות, מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

נהּגין אין ׁשהרי ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ זה[נקראים]אחת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
נהּגין ואין ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעם
ּדּפי ּבׁשני אֹו זוית, ּכתלי ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזה

חּיב[הסמוכים]ּפנקס - זה עם זה נהּגין והן ,. ְְְִִִֵֶֶֶַָָ
.Èּגויל מעובד]לקח אחת[עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ

ּבמדינה ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
עם זה נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן מעׂשה מחּסרין ואינן .זה, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
.‚Èּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי[מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„Èּובמרּפקֹו ּבפיו, ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָֹהּכֹותב

- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשוה, ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור;

חּיב - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין ּבּקלמֹוס,וכתב אֹוחז קטן . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
וקטן ּבּקלמֹוס, אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז ְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻוגדֹול

ּפטּור - וכתב ּבידֹו .אֹוחז ְְֵַָָָ
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ
ּבהם ׁשּמתקּיםוכּיֹוצא ּדבר על ויכּתב ּכגֹון; עליו, הּכתב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשאין ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹור,
וכּיֹוצא ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָרּׁשּומֹו

ירקֹות עלי על אינֹוּבֹו ּפטּור. - עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָ
אין וכן העֹומד; ּדבר על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
העֹומד ּדבר מעל העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב .הּמֹוחק ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.ÊËּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב
ּדֹומה זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות

ׁשּנמחק ּכתבלכתב צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל ּפטּור. ,. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּכֹותב מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על הרֹוׁשםהּקֹורע ; ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי[שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
אדום]סקרא ואחת[דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ

מֹוחק סקרא,מּׁשּום ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר . ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו

.ÊÈהּוא ּכֹותב ּתֹולדת וצּורֹותרֹוׁשם, רׁשמין הרֹוׁשם ּכיצד? . ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

העין]ּבכחל אדום]ּובׁשׁשר[מכחול ּכדר[צבע ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ
הּמֹוחק וכן ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהּצּירין

הרׁשּום מנת]את וחּיב[על מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי - .לתּקן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׂשרטּוט,[קו]המׂשרטט אֹותֹו ּתחת אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹ

חרׁשיחּיב נגרי]. סקרא[- ׁשל חּוט ׁשּמעבירין [פסהעצים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּתֹולדתאדום] זה הרי - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל

הּגּבלים וכן אבנים]מׂשרטט; ּבאבנים[מסתתי ּכן ׁשעֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבלא אֹו ּבצבע, המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

חּיב. זה הרי - ֲֵֶֶַַָצבע

ה'תש"ע סיון כ"ב שישי יום

   
אבל‡. לאפר; צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמבעיר

מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם
על אף חּיב, - ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהּמבעיר
והרי מּׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי

על[נתיישבה]נתקררה ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמתֹו

ׁש הרע- יצרן אצל הן מתּקנין אּלּו אתּכל הּמדליק וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
-הּנר להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, את חּיבאֹו זה .הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לצרפֹו ּכדי הּברזל את זה[לחזקו]המחּמם הרי - ּבּמים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
וחּיב מבעיר, .ּתֹולדת ְְִֶֶַַָ

.חּיב ׁשהּוא, ּכל ואחדהמכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עץ ׁשל הּגחלת את מּתכת,המכּבה ׁשל ּגחלת המכּבה אבל . ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

עֹוׂשים, הּברזל לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּפטּור;
ּבּמים אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָמחּמין

לחּסמֹו; חּיבּכדי אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא והּואוזה , ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ
המכּבה ּברׁשּותּתֹולדת מּתכת ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר . ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ

רּבים ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי הּנרהרּבים, לתֹו ׁשמן הּנֹותן . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּׁשמן[נוטל]הּדלּוק, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

מכּבה מּׁשּום חּיב .ׁשּבּנר, ְִֵֶֶַַַָ
הּממֹון,‚. אּבּוד מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדלקה

נפׁשֹות.חּיב אּבּוד אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּתלהט, האׁש ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלפיכ

ּכּלּה הּמדינה ּכל ׂשֹורפת .ואפּלּו ְֲִִֶֶַַָָָֻ
ּבין„. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר

הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי חדׁשיםריקנים, חרׂש ּכלי אפּלּו . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּוּדאי ּפי על אף מחיצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים

מּתר ּכּבּוי, ׁשּגרם ּומכּבין; ּגּבימתּבּקעין על קערה וכֹופין . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
ּבּקֹורה ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל .הּנר, ְֱִִֵֶֶַַָֹֹ

ׁשּדה‰. קטנה]ּתבה האּור[ארון]ּומגּדל[תיבה ּבהן ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָָ
מלהטת האּור ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּתעבר ׁשּלא ּכדי נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאֹותן,

האׁש .לֹו ֵָ
.Â,ּכבתה ואם ּבּה; ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה האּור, ּבּה ׁשאחז ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָטּלית

ּבֹו; וקֹורא ּפֹוׁשטֹו האּור, ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָּכבתה.
ּבֹו נתלית לא ׁשעדין הּצד מן מים ונֹותן ּכבה. ּכבה, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹואם
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סג            
      

ּפטּור נפלהלקלקל, אֹותּה, ּומחק ספר ּגּבי על ּדיֹו נפלה . ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּפנקס ּגּבי על רשימות]ׁשעוה יׁש[לוח אם - אֹותּה ּומחק ְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

חּיב אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי .ּבמקֹומּה ְְְְִִֵֵַָָֹ
.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעלהּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ּכמֹומשמעות] ,ּגג ּתת -רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ
מּׁשניחּיב ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב . ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

דיו]סמיֹונֹות סוגי .[ב' ְִ
.‡Èלּכתב סמּו אחת אֹות ּכתבהּכֹותב ּגּבי על ּכתב אֹו , ְְְֵֵַַַַַַָָָָ

כתובות] שכבר אותיות על וכתב[כותב חית לכּתב הּמתּכּון ,ְְְִִֵֵַַַָֹ
זינין אֹותׁשני הּכֹותב אֹותּיֹות, מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

נהּגין אין ׁשהרי ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ זה[נקראים]אחת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
נהּגין ואין ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעם
ּדּפי ּבׁשני אֹו זוית, ּכתלי ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזה

חּיב[הסמוכים]ּפנקס - זה עם זה נהּגין והן ,. ְְְִִִֵֶֶֶַָָ
.Èּגויל מעובד]לקח אחת[עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ

ּבמדינה ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
עם זה נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן מעׂשה מחּסרין ואינן .זה, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
.‚Èּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי[מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„Èּובמרּפקֹו ּבפיו, ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָֹהּכֹותב

- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשוה, ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור;

חּיב - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין ּבּקלמֹוס,וכתב אֹוחז קטן . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
וקטן ּבּקלמֹוס, אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז ְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻוגדֹול

ּפטּור - וכתב ּבידֹו .אֹוחז ְְֵַָָָ
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ
ּבהם ׁשּמתקּיםוכּיֹוצא ּדבר על ויכּתב ּכגֹון; עליו, הּכתב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשאין ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹור,
וכּיֹוצא ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָרּׁשּומֹו

ירקֹות עלי על אינֹוּבֹו ּפטּור. - עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָ
אין וכן העֹומד; ּדבר על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
העֹומד ּדבר מעל העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב .הּמֹוחק ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.ÊËּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב
ּדֹומה זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות

ׁשּנמחק ּכתבלכתב צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל ּפטּור. ,. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּכֹותב מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על הרֹוׁשםהּקֹורע ; ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי[שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
אדום]סקרא ואחת[דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ

מֹוחק סקרא,מּׁשּום ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר . ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו

.ÊÈהּוא ּכֹותב ּתֹולדת וצּורֹותרֹוׁשם, רׁשמין הרֹוׁשם ּכיצד? . ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

העין]ּבכחל אדום]ּובׁשׁשר[מכחול ּכדר[צבע ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ
הּמֹוחק וכן ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהּצּירין

הרׁשּום מנת]את וחּיב[על מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי - .לתּקן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׂשרטּוט,[קו]המׂשרטט אֹותֹו ּתחת אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹ

חרׁשיחּיב נגרי]. סקרא[- ׁשל חּוט ׁשּמעבירין [פסהעצים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּתֹולדתאדום] זה הרי - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל

הּגּבלים וכן אבנים]מׂשרטט; ּבאבנים[מסתתי ּכן ׁשעֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבלא אֹו ּבצבע, המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

חּיב. זה הרי - ֲֵֶֶַַָצבע

ה'תש"ע סיון כ"ב שישי יום

   
אבל‡. לאפר; צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמבעיר

מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם
על אף חּיב, - ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהּמבעיר
והרי מּׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי

על[נתיישבה]נתקררה ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמתֹו

ׁש הרע- יצרן אצל הן מתּקנין אּלּו אתּכל הּמדליק וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
-הּנר להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, את חּיבאֹו זה .הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לצרפֹו ּכדי הּברזל את זה[לחזקו]המחּמם הרי - ּבּמים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
וחּיב מבעיר, .ּתֹולדת ְְִֶֶַַָ

.חּיב ׁשהּוא, ּכל ואחדהמכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עץ ׁשל הּגחלת את מּתכת,המכּבה ׁשל ּגחלת המכּבה אבל . ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

עֹוׂשים, הּברזל לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּפטּור;
ּבּמים אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָמחּמין

לחּסמֹו; חּיבּכדי אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא והּואוזה , ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ
המכּבה ּברׁשּותּתֹולדת מּתכת ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר . ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ

רּבים ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי הּנרהרּבים, לתֹו ׁשמן הּנֹותן . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּׁשמן[נוטל]הּדלּוק, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

מכּבה מּׁשּום חּיב .ׁשּבּנר, ְִֵֶֶַַַָ
הּממֹון,‚. אּבּוד מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדלקה

נפׁשֹות.חּיב אּבּוד אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּתלהט, האׁש ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלפיכ

ּכּלּה הּמדינה ּכל ׂשֹורפת .ואפּלּו ְֲִִֶֶַַָָָֻ
ּבין„. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר

הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי חדׁשיםריקנים, חרׂש ּכלי אפּלּו . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּוּדאי ּפי על אף מחיצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים

מּתר ּכּבּוי, ׁשּגרם ּומכּבין; ּגּבימתּבּקעין על קערה וכֹופין . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
ּבּקֹורה ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל .הּנר, ְֱִִֵֶֶַַָֹֹ

ׁשּדה‰. קטנה]ּתבה האּור[ארון]ּומגּדל[תיבה ּבהן ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָָ
מלהטת האּור ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּתעבר ׁשּלא ּכדי נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאֹותן,

האׁש .לֹו ֵָ
.Â,ּכבתה ואם ּבּה; ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה האּור, ּבּה ׁשאחז ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָטּלית

ּבֹו; וקֹורא ּפֹוׁשטֹו האּור, ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָּכבתה.
ּבֹו נתלית לא ׁשעדין הּצד מן מים ונֹותן ּכבה. ּכבה, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹואם
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סד           
      

ּכבתה ּכבתה, ואם הּטבלה,.האּור; ּגּבי על ּדלּוק נר ׁשכח ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
אם אבל ּכבה; ּכבה, ואם נֹופל; והּוא הּטבלה את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָנֹוער

לטלטלֹו אסּור ׁשּכבה, ּפי על אף - מּבערב .הּניחֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ
.Ê,'ּתכּבה ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרים אין - לכּבֹות ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי

ע ׁשביתתֹו ׁשאין איןלינּומּפני לכּבֹות, ׁשּבא קטן אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
אביו ּדעת על עֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - לֹו [מביןׁשֹומעין ְְְִִִֶֶֶַַַָ

אביו] להנאת ּדיןשהכיבוי ּבית אין עצמֹו, מּדעת אבל ;ְֲִִֵֵַַַָ
להפריׁשֹו עליו המכּבהמצּוין 'ּכל לֹומר: הּתירּו ּובדלקה . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מפסיד' .אינֹו ְִֵַ
.Áהּמלאכֹות מאבֹות מלאכה לרׁשּות, מרׁשּות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָההֹוצאה
מׁשההיא מּפי תֹורה, ּגּופי ּכל עם זה, ׁשּדבר ּפי על ואף . ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

נאמרּו אלמּסיני ואּׁשה "איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מהביא" העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ;יעׂשּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

אֹותּה קֹורא 'מלאכה' - ׁשההבאה למדּת, מּפיהא למדּו וכן . ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
לסֹוף ארּבע מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָהּׁשמּועה,

וחּיב לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - .ארּבע ְְְְְֲִִֵֵַַַָ
.Ëּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאין

הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹועיל,
הּיחיד ׁשנּיהלרׁשּות ּברׁשּות ויּניח זֹו, מרׁשּות ויעקר אבל; . ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

ּפחֹות ׁשהֹוציא אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹאם
ּפטּור - ארּבעמּכּׁשעּור לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמעביר וכן . ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָ

זה, מּצד ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו - הרּבים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּברׁשּות
אחרת ּבצד .ויּניחֹו ְְִֶֶַַַ

.Èלרׁשּות מרׁשּות הּמֹוׁשיטהּזֹורק אֹו ּתֹולדת, זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ
לסֹוףמֹוציא ארּבע מּתחּלת הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן וחּיב. , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָ

וחּיב מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ידארּבע ּכלאחר והּזֹורק . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
כדרך] ּפטּור[שלא ,. ָ

.‡Èאּלּו רׁשּיֹות מּׁשּתי מרׁשּות החפץ מקצת [רה"יהּמֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ
רה"ר] החפץאו ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ׁשנּיה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלרׁשּות

אפּלּו חפצים, מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו מרׁשּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֻֻּכּלֹו,
-[גרעיני]מלאה זֹו לרׁשּות זֹו מרׁשּות רּבּה והֹוציא חרּדל, ְְְְְִִֵֵַָָָֻ

לזה. הּדֹומה ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפטּור,
מׂשים מחשיב]ׁשהּכלי אחד[- ּכחפץ ּבֹו ׁשּיׁש .ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.Èחיקֹו ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ּבין אֹוהּמֹוציא , ְְִִִִֵֵֵֵַֹ
חּיב - ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ּכדרׁשּיצא ׁשהֹוציא מּפני , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

חּיב - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן ּפיהּמֹוציאין. על אף , ְְִִִִֵֵַַַַַַָ
מּׂשא היה ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות מעׂשרה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּׂשאֹוי

מ למעלה ּבּמׁשּכן קהת יּׂשאּו"ּבני "ּבּכתף ׁשּנאמר: ;עׂשרה, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אֹותן לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות, .וכל ְְְְִִִַָָָָ

.‚Èידֹו לאחר הּמֹוציא כדרך]אבל ּובמרּפקֹו,[שלא ּבפיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
ּבין למּטה, הּכיס ּופי ּבבגּדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבאזנֹו,
ׁשּלא ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו, ּבגּדֹו, ּבפי ּובגד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּבגד

הּמֹוציאין ּכדר .הֹוציא ְִִִֶֶַ
.„Èּכגֹון ּכבד, מּׂשאֹוי היה אם - ראׁשֹו על מּׂשאֹוי ְִִֵַַַַָָָֹהּמֹוציא

ּומגּדל ּתבה אֹו מלא מׂשים[ארון]ׂשק ׁשהּוא ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
חּיב - ּבידֹו ותֹופׂש ראׁשֹו הּמֹוציאיןעל ּדר ׁשּכן ונמצא; , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכגֹון קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּכמֹוציא
אינֹו והּוא והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּניח

הּמֹוציאין, ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאֹוחז
ראׁשיהן. על מּנחין החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאין
- הרּבים ּברׁשּות ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָהּמעביר

חּיב מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על .אף ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹ
.ÂËאּמֹות ארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻמּתר

ּבצּדן עֹומד ׁשהּוא אּמֹות ארּבע ּבכלעל לטלטל לֹו ויׁש ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
הּזה ּבאבריו,המרּבע נּנס היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

אדם ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו הּקּבלהנֹותנין ּומּפי . ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
רבינו] איׁש[ממשה "ׁשבּו ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶַַָָאמרּו,

זה,ּתחּתיו" ּבמרּבע אבל זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻ
ּבלבד ּבֹו - ורגליו ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשהּוא

לטלטל לֹו .יׁש ְְֵֵַ
.ÊËארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

יֹוציא ׁשּלא ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
והאמצעי ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹזה

ּבינתים שלהם]מבלע האמות ח' בין הם אמותיו ד' הּוא[- - ְְִֵַָֻ
החיצֹונים[לאכול]מּתר ּוׁשנים עּמֹו, מּתרין והם עּמהם ְְִִִִִִֵֶַַָָָֻֻ

זה עם זה .אסּורים ֲִִֶֶ
.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

האחר לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,

מּתר, - ּבׁשּבת אּלאמילין טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו. ְְֶַַַ

.ÁÈארּבע ׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם לֹו ויׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻהֹואיל
ׁשל אלכסֹונֹו ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹאּמֹות
אין ,לפיכ אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמרּבע

ע חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו חּוץהּמעביר ׁשּיעביר ד ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ
אּמה חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות ׁשאמרנּולחמׁש מקֹום וכל . ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

חּיב' אּמֹות ארּבע 'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַַָ'מּתחּלת
ואם סֹופֹו; עד אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא -ְְְְֲִִִֶַַַַַַָ

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות ֱִִֶֶָָהעביר
.ËÈמרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות. ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא

- הרּבים ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה, מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר זה הרי אּמֹות, ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין היה ;אם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

אּמֹות חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
ּפטּור אּמה, חמׁשי אּמֹותּוׁשלׁשה חמׁש ּביניהן היה ; ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ

העביר ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה
מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

   
הרּבים‡. ּברׁשּות הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאין

ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹחּוץ
ּגּבי על ויּניח יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָארּבעה

ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש .מקֹום ְְֵֶַַַָָָָָ
.,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
חּיב - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומדאדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ועקר ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
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- אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחּיב;

ּבארץ ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא .הֹואיל ְְְֲִֵֶָָָָֻ
האכל‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

ּפיו מׂשימה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
[- את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ְִִֶֶֶַַָֹמקֹום,

אּלּו,הּמֹוציאין רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ
רקק אֹו מים עקר[ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
מקֹום ּגּבי מעל ּברׁשּותעקר אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ּפטּור - ּבּה והׁשּתין .ׁשנּיה, ְְְִִִָָָ
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב; - והֹוציאן מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
הארץ על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ּכליׁשהּמים היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָצף
ּגּבי על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות,
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא - והֹוציאן הּמים, ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ּגּבי על צף ׁשמן היה אם וכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור - .והֹוציאֹו ְִָ
עד‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור ּופׁשט- רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּנתן אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָידֹו
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו עצמו]אחד ׁשניהם[כלפי - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶַַָּפטּורים;
.Âמּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמי זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
ּבארץ וחּיב.ׁשהּניח , ְִִֶֶַַָָָ

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
והכניסֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
- העֹומד זה ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאצלֹו;

ּכלּום עׂשה לא העֹומד נטלזה אֹו ּבידֹו, נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
והּניח עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו .מּידֹו; ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

.Áחפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה
ועמד ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
החפץ ּכהּנחת החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ׁשּבידֹו,ּבּקרקע ּבחפץ יצא אם ,לפיכ על. אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
- ּבידֹו והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּגּביו,
לפי ּפטּור; - הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עדין עליו, הּמּׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשעקר

לנּוח ׁשּיעמד עד - הּוא .ּפטּור ֲֶַַַָָֹ
.Ëּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, .ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

.Èאּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר
ּכל אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
אבל לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ החעקר מׁש ואם ּוגררֹו. פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
חּיב - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הארץ ׁשהמגלּגל,על ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

הּוא .עֹוקר ֵ
.Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

והֹוציאֹו ,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
ראׁשֹונה עקירה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹלרׁשּות

עקירה ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,חפץלכ העֹוקר וכן . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
לעמד, חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹוהּניחֹו
עקירה ּכאן יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנֹוטלֹו

הּנחה .ּבלא ְַָָֹ
.‚Èלסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק

קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות ּבידֹו,[תפשו]ארּבע אחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּנחה זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
חּיב - לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. .ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק
אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו

הּניח ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין .ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,

נעקר ואם והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו
ּפטּור - וקּבלּה מּמקֹומֹו אחרחברֹו עצמֹו הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

- אּמֹות לארּבע חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפץ,
אּלא הּגמּורה, ההּנחה ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור,

עקירה ּבׁשעת לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ .ׁשּינּוח ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
.ÊËהרּבים ּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק

הרּבים, רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע
טפחים מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, אםּפטּור; אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת

חּיב הרּבים,ּולפיכ לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן . ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּבפחֹות החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ׁשחזר ּפי על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּכמי הּוא הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָונתּגלּגל,

חּיב ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד .ׁשּנׁשאר ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
.ÊÈרׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, .הרּבים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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סה            
      

- אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחּיב;

ּבארץ ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא .הֹואיל ְְְֲִֵֶָָָָֻ
האכל‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

ּפיו מׂשימה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
[- את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ְִִֶֶֶַַָֹמקֹום,

אּלּו,הּמֹוציאין רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ
רקק אֹו מים עקר[ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
מקֹום ּגּבי מעל ּברׁשּותעקר אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ּפטּור - ּבּה והׁשּתין .ׁשנּיה, ְְְִִִָָָ
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב; - והֹוציאן מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
הארץ על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ּכליׁשהּמים היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָצף
ּגּבי על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות,
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא - והֹוציאן הּמים, ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ּגּבי על צף ׁשמן היה אם וכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור - .והֹוציאֹו ְִָ
עד‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור ּופׁשט- רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּנתן אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָידֹו
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו עצמו]אחד ׁשניהם[כלפי - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶַַָּפטּורים;
.Âמּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמי זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
ּבארץ וחּיב.ׁשהּניח , ְִִֶֶַַָָָ

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
והכניסֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
- העֹומד זה ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאצלֹו;

ּכלּום עׂשה לא העֹומד נטלזה אֹו ּבידֹו, נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
והּניח עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו .מּידֹו; ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

.Áחפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה
ועמד ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
החפץ ּכהּנחת החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ׁשּבידֹו,ּבּקרקע ּבחפץ יצא אם ,לפיכ על. אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
- ּבידֹו והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּגּביו,
לפי ּפטּור; - הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עדין עליו, הּמּׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשעקר

לנּוח ׁשּיעמד עד - הּוא .ּפטּור ֲֶַַַָָֹ
.Ëּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, .ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

.Èאּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר
ּכל אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
אבל לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ החעקר מׁש ואם ּוגררֹו. פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
חּיב - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הארץ ׁשהמגלּגל,על ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

הּוא .עֹוקר ֵ
.Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

והֹוציאֹו ,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
ראׁשֹונה עקירה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹלרׁשּות

עקירה ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,חפץלכ העֹוקר וכן . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
לעמד, חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹוהּניחֹו
עקירה ּכאן יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנֹוטלֹו

הּנחה .ּבלא ְַָָֹ
.‚Èלסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק

קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות ּבידֹו,[תפשו]ארּבע אחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּנחה זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
חּיב - לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. .ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק
אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו

הּניח ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין .ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,

נעקר ואם והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו
ּפטּור - וקּבלּה מּמקֹומֹו אחרחברֹו עצמֹו הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

- אּמֹות לארּבע חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפץ,
אּלא הּגמּורה, ההּנחה ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור,

עקירה ּבׁשעת לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ .ׁשּינּוח ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
.ÊËהרּבים ּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק

הרּבים, רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע
טפחים מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, אםּפטּור; אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת

חּיב הרּבים,ּולפיכ לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן . ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּבפחֹות החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ׁשחזר ּפי על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּכמי הּוא הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָונתּגלּגל,

חּיב ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד .ׁשּנׁשאר ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
.ÊÈרׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, .הרּבים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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סו           
      

.ÁÈה לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות הרּביםהּמֹוׁשיט ּורׁשּות ּיחיד, ְְְִִִִִֵַַַַָָָ
חּיב - הרּביםּבאמצע רׁשּות מאויר למעלה הֹוׁשיט ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טפחים] י' -[למעלה ּבּמׁשּכן הּלוּיים עבֹודת היתה ׁשּכן ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ּבין הרּבים ּורׁשּות לעגלה, מעגלה הּקרׁשים את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמֹוׁשיטין

היא הּיחיד רׁשּות ועגלה עגלה וכל העגלֹות, .ׁשּתי ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָ
.ËÈּבאר הּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּמה

אחר זֹו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָרׁשּות
אף - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻזֹו;

ּפטּור ׁשּכנגדּה, הּיחיד לרׁשּות זֹו הּיחיד מרׁשּות .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ׁשּבצּדּה לחצר ידֹולהכניסּה והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
יעׂשה ׁשּלא ּכדי אסּור, ׁשנּיה, חצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי ּבמזיד, ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו
ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו, קנסּו אּלא אצלֹו; להחזירּה אסּור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

ׁשּתחׁש עד .ּתלּויה ְְֶֶַַָ
.‡Îהחפץ ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמֹונה לזרק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

ׁש נעׂשה ׁשהרי חּיב; - ארּבע ונעׂשתּבסֹוף הּמלאכה, עּור ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָ
לסֹוף מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמחׁשבּתֹו

הּׁשמֹונה מּכל ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר עד אבלׁשמֹונה, . ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּפטּור; - ׁשמֹונה ּבסֹוף החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאם
ׁשּתנּוח; ׁשּכן וכל ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלפי
מקֹום ּבכל החפץ ׁשּינּוח זריקה, ּבעת חׁשב אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלפיכ

חּיב - .ׁשּירצה ְִֶֶַָ
.Î- אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

אּמֹות ארּבע לתֹו ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָּפטּור.
נתּגלּגל ּכ ואחר אּמֹות לארּבע חּוץ מּׁשהּו ּגּבי על נח אם -ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ּפטּור זה הרי ּכלל, נח לא ואם חּיב; .ונכנס, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

   
וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו

להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ;[פתוחים ְְִִֶַָָָֻ
אּמה עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ׁשּיהיה עליוּובלבד תהיה ולא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

טפחים,ּתקרה עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ;ורחב ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
אֹו ארּבעה על ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹוכן
ּגבהן מחיצֹות, ארּבע מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיתר
יׁש אפּלּו ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעׂשרה,

לדירה הּקף אם מילין, ּכּמה חֹומהּבּה הּמּקפת מדינה ּכגֹון , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻ
ננעלֹו ּבּלילהׁשּדלתֹותיה ׁשלׁשהת להן ׁשּיׁש ּומבֹואֹות ; ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּולחי רביעית[קרש]ּכתלים ודירּברּוח חצר וכן [מקום; ְְְְְְִִִִִֵֵַָָ
לצאן] מגודר]וסהרמגודר רׁשּות[שטח ּכּלן - לדירה ׁשהּקפּו ְְְְִֶַַָָֻֻ

הן ּגמּורה .הּיחיד ְִֵַָָ
.ספינה ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת[ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

עׂשרה, ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּגמּורה הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר .אֹו ְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ
ממנו]לאחרים המוקפים ּכל[- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

הּיחיד,ׁשּכן?! ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
לרקיע עד הּיחיד ּכרׁשּות -אוירּה הרּבים רׁשּות אויר אבל . ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּולמעלה טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאינֹו
הּוא ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר .מעׂשרה ְְְֲֲִִֵַַָָָ

.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע
מקוםוכרמלית רה"ר][- ואינו רה"י ּפטֹורשאינו ּומקֹום איזֹו, . ְְְְְִֵַ

על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיא
עׂשרה ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ּתֹופׂשתּכן, אינּה ׁשהּכרמלית ; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ארּבעה על מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד וכןאּלא ; ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּכןחריץ על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ועמקׁשּיׁש , ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגבהן מחיצֹות, ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻמּׁשלׁשה
על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹמּׁשלׁשה

זוית קרן וכן והּוא[פינה]ּכן; הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
רׁשּות הרביעית והרּוח מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף ְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻהּמקֹום

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הפתח]הרּבים, בצד קֹורה[קרש אֹו ְְִִֵֶַָָָ
לקצה] מקצה רביעית[למעלה הּיּמיםּברּוח וכן והּבקעה; ,, ְְְְְִִִִֵַַַַָ

הן. ּכרמלית אּלּו ּכל - הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבין
טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר

ּפטֹור מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה .ּולמעלה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָ
עׂשרה עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּפטֹור. מקֹום מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

עבה ּכקרקע הּוא הרי מים, הּמלא העמק ּכל .אבל ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.Âמאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹּבֹור

אּמה מאה ורחב אֹו.אּמה ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
ּככרמלית היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה אצטּבהׁשאין . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּככרמלית[ספסל] היא הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ;ׁשּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּככרמלית הרּבים, רׁשּות הֹואילוצּדי - העּמּודים ּבין אבל . ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

הרּבים רׁשּות הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין .ורּבים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָ
.Êמארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה

מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעל
ּכארץ הּוא ּוברקֹוניםהרי קֹוצים אפּלּו ּברׁשּות. ּגללים אֹו , ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָ

הרי - ארּבעה על ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהן

הּתהֹום עד מּׁשלׁשה ּבֹוועמקֹו ׁשאין הּמּקף מקֹום וכן , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻ
מיל אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ורחּבֹוארּבעה , ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות זהארּבעה הרי ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ

ּפטֹור ּכרמלית,מקֹום אויר אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן . ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָ
ּפטֹור מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה .למעלה ְְְְֲֲֵֵַָָָ

.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש במדויק]מקֹום -], ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ
ּכרׁשּות הּוא הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא

רחבהרּבים ּבין רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין ; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
קצר מכּתפיןּבין ׁשרּבים מּפני אם[נשענים]; אבל עליו. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

על ארּבעה ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר ְְִִֵַַַָָָָָָָָָהיה
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ְְְֲֵַָָארּבעה,
.Ëהֹואיל - טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִִַַַָָָָָּגג

סּלם לֹו ׁשּיעׂשה עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻורּבים
להּתירֹו ורחבקבּוע עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָ
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הּיחיד רׁשּות זה הרי - ׁשהּוא,.ארּבעה ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבּיתד לתלֹות וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאפּלּו

ּכרמלית ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, מֹודדיןּולהׁשּתּמׁש ואין , ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
זה הרי יתדֹות, ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלֹו
ּבהן. ּומׁשּתּמׁשים הּיתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתמעט

.Èהּיחיד רׁשּות אבל[שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
- הרּבים רׁשּות ּכפיחרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ארּבעהמּדתן ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? . ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
אין ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ הּוא הרי מּׁשלׁשה, .ּפחֹות ְֲִֵֶָָָָֹ
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר אבלהיה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבארּבע אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָרׁשּות
אּמֹות לארּבע חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם ְְְֱִִִֶַַַַַָאּמֹות;

חּיב הרּבים, ּברׁשּות ׁשאּסּור- ּפטּור; - ּובכרמלית . ְְְְִִִִֶַַַָָָ
מּדבריהם לרׁשּות[מדרבנן]הּכרמלית ּדֹומה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

היה לא אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ׁשּלא ּכדי ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹצרי
אּמֹות ּכּמה העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו ;יּזקּו ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֻֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Èמּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם

צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית מן לֹומר צרי ואין .הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָ
.‚Èּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור להֹוציאּכׁשם אסּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

להכניס אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנה
אֹו הֹוציא ואם הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלכרמלית

ּפטּור .הכניס, ְִִָ
.„Èמרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
מּכרמלית ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור זה הרי - הרּבים לרׁשּות .והֹוציאֹו ְְֲִִִֵֶַָָ
.ÂËמקֹום על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

ואין ּכעֹומד; אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפטֹור
ׁשאינֹו - ּפטֹור ּבמקֹום החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי

ׁשם ׁשּנח ּכמי חפץחׁשּוב ונטל ּפטֹור, ּבמקֹום עֹומד היה . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּברׁשּות והּניחֹו ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמרׁשּות
הכניס אם וכן ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהרּבים,
ּפטּור - ּפטֹור ּבמקֹום ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים .מרׁשּות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

.ÊËואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד
הּוא הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; .רׁשּות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב-] ואם[שבסיסו הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר

חּיב - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות .זרק ְְִֵַַַַַָָָָ
.ÊÈוזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
לרקיע נֹוטהעד ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הֹול הּנֹוף ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
העּקר .אחר ִַַָָ

.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק[- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
עׂשרה עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על .ונח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ[נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
נדּבק אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מעׂשרה למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות

וחּיב ּבארץ, ּכזֹורק - ונחטפחים מעׂשרה, למעלה זרק . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּפטּור - ׁשהּוא ּכל .ּבחר ְֶָָֹ

.ËÈמר רמח אֹו קנה הרּביםזרק ּברׁשּות ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
זרק ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּגדֹול, ּכלי אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּכלי
מּפני ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹויׁש
מרׁשּות ּכמֹוציא ונמצא ּגמּורה, הּיחיד רׁשּות זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּכלי

הּיחיד לרׁשּות .הּיחיד ְִִִַַָָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת ּבאין .הּמחיצה ְְִִַַַָָ
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק הרּבים,[של ּברׁשּות יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּפטּור; הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָונעׂשה
ּכאחת ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית .ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

.Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור
לׁשנים ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ּכל ונעׂשה הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ארּבעה על מארּבעה ּפחֹות מהן .מקֹום ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚Îמלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבֹור

ׁשאין חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ, לתֹוכֹו וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמים,
- לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות, מלא היה הּמחיצֹות; מבּטלין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים

מעט ׁשהרי ׁשעּורֹוּפטּור, את הּפרֹות .ּו ֲֲִִֵֵֶֶַָ
.„Îורּבים[ביצת]רקק הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הּוא הרי טפחים, עׂשרה ּבעמקֹו אין אם - ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמהּלכין
ׁשּלא ּבין אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכרׁשּות
עליו, מדּלגין העם רב ׁשהרי טפחים; ארּבעה ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהיה
הּוא הרי עׂשרה, ּבעמקֹו ואין הֹואיל ּבתֹוכֹו, מהּלכין ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָואין

הרּבים הּוארׁשּות הרי יתר, אֹו עׂשרה ּבעמקֹו יׁש ואם . ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָ
טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש והּוא - הּיּמים ּכׁשאר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּכרמלית

ּכן על יתר מארּבעה.אֹו ּפחּותה ּכרמלית ׁשאין , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
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סז            
      

הּיחיד רׁשּות זה הרי - ׁשהּוא,.ארּבעה ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבּיתד לתלֹות וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאפּלּו

ּכרמלית ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, מֹודדיןּולהׁשּתּמׁש ואין , ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
זה הרי יתדֹות, ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלֹו
ּבהן. ּומׁשּתּמׁשים הּיתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתמעט

.Èהּיחיד רׁשּות אבל[שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
- הרּבים רׁשּות ּכפיחרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ארּבעהמּדתן ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? . ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
אין ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ הּוא הרי מּׁשלׁשה, .ּפחֹות ְֲִֵֶָָָָֹ
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר אבלהיה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבארּבע אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָרׁשּות
אּמֹות לארּבע חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם ְְְֱִִִֶַַַַַָאּמֹות;

חּיב הרּבים, ּברׁשּות ׁשאּסּור- ּפטּור; - ּובכרמלית . ְְְְִִִִֶַַַָָָ
מּדבריהם לרׁשּות[מדרבנן]הּכרמלית ּדֹומה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

היה לא אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ׁשּלא ּכדי ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹצרי
אּמֹות ּכּמה העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו ;יּזקּו ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֻֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Èמּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם

צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית מן לֹומר צרי ואין .הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָ
.‚Èּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור להֹוציאּכׁשם אסּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

להכניס אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנה
אֹו הֹוציא ואם הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלכרמלית

ּפטּור .הכניס, ְִִָ
.„Èמרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
מּכרמלית ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור זה הרי - הרּבים לרׁשּות .והֹוציאֹו ְְֲִִִֵֶַָָ
.ÂËמקֹום על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

ואין ּכעֹומד; אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפטֹור
ׁשאינֹו - ּפטֹור ּבמקֹום החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי

ׁשם ׁשּנח ּכמי חפץחׁשּוב ונטל ּפטֹור, ּבמקֹום עֹומד היה . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּברׁשּות והּניחֹו ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמרׁשּות
הכניס אם וכן ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהרּבים,
ּפטּור - ּפטֹור ּבמקֹום ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים .מרׁשּות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

.ÊËואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד
הּוא הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; .רׁשּות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב-] ואם[שבסיסו הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר

חּיב - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות .זרק ְְִֵַַַַַָָָָ
.ÊÈוזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
לרקיע נֹוטהעד ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הֹול הּנֹוף ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
העּקר .אחר ִַַָָ

.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק[- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
עׂשרה עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על .ונח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ[נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
נדּבק אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מעׂשרה למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות

וחּיב ּבארץ, ּכזֹורק - ונחטפחים מעׂשרה, למעלה זרק . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּפטּור - ׁשהּוא ּכל .ּבחר ְֶָָֹ

.ËÈמר רמח אֹו קנה הרּביםזרק ּברׁשּות ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
זרק ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּגדֹול, ּכלי אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּכלי
מּפני ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹויׁש
מרׁשּות ּכמֹוציא ונמצא ּגמּורה, הּיחיד רׁשּות זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּכלי

הּיחיד לרׁשּות .הּיחיד ְִִִַַָָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת ּבאין .הּמחיצה ְְִִַַַָָ
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק הרּבים,[של ּברׁשּות יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּפטּור; הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָונעׂשה
ּכאחת ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית .ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

.Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור
לׁשנים ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ּכל ונעׂשה הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ארּבעה על מארּבעה ּפחֹות מהן .מקֹום ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚Îמלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבֹור

ׁשאין חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ, לתֹוכֹו וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמים,
- לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות, מלא היה הּמחיצֹות; מבּטלין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים

מעט ׁשהרי ׁשעּורֹוּפטּור, את הּפרֹות .ּו ֲֲִִֵֵֶֶַָ
.„Îורּבים[ביצת]רקק הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הּוא הרי טפחים, עׂשרה ּבעמקֹו אין אם - ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמהּלכין
ׁשּלא ּבין אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכרׁשּות
עליו, מדּלגין העם רב ׁשהרי טפחים; ארּבעה ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהיה
הּוא הרי עׂשרה, ּבעמקֹו ואין הֹואיל ּבתֹוכֹו, מהּלכין ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָואין

הרּבים הּוארׁשּות הרי יתר, אֹו עׂשרה ּבעמקֹו יׁש ואם . ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָ
טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש והּוא - הּיּמים ּכׁשאר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּכרמלית

ּכן על יתר מארּבעה.אֹו ּפחּותה ּכרמלית ׁשאין , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
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סח            
      

ה'תש"ע סיון כ"ג קודש שבת יום

   
ּכּלּה.‡. הּיחיד ּברׁשּות ּומטלטל הרּבים, ּברׁשּות אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻעֹומד

הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד, ּברׁשּות ׁשּלאועֹומד ּובלבד ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשהּואיֹוציא מּפני ּפטּור, - הֹוציא ואם ; ְְְְִִִִֵֶַַַָ

אחרת ּופֹותחּברׁשּות הּיחיד, ּברׁשּות אדם עֹומד וכן [דלת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּברׁשּותבמפתח] ּופֹותח הרּבים, ּברׁשּות הרּבים; ְְְִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשהיתהּיחיד ּבהמה אֹובסין. - ּבפנים וראׁשּה ּבחּוץ, ה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבפנים,[מאכילין] ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיהא עד - ּובגמל ְְְְִִֵֶַָָָֹֻאֹותּה;
אר וצּוארֹו .הֹואיל ְִַָָֹ

.;הרּבים ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד, ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא
הכניס ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
להם, צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָיֹוציאם;
- נאים ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
ׁשּלא ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ראׁשֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹמכניס

ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְִִֹֻ
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד האויר[מקבל מן ְְֲִִִִֵֵַָָָָ

וׁשֹותה הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים ּובלבדמן ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַֹ
ּגּבם מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע אםׁשּלא - נגע ואם . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהיה
רׁשּות ׁשהּוא הּגג מעל ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלּגג
ׁשהיה ּבין ארּבעה, על ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּיחיד;
מּמּנּו וקלט מעׂשרה, למעלה ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּצּנֹור
מים נחּו ׁשּלא מּפני חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - ,מים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

והֹולכין נזחלין הן הרי .אּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָ
רׁשּות[בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

טפח מעׂשרה למעלה היה אם - להׁשּתּמׁשהרּבים מּתר - ים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻ
טפחיםעליו עׂשרה עד אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין ,; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻלפיכ
ְִַַהּתחּתֹונים.

ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה
אף - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

רׁשּותעליו ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זה על זה ואסרּו מׁשּתּמׁשֹותאחרת, רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין ; ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ

אחת. ְִַַּברׁשּות
.Âמׁשּתּמׁש - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה, ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

היה הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשניהם,
מׁשּתּמׁש אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹון
ׁשּבׁשני הּזיז ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעליֹון,
ׁשחלק ׁשּתחּתיו זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָצדדי

לעצמֹו .רׁשּות ְְְַ
.Êלהׁשּתּמׁש ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות אויר על הּיֹוצא זיז ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכל

נֹוטלין ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו ויביאםׁשּמא הרּבים, .לרׁשּות ְְִִִִִֵֶַָָ
.Áלמעלה לזֹו מּזֹו זֹורק - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָׁשני

ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, ערּוב;מעׂשרה; ּביניהם ׁשּיהיה אֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
לזרק מּתר מּתכֹות, ּוכלי ּבגדים למעלהואפּלּו זה היּו ואם . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, וכּיֹוצא ּבגד לזרק אסּור - ּבׁשוה היּו ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמּזה
זֹורק ּבהן, וכּיֹוצא חרׂש ּכלי אבל .ויביאם; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

.Ëּגּביו[מים]ּבֹור על וחּלֹון הרּבים, שלידו]ּברׁשּות [בכותל ְְִִַַַַָָ
וחליתֹו הּבֹור הבור]- שבשפת לעׂשרה,[עפר מצטרפין ְְְְֲִִַַָָָָֻ
מּמּנּו אמּורים?ּבׁשּבת[מהחלון]ּוממּלאין ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

יכֹול אדם ׁשאין טפחים, ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבׁשהיה
ׁשם אּלאלעבר מּמּנּו, ממּלאין אין - מפלג היה אם אבל . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

ּכׁשּיצא הּדלי ׁשּנמצא עׂשרה, ּגבֹוהה חליתֹו היתה ּכן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻאם
ּפטֹור. למקֹום יצא החליה, ְְְִִַָָָֻמן

.È- ּגּבּה על וחּלֹון עׂשרה, ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאׁשּפה
ׁשל ּבאׁשּפה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשֹופכין
ׁשֹופכין אין - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבים,
הרּבים ּברׁשּות ּכדרּכן ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא .עליה; ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

.‡Èיׁשעלת][תאּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד ּכן על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
עׂשּו ּכן אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר

ּוביציאה ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה [שללּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
ארּבעההתעלה] ּברחּבּה ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה ּבלא מּמּנה ממּלאין -. ְְְְִִִֶַָָֹ
.Èּבגבהּה ׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיה

מחיצה לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין יתרעׂשרה, ׁשּכל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּמחיצֹות ּומפסדת היא, ּפרצה עׂשר כאינם]על .[נחשבים ְְְִִִֶֶֶֶַַַָ

ּפס הּפרצה מּצד נׁשאר אם החצר? ּבכל לטלטל הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּומה
להיכר] מּכאן[עמוד ּופס רחבמּכאן ּפס אֹו ׁשהּוא, ּבכל ְִִֶַַַָָָֹ

ואין החצר, ּבכל לטלטל מּתר - אחת מרּוח טפחים ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻארּבעה
ּבלבד האּמה מן למלאת אּלא ּפסאסּור נׁשאר לא אם אבל . ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

לּים חצר נפרצה ׁשהרי החצר, ּבכל לטלטל אסּור - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכלל
ּכרמלית רה"ר]ׁשהּוא ואינו רה"י שאינו .[מקום ְְִֶַ

.‚Èלמעלה היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהיא
מים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמן

ׁש צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה טפחואם ּיהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבחצר הּמים ׁשּיהּוא ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמּנה
הֹואיל הּקרקע, עד מּגעת הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֻמבּדלין;

מּתרת זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה מחיצהויׁש הּתירּו ולא . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻ
ּבלבד ּבּמים אּלא ּבּמיםּתלּויה, הּטלטּול ׁשאּסּור מּפני ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

הּכר לעׂשֹות ּכדי אּלא ׁשאינּה ּבמחיצתֹו, הקּלּו - .מּדבריהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.„Èּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת

ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ
ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ּבּמהמׁשלׁשלין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ

אבל ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
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ּכן אם אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם
ּפּסין ּומּכאן,[עמודים]היה מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִַַָָָָָ

החצר ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה .ׁשּנמצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.ÂËוחּלֹון[מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ

מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
על ּגבֹוהה טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,
הּמחיצה ּתהיה אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ירדה ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָיֹורדת

הּמים עד ּכונגעה מחיצה, לּה ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשֹופכין הן הּכרמלית על ׁשהרי - הּים על מּמּנה .ׁשֹופכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

.ÊË- אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר
לרׁשּות יֹוצאין ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאין

ּבמהרה סאתיםהרּבים מחזקת ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו

ּכּפה עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין בצורתהּמים [כיסוי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ
העּוקהקשת] תראה ׁשּלא ּכדי הּזאת[הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

והאכסדרה והחצר הרּבים. מצטרפין[מרפסת]מרׁשּות , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
חצי סאתים? ׁשּמחזיק הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָלארּבע

אּמה חמׁשי ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על .אּמה ְְְֲִֵַַַַָָָָֹֻ
.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה [עדהיתה ְְְְִִִַָָָָָָָָ

סאהשתתמלא] ׁשּׁשים אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְְֲִִִִִַָָָָָ
הּגּמה מעל ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻׁשל
ׁשהחצרֹות הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָלחּוץ.

יבֹואּו[מתלכלכות]מתקלקלֹות ולא מקּלחין, צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְְִִִַַָָֹ
לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹהרֹואים

איןהרּבים סאתים, מחזקת היתה אם - החּמה ּבימֹות אבל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
אין מּסאתים, ּפחּותה היתה סאתים; אּלא לּה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשֹופכין

עּקר ּכל לּה .ׁשֹופכין ְִִָָָ
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין[חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת צּנֹורוהֹולכין וכן הרּבים, לרׁשּות ויֹוצאין ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ויֹורדין[מרזב] הּכתל על נזחלין והן מים, ּפיו על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּׁשֹופכין

הּדר אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרׁשּות
על אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתחת
אּלא הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי

לּביב יֹורדין והן לּביב, חּוץ ׁשֹופ. ְְִִִֵֵַַ
.ËÈּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּבמקֹומן הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ּפיהן, על ׁשֹופ היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבימֹות ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
ּבכרמלית ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא לׁשּפהחּמה; מּתר ,לפיכ . ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל ְְְִִֵֶַַַָָֹעל
.Îימּלא הּספינה[מים]לא מקֹום[בים]מן עׂשה ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּדברים ּבּמה הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָארּבעה
מעׂשרה למעלה היה אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָאמּורים?
ּפטֹור מקֹום ּדר ׁשהרי ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמן

הּכר מּׁשּום אּלא זה לזיז צרי ואינֹו .ממּלא; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל

ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ [למנוענתּגלּגל ְְְְְְִִֵַַַַַַַָ
הקודש] ארּבעביזוי ויעבירּנּו מּידֹו, ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

אםאּמֹות וכן אצלֹו; ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל . ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַ
אצלֹו ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות ּברׁשּותנתּגלּגל קֹורא היה . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

על הֹופכֹו ּבּה, נח אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּיחיד,
הרּבים רׁשּות ּבאויר ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהּכתב;

אצלֹו ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע .ולא ְְְִִֶֶַָָֹ
.Îהיה[מפנה]הּמעביר אם - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ

ואם אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָָּברׁשּות
אּמה מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית מתהיה וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

- עּמֹו לעמד ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהסריח
לכרמלית הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו ּבּים,מֹוציאין לרחץ הּיֹורד . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ

ארּבע ׁשעליו מים יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשהּוא
ּבכרמלית .אּמֹות ְְְִַַ

   
לדירה‡. הּקף ׁשּלא ּתׁשמיׁשֹו[למגורים]מקֹום ׁשּיהיה אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

מאווירו]לאויר ּגּנֹות[להנות ּכגֹון הּמּקיףּופרּדסים- ּוכגֹון , ְְְֲִִִִֵַַַַ
הּמחיצֹות ּבגבּה יׁש אם - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמקֹום

טפחים הּמֹוציאעׂשרה לחּיב הּיחיד ּכרׁשּות הּוא הרי יתר, אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות מּמּנּו והּמֹוׁשיט ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוהּזֹורק

סאתיםלתֹוכֹו ּבית ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא ּבכּלן, מטלטלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אמה] נ' על אמה ּבית[נ' על יתר ּבֹו היה אם אבל ּפחֹות; ֲִֵֵַָָָָָאֹו

ּככרמלית אּמֹות ּבארּבע אּלא ּבֹו לטלטל אסּור .סאתים, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
.על מטלטלין סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוכן

אּלא ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכּלֹו;
אּמֹות -ּבארּבע מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכרמלית ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו היהמטלטלין . ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹ
סאתים, ּבית עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּגבֹוּה
לּים, מּתֹוכֹו לא מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻהֹואיל
ּפי על אף - סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹולא
ּבארּבע אּלא ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמֹות

ּבֹו. ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶָָָָֹלתֹוכֹו;
אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת[חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
אּמה ׁשהיהאלפים ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים[- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ
הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין נקראּוׁשירים, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

סאתים'. ִֵַָ'ּבית
היה„. אם - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּכחצר חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו
ּבכּלֹו לטלטל מּתר עלהּמׁשּכן, יתר ארּכֹו היה אם אבל ; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

אּלא ּבֹו מטלטלין אין אחת, אּמה אפּלּו ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
לאויר ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבארּבע

הּמׁשּכן מחצר אּלא החצרֹות, .ּכׁשאר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
על‰. יתר ּפרצה ּבֹו ּפרץ אם - ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמקֹום

ּדירה לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות מּתרעׂשר - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
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סט             
      

ּכן אם אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם
ּפּסין ּומּכאן,[עמודים]היה מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִַַָָָָָ

החצר ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה .ׁשּנמצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.ÂËוחּלֹון[מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ

מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
על ּגבֹוהה טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,
הּמחיצה ּתהיה אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ירדה ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָיֹורדת

הּמים עד ּכונגעה מחיצה, לּה ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשֹופכין הן הּכרמלית על ׁשהרי - הּים על מּמּנה .ׁשֹופכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

.ÊË- אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר
לרׁשּות יֹוצאין ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאין

ּבמהרה סאתיםהרּבים מחזקת ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו

ּכּפה עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין בצורתהּמים [כיסוי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ
העּוקהקשת] תראה ׁשּלא ּכדי הּזאת[הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

והאכסדרה והחצר הרּבים. מצטרפין[מרפסת]מרׁשּות , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
חצי סאתים? ׁשּמחזיק הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָלארּבע

אּמה חמׁשי ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על .אּמה ְְְֲִֵַַַַָָָָֹֻ
.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה [עדהיתה ְְְְִִִַָָָָָָָָ

סאהשתתמלא] ׁשּׁשים אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְְֲִִִִִַָָָָָ
הּגּמה מעל ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻׁשל
ׁשהחצרֹות הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָלחּוץ.

יבֹואּו[מתלכלכות]מתקלקלֹות ולא מקּלחין, צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְְִִִַַָָֹ
לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹהרֹואים

איןהרּבים סאתים, מחזקת היתה אם - החּמה ּבימֹות אבל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
אין מּסאתים, ּפחּותה היתה סאתים; אּלא לּה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשֹופכין

עּקר ּכל לּה .ׁשֹופכין ְִִָָָ
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין[חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת צּנֹורוהֹולכין וכן הרּבים, לרׁשּות ויֹוצאין ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ויֹורדין[מרזב] הּכתל על נזחלין והן מים, ּפיו על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּׁשֹופכין

הּדר אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרׁשּות
על אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתחת
אּלא הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי

לּביב יֹורדין והן לּביב, חּוץ ׁשֹופ. ְְִִִֵֵַַ
.ËÈּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּבמקֹומן הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ּפיהן, על ׁשֹופ היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבימֹות ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
ּבכרמלית ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא לׁשּפהחּמה; מּתר ,לפיכ . ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל ְְְִִֵֶַַַָָֹעל
.Îימּלא הּספינה[מים]לא מקֹום[בים]מן עׂשה ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּדברים ּבּמה הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָארּבעה
מעׂשרה למעלה היה אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָאמּורים?
ּפטֹור מקֹום ּדר ׁשהרי ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמן

הּכר מּׁשּום אּלא זה לזיז צרי ואינֹו .ממּלא; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל

ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ [למנוענתּגלּגל ְְְְְְִִֵַַַַַַַָ
הקודש] ארּבעביזוי ויעבירּנּו מּידֹו, ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

אםאּמֹות וכן אצלֹו; ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל . ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַ
אצלֹו ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות ּברׁשּותנתּגלּגל קֹורא היה . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

על הֹופכֹו ּבּה, נח אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּיחיד,
הרּבים רׁשּות ּבאויר ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהּכתב;

אצלֹו ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע .ולא ְְְִִֶֶַָָֹ
.Îהיה[מפנה]הּמעביר אם - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ

ואם אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָָּברׁשּות
אּמה מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית מתהיה וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

- עּמֹו לעמד ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהסריח
לכרמלית הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו ּבּים,מֹוציאין לרחץ הּיֹורד . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ

ארּבע ׁשעליו מים יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשהּוא
ּבכרמלית .אּמֹות ְְְִַַ

   
לדירה‡. הּקף ׁשּלא ּתׁשמיׁשֹו[למגורים]מקֹום ׁשּיהיה אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

מאווירו]לאויר ּגּנֹות[להנות ּכגֹון הּמּקיףּופרּדסים- ּוכגֹון , ְְְֲִִִִֵַַַַ
הּמחיצֹות ּבגבּה יׁש אם - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמקֹום

טפחים הּמֹוציאעׂשרה לחּיב הּיחיד ּכרׁשּות הּוא הרי יתר, אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות מּמּנּו והּמֹוׁשיט ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוהּזֹורק

סאתיםלתֹוכֹו ּבית ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא ּבכּלן, מטלטלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אמה] נ' על אמה ּבית[נ' על יתר ּבֹו היה אם אבל ּפחֹות; ֲִֵֵַָָָָָאֹו

ּככרמלית אּמֹות ּבארּבע אּלא ּבֹו לטלטל אסּור .סאתים, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
.על מטלטלין סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוכן

אּלא ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכּלֹו;
אּמֹות -ּבארּבע מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכרמלית ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו היהמטלטלין . ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹ
סאתים, ּבית עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּגבֹוּה
לּים, מּתֹוכֹו לא מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻהֹואיל
ּפי על אף - סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹולא
ּבארּבע אּלא ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמֹות

ּבֹו. ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶָָָָֹלתֹוכֹו;
אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת[חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
אּמה ׁשהיהאלפים ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים[- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ
הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין נקראּוׁשירים, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

סאתים'. ִֵַָ'ּבית
היה„. אם - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּכחצר חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו
ּבכּלֹו לטלטל מּתר עלהּמׁשּכן, יתר ארּכֹו היה אם אבל ; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

אּלא ּבֹו מטלטלין אין אחת, אּמה אפּלּו ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
לאויר ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבארּבע

הּמׁשּכן מחצר אּלא החצרֹות, .ּכׁשאר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
על‰. יתר ּפרצה ּבֹו ּפרץ אם - ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמקֹום

ּדירה לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות מּתרעׂשר - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
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ּופרץ ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ּפרץ ואפּלּו ּבכּלֹו; ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֻלטלטל
זמן] מעׂשר[אחר ליתר ׁשהׁשלימּה עד ּדירה, לׁשם ּוגדרּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּמה

מילין ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּבכּלֹו, לטלטל מּתר -. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ
.Âרּבֹו נזרע אם - לדירה ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

אם - מעּוטֹו נזרע ּבכּלֹו. לטלטל ואסּור ּכגּנה, הּוא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ
מּמ היהנזרע ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית ּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

נּטע ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר הּזרּוע ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּמקֹום
ּבכּלֹו לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא הרי - מים,רּבֹו נתמּלא . ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻֻֻ

הם הרי לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה עמּקים היּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָֻאפּלּו
אין ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻֻּכנטעים

אּמֹות ּבארּבע אּלא ּבֹו .מטלטלין ְְְְְִֶַַַַָ
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה[עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- וסֹותם[כאילו חצריֹורד ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, .אסּור ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ׁשלׁשה ורחב עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמעּוט.

מעּוט זה הרי - יתר ׁשּכלאֹו מעּוט, אינֹו - מּׁשלׁשה ּפחֹות ; ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּכלבּוד מּׁשלׁשה כמחובר]ּפחֹות מן[- הרחיק אם וכן הּוא. ְְְְִִִִִֵָָָֹ

לא - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹהּכתל
ּכלּום .עׂשה ְָָ

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן[להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, הּתלּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַֹ

הּתל ׂשפת על מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה,
אינֹו מחיצה, ּגּבי על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
- קּימת העליֹונה והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹועיל.
אּלא נראה ׁשם אין והרי ּדירה, לׁשם העליֹונה ונעׂשת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל

ּבכּלּה לטלטל ּומּתר הֹועיל, זה הרי - .היא ְְְֲִִֵֵֶַָָֻֻ
.Èאין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח

ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ
.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד[לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד

לתֹוכּה הּמדינה .ּומן ְְִִַָָ
.Èיׁש אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד

יתר היתה ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻּבּה
וכן אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

יׂשראלים ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו ׁשּׁשבתּואם עליהן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הרי - אפּלּוּבבקעה צרּכן, ּבכל לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּבית ׁשהּקיפּו, הּמחיצה מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּמה
ּפנּוי סאתים ּבית נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹסאתים
ּבכל לטלטל אסּורים - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹּבלא
לׁשּירה מׁשלים הּקטן ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא .הּמחיצה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שםׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

לטלטלמשהעריב] מּתרין הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבא ּכ ואחר סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבכּלּה;
ּכׁשהיּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא שבת]קדם הּגֹורמת[בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] הּדיֹורין[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„Èזה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה
קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים

ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים כמחיצה]ׁשּנמצאּו המשמשים [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ
נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָמּכאן

צרּכן ּכל להן ונֹותנין ּוׁשניםּכׁשּירה, רחב האמצעי היה . ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָ
- רּוחֹותיו מּׁשני ּבפּסין האמצעי ׁשּנמצא קצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחיצֹונים
יחיד ׁשבת אם ,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻהרי
אּלא צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבזה
ּבזה יחיד היה ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ואחד ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויחיד

צרּכן ּכל להן נֹותנין - .ּבאמצעי ְְְִִֶֶָָָָָָ
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחת;מחיצה עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה רב]וכל זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
מחיצה לצניעּותאינּה אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

מחיצה אינּה עׂשרהּבלבד, ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ּגמּורה מחיצה אינּה יתר, אֹו ּגּדּורטפחים אדמה]; [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ

מצטרפין חמּׁשה, ּומחיצה .חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִָָָָ
.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל

ּכעֹומד ּפרּוץ היה אם אבל מּתרת;[בשווה]מחיצה. זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ
עׂשר על יתר ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּובלבד

ּכפתח היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל לפרצהאּמֹות. היה ואם . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מפסדת אינּה מעׂשר, יֹותר ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָזֹו

מרּבההּמחיצה הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, -. ְְְְִֵֶֶַַָָֹֻ
.ÊÈטפחים מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה

הּפרצֹות היּו אם אבל ּפחּותהומעלה; מהן ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻמּׁשלׁשה

ּכלבּוד הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל .[כמחובר]העֹומד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ
.ÁÈלחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?

לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו טפחים, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
ׁשהיא ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - טפחים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁשה

לאורך] ערב[מונחים ּבלא רוחב]ׁשתי ׁשתי[- ּבלא ערב אֹו ,. ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי
ׁשאין - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָסֹוף
למׁשה הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ּפחּותה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

הן .מּסיני ִִֵַ
.ËÈקנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים והּקנה[הקנים יתר, אֹו טפחים עׂשרה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשני נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכּיֹוצא
הּלחיים וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּלחיים
צריכה - ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרה,

ּבריאה דיה]ׁשּתהא קׁש[חזקה ׁשל ּדלת אפּלּו ּדלת, .לקּבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

            
      

.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה[כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּפתח צּורת זה הרי טפחים, ׁשעׂשהעׂשרה ּפתח וצּורת ; ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּצדא מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ּכלּום[סמוך אינּה ׁשאין- ; ְִֵֵֶַַָָ
ּבאמצע אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ּדר. ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Îמחיצה עֹוׂשין ּבאכליםּבּכל ּבין ּבכלים, ּבין ּבין- , ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ׁשּיהיּוּבאדם והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ינּודּו[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי ,. ְְִֵֶָֹ
.Îּכׁשרה זֹו הרי מאליה, העֹומדת ּומחיצהמחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מחיצה זֹו הרי ּבׁשּבת, מּתרהּנעׂשית - ּבׁשגגה נעׂשת ואם . ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
לדעת ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל

ּבׁשּבתהמטלטל ׁשּתעׂשה הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבׁשגגה, העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכדי
ּבּה לטלטל זה נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן

ּבּה לטלטל אסּור זה הרי -. ְְֲֵֵֶַָָ
.‚Îזה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
לדעּתֹו ׁשּלא אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה .להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Îהארץ על מס ׁשהּוא צד]אילן מכל לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ּבין ממּלא - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבארץ,[ענפיו]ּבּדיו וקֹוׁשרן ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכּלן ּתחת ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד ;עד ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֻ

יתר היה אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּבית

הּוא לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, .מּפני ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ

   
הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ

לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹוצאין זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ְְְְְִֶֶַָָָָֻּבׁשּכנגּדּה
.מּתירין ּברּוח[בטלטול]היא לֹו עֹוׂשה הּסתּום? מבֹוי ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו; לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻרביעית,
ּומּדברי לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין

ּול הרביעית, הרּוח היא קֹורהסֹופרים אֹו ּבלחי לּה ּדי פיכ. ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ
מּכאן,‚. ּפתח צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהיא

מּכאן קֹורה אֹו ּומבֹויּולחי ּתֹורתֹו[מפותל]עקם[מפולש]. , ְִִָָָָָֹ
.ּכמפּלׁש[דינו] ְִָֻ

ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו לרׁשּות[שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי אינֹו - לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרּבים,

הרּבים מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי .לא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹֻ
ׁשל‰. לאׁשּפה ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי

ּכלּום צרי אינֹו - עׂשּויהרּבים אינּה רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׂשרטֹון הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין שפתו]להתּפּנֹות, .[תיבש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי רחבה[- [חצרלאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ
הבתים] מכשאחורי היה לא אם - רּבים ּפתחׁשל ּכנגד ּון ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּכלּום. הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
ׁשל היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
ונמצא אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָיחיד

רחבה ׁשל לצּדּה .ּכלה ְְִֶֶָָָָ
.Êוחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה ומעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּפתּוחֹות
רחּבֹו על יתר הּואארּכֹו הרי ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מבֹוי אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחיּכחצר ּכל רּוחֹותיו מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבפסּבמּׁשהּו אֹו אחת[קרש], מרּוח ארּבעה .רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Áונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
קֹורה אֹו לתֹוכֹו,ּבלחי ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

אחת חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא מבֹויּכגֹון וכן , ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו אֹוׁשאין לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ארּבעה .ּבפס ְְַַָָ
.Ëטפחים ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין לחימבֹוי לא צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ

הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻולא
ּכלבּוד מבֹוי[כמחובר]הּוא על. אף - ּבקֹורה ּפיׁשהכׁשירֹו ְְְִִִֶַַָָָ

הּיחיד ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל לרׁשּותׁשּמּתר מּתֹוכֹו הּזֹורק , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו ְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבים,

עׂשּויה היא מּתֹוכֹוהּכר הּזֹורק - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל . ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהּלחי חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלרׁשּות

רביעית ּברּוח ּכמחיצה הּוא .הרי ְְְֲִִִִֵַָ
.Èּכיצד - ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני

ואחר מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמכׁשיר
הּדלתֹות, לנעל צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכ

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי מׁשּקעֹות[הדלתות]אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֻ
להּנעל ּומתּקנן אֹותן מפּנה לחיּבעפר, אֹו ּפתח, צּורת אבל . ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הרּבים רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - .וקֹורה ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
.‡Èהּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל ּבּמהמּתר . ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

אם אבל הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָּדברים
לכרמלית סמּו רה"ר]היה ואינו רה"י שאינו אסּור[מקום - ְְְִַָָָָ

אחר לחי ׁשּיעׂשה עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלטלטל
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו אתלהּתיר [הכרמלית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ונעהכרמלית] ככרמלית]ֹור, .[נהיה ְֵ
.È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

הניה ּבאּסּורי עצמּהואפּלּו זרה עבֹודה אׁשרה. ׁשעׂשהאֹו , ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכׁשר; - לחי ׁשהּואאֹותּה ּכל עביֹו איןׁשהּלחי הּלחי, ּגבּה . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ְְְְֲִֵֶָָָָָָָּפחֹות
.‚Èלרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

האׁשרה מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, רחבהּקֹורה וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּתהיה והּוא ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקֹורה,

ׁשלׁשה[חזקה]ּבריאה ׁשל לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
טפחים ׁשלׁשה על ּומעמידיטפחים ה-]. קֹורה,[תומכי ְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לבנה וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו .צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

עלקֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אּמֹות עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; אמּורים?עׂשרים ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
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עי             
      

.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה[כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּפתח צּורת זה הרי טפחים, ׁשעׂשהעׂשרה ּפתח וצּורת ; ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּצדא מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ּכלּום[סמוך אינּה ׁשאין- ; ְִֵֵֶַַָָ
ּבאמצע אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ּדר. ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Îמחיצה עֹוׂשין ּבאכליםּבּכל ּבין ּבכלים, ּבין ּבין- , ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ׁשּיהיּוּבאדם והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ינּודּו[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי ,. ְְִֵֶָֹ
.Îּכׁשרה זֹו הרי מאליה, העֹומדת ּומחיצהמחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מחיצה זֹו הרי ּבׁשּבת, מּתרהּנעׂשית - ּבׁשגגה נעׂשת ואם . ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
לדעת ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל

ּבׁשּבתהמטלטל ׁשּתעׂשה הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבׁשגגה, העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכדי
ּבּה לטלטל זה נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן

ּבּה לטלטל אסּור זה הרי -. ְְֲֵֵֶַָָ
.‚Îזה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
לדעּתֹו ׁשּלא אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה .להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Îהארץ על מס ׁשהּוא צד]אילן מכל לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ּבין ממּלא - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבארץ,[ענפיו]ּבּדיו וקֹוׁשרן ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכּלן ּתחת ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד ;עד ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֻ

יתר היה אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּבית

הּוא לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, .מּפני ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ

   
הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ

לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹוצאין זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ְְְְְִֶֶַָָָָֻּבׁשּכנגּדּה
.מּתירין ּברּוח[בטלטול]היא לֹו עֹוׂשה הּסתּום? מבֹוי ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו; לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻרביעית,
ּומּדברי לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין

ּול הרביעית, הרּוח היא קֹורהסֹופרים אֹו ּבלחי לּה ּדי פיכ. ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ
מּכאן,‚. ּפתח צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהיא

מּכאן קֹורה אֹו ּומבֹויּולחי ּתֹורתֹו[מפותל]עקם[מפולש]. , ְִִָָָָָֹ
.ּכמפּלׁש[דינו] ְִָֻ

ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו לרׁשּות[שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי אינֹו - לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרּבים,

הרּבים מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי .לא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹֻ
ׁשל‰. לאׁשּפה ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי

ּכלּום צרי אינֹו - עׂשּויהרּבים אינּה רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׂשרטֹון הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין שפתו]להתּפּנֹות, .[תיבש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי רחבה[- [חצרלאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ
הבתים] מכשאחורי היה לא אם - רּבים ּפתחׁשל ּכנגד ּון ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּכלּום. הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
ׁשל היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
ונמצא אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָיחיד

רחבה ׁשל לצּדּה .ּכלה ְְִֶֶָָָָ
.Êוחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה ומעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּפתּוחֹות
רחּבֹו על יתר הּואארּכֹו הרי ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מבֹוי אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחיּכחצר ּכל רּוחֹותיו מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבפסּבמּׁשהּו אֹו אחת[קרש], מרּוח ארּבעה .רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Áונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
קֹורה אֹו לתֹוכֹו,ּבלחי ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

אחת חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא מבֹויּכגֹון וכן , ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו אֹוׁשאין לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ארּבעה .ּבפס ְְַַָָ
.Ëטפחים ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין לחימבֹוי לא צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ

הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻולא
ּכלבּוד מבֹוי[כמחובר]הּוא על. אף - ּבקֹורה ּפיׁשהכׁשירֹו ְְְִִִֶַַָָָ

הּיחיד ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל לרׁשּותׁשּמּתר מּתֹוכֹו הּזֹורק , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו ְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבים,

עׂשּויה היא מּתֹוכֹוהּכר הּזֹורק - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל . ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהּלחי חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלרׁשּות

רביעית ּברּוח ּכמחיצה הּוא .הרי ְְְֲִִִִֵַָ
.Èּכיצד - ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני

ואחר מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמכׁשיר
הּדלתֹות, לנעל צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכ

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי מׁשּקעֹות[הדלתות]אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֻ
להּנעל ּומתּקנן אֹותן מפּנה לחיּבעפר, אֹו ּפתח, צּורת אבל . ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הרּבים רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - .וקֹורה ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
.‡Èהּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל ּבּמהמּתר . ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

אם אבל הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָּדברים
לכרמלית סמּו רה"ר]היה ואינו רה"י שאינו אסּור[מקום - ְְְִַָָָָ

אחר לחי ׁשּיעׂשה עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלטלטל
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו אתלהּתיר [הכרמלית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ונעהכרמלית] ככרמלית]ֹור, .[נהיה ְֵ
.È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

הניה ּבאּסּורי עצמּהואפּלּו זרה עבֹודה אׁשרה. ׁשעׂשהאֹו , ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכׁשר; - לחי ׁשהּואאֹותּה ּכל עביֹו איןׁשהּלחי הּלחי, ּגבּה . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ְְְְֲִֵֶָָָָָָָּפחֹות
.‚Èלרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

האׁשרה מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, רחבהּקֹורה וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּתהיה והּוא ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקֹורה,

ׁשלׁשה[חזקה]ּבריאה ׁשל לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
טפחים ׁשלׁשה על ּומעמידיטפחים ה-]. קֹורה,[תומכי ְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לבנה וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו .צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

עלקֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אּמֹות עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; אמּורים?עׂשרים ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
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ּפתח; צּורת לֹו היה -ׁשּלא ּפתח צּורת לֹו היה אם אבל ֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מאה רחב אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה ֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָאפּלּו

מּתר זה הרי - .אּמה ֲֵֶַָָֻ
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם עד[קישוט]וכן וצּיּור, ְְִִִֵֶַַָָָָ

למעלה ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיּו
ואם עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
וכּיּור צּיּור ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

הּכר ׁשם ונמצא ּבּה, מסּתּכלין -. ְְְְִִִֵֶַָָָ
.ÊËעׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

ּכׁשר - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי יתראּמה, ּגבהֹו היה ; ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּבקֹורה למעטֹו ּובא צרימעׂשרים, - למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

טפח ּברחּבּה ּבֹולהיֹות חֹוקק - מעׂשרה ּפחֹות ּגבהֹו היה . ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ
בקרקעו] אּמֹות[חופר ארּבע על אּמֹות ארּבע ּומעמיקמׁש , ְְֲִֶֶַַַַַַַַ

לעׂשרה[בקרקע] להׁשלימֹו .ּכדי ְְְֲִֵַַָָ
.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו הקורה]נפרץ או ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ

מּתר; טפחים, ארּבעה רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד נׁשאר אם -ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻ
ּפס נׁשאר לא ואם עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא
מּׁשלׁשה; ּפחֹות הּפרצה היתה ּכן אם אּלא אסּור, - ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹארּבעה

הּוא ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִֶָָָָֹ
.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר[כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

אסּור זה הרי - הרּבים לרׁשּות מבֹויּכנגּדֹו ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבֹוקעיןמפּלׁש ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר [עוברים]; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּגמּורה הּיחיד רׁשּות היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין .ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי

מכּונין ׁשאינן ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּנמצאּו
מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד מכׁשירן?זה וכיצד . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשּבּצד הּׁשבילים מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוׂשה
ׁשּבּצד הּׁשבילים לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאחד,

קֹורה. אֹו לחי ְִִֵַָהּׁשני
.Îׁשּצּדֹו את[דפנו]מבֹוי מּניח קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּקצר ּכנגד הּמבֹויהּקֹורה מחצי - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד . ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
והחצי ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָֻהּפנימי

אסּור הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא .החיצֹון ְִִִֶַַָ
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁשּתיׁשּיׁש מרחיק אֹו . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אּמֹות ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ּומעמיד מּכאן, ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹאּמֹות
הּמבֹוי ּפתח ונמצא - אּמֹות ׁשלׁש ּפס ּומעמיד ְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי והּצדדין אּמֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻעׂשר

הּפרּוץ .על ַַָ
.Îהעֹומד ּולחי ּכׁשר; מבֹוי, ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלחי

ּכׁשר הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ׁשהּואמאליו ּולחי . ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
נראה ׁשהיה אֹו לחי, נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָנראה
לחי ׁשם אין ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמּבחּוץ

לחי מּׁשּום נּדֹון זה הרי ׁשלׁשה- הּקרקע מן ׁשהגּביהֹו לחי . ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהפליגֹו אֹו עׂשה[הרחיקו]טפחים, לא - ׁשלׁשה הּכתל מן ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹ

ּפחֹותּכלּום ׁשּכל ּכׁשר, - טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹ

ּכלבּוד ּבין[כמחובר]מּׁשלׁשה - הרּבה רחב ׁשהּוא לחי . ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
ּכחצי רחּבֹו ׁשהיה ּבין הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהיה
יתר היה אם אבל לחי; מּׁשּום ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹרחב
הּפרּוץ על מרּבה עֹומד מּׁשּום נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי .על ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֻ

.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה
האר מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ׁשלׁשהנּכרת; ץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

מחיצה אינּה יתר, אֹו ּכתליטפחים ּבׁשני יתדֹות ׁשּתי נעץ . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּצרי ּכלּום; עׂשה לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמבֹוי

לֹו סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה .להיֹות ְִֵַַַַָָָֹ
.„Îוכן הּׁשני, ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה

זה, מּכתל יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּתי
קֹורה להביא צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹואין

אחרת קֹורה להביא צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה .אחרת; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי[צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ

ּבׁשּתיהן יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
אחת היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה

טפחים ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא אֹותןמעׂשרה; ּכׁשרֹואין , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו ׁשּיעׂשּו[מכוונות עד , ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ

זֹו ּבצד .זֹו ְַ
.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ

ּפׁשּוטה היא היא[ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ
רחב ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת

הּמבֹויחטפ ּבתֹו הּקֹורה היתה אֹו. לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה , ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻ
רֹואין: - מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
זה ּבין אין ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכל
לאו, ואם אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלזה

אחרת. קֹורה להביא ְִִֶֶַָָָצרי
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ְֵֶָָָ

ּפּסין ּבכל[עמודים]ׁשמֹונה ּדבּוקין ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
בהמה]זוית להשקות מים שאיבת להתיר כדי אּלּו[- הרי - ֲִֵֵָ

בהמה]ּכמחיצה להשקות מים שאיבת להתיר כדי על[- ואף ; ְְִִַַָ
וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על מרּבה ׁשהּפרּוץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּפי
ּולהׁשקֹות הּבֹור מן למּלאת מּתר זה הרי עֹומדֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻהּזוּיֹות

הפסים]לּבהמה מהן?[במתחם ּפס ּכל ּגבּה יהיה וכּמה . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּופס, ּפס ּכל ּובין טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָעׂשרה

רבקֹות ׁשּתי אחת[קבוצות]ּכמלא ּבקר, ארּבע ארּבע ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש על יתר אין זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ואחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכנסת

ּוׁשליׁש אּמה .עׂשרה ְְִֵֶַָ
.ÁÎ,מארּבעּתן זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה

הּמתלּקט ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, עׂשרה[המתרומם]אבן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
רֹואין:[טפחים] - קנים ׁשל חבילה אֹו אּמֹות, ארּבע ְֲִִִִֶַַַָָמּתֹו

ל ואּמה לכאן אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו עׂשרה,ּכל ּבגבּה כאן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ּפּסין ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום ּביןנּדֹון ואין קנים, חמּׁשה . ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

וׁשּׁשה לכאן טפחים ׁשּׁשה ּביניהם ויׁש ׁשלׁשה, לזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
ּפּסין ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹונים - לכאן .טפחים ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
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.ËÎוהּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר
לכך] מקום מספיק ּבפנים[שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ

וׁשֹותה הּפּסין ּפימן על אף במצב]; ראׁש[וזאת יאחז ׁשּלא ְִִִֶַַַַַָֹֹֹ
הּמים[בכוח]הּבהמה ׁשּבֹו הּכלי להעם לתת לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ

ו] - ורובה" ב"ראשה צורך אין - כזה שבמקרה הֹואיללסטות. ,ִ
מּתר ּבפנים, ורּבּה לגמלוראׁשּה ואפּלּו ,– ארוך [שצווארו ְְְְֲִִִַָָָָָֹֻֻ

שלו] ורובו" "ראשו על להקפיד -יש מּזה יֹותר קרֹובים היּו .ְִִֵֶָ
לפנים. נכנס ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו מהן, להׁשקֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻאסּור

ׁשהּוא ּכל להרחיק שירצה]ּומּתר מרחק ּובלבד[איזה , ְְְִִֶַַָָֻ
ּפׁשּוטין ּבפּסים רּוח[עמודים]ׁשּירּבה ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ

הצדדים]ורּוח יהיה[=כל ׁשּלא ּכדי ש], ּפס[המרווח ּבין ְְִֵֵֶֶַַָֹ
ּוׁשליׁש אּמה עׂשרה ׁשלׁש על יתר .לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביביהּפּסין ִִִֵַַָֹ
יׂשראלהבאר] ּבארץ אּלא ּבלבד, רגלים עֹולי ּולבהמת ,- ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

רּבים ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ירדוהּוא, - אדם אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּגבֹוהה לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר

ויׁשּתה וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, היהעׂשרה ואם . ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ
ידלה זה הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין הפסים]ויׁשּתה .[במתחם ְְִִֵֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים .עׂשרה ְֲִָָָ

.Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו ש]הממּלא [בדלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניה אבּוס[לצורך היה ואם להאכלת; גדול [מתקן ְְִֵֶָָָָ

[- והיה[חלקו]ראׁשֹוהבהמה הּפּסים, לבין ּגבֹוּה[האבוס]נכנס ְְְִִֵַַַָָָָֹ
ארּבעה ורחב עצמו]עׂשרה משל לרשות ימּלא[שנהפך לא - ְְְֲֵַַָָָָָָֹ

לפניה הדלי]ויּתן הּדלי[את ויֹוציא האבּוס, יתקלקל ׁשּמא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ממּל אּלא הרּבים; רׁשּות לקרקע האבּוס ּומן וׁשֹופלאבּוס, א ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

האבוס] מאליה[בתוך ׁשֹותה והיא ,. ְִֵֵֶָָ
.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק

ויֹותר עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכל נעׂשה - ונראה נּכר הרּבּוע והרי ארּבעה, על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמארּבעה

ׁשם ואין ּבבקעה, היה ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּביניהם
מּכאן ּופס מּכאן ּפס ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר .ּביניהם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹוקעין רּבים היּו לא[הולכים]ואפּלּו - הּפּסין ּבין ועֹוברין ְְְֲִִִִִֵַַַַָֹ
ּבּה; ּבֹוקעין ׁשהרּבים ּכחצר הן והרי הּמחיצֹות, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבטלּו

חּיב לתֹוכֹו, אםוהּזֹורק ּביניהן, הּבהמה להׁשקֹות ּומּתר . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבאר. ּביניהן ׁשם ְֵֵֵֶָָָהיה

.„Ïלטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר
חצרֹות, ׁשּתי היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה

ׁשּיערבּו עד חצרות]אסּורין הּמים[ערוב יבׁשּו [שבבור]. ְְְֲִִֶַַַָָ
מחיצה נחׁשבּו ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשּבת

לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן מים[לבאר]לטלטל ְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּבׁשּבת, ׁשּנעׂשת מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּבת

מחיצה אסּורׁשמּה - ּבׁשּבת לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי . ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָ
לכרמלית ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, .לטלטל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַ

.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מּת[מבנה - רּבבקעה ְְְְִַַָָָֻ
ּבכּלּה ותקרהלטלטל מחיצֹות ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ,; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

והּזֹורק רביעית. רּוח וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשאנּו
לֹו ׁשּיׁש סתּום למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָמרׁשּות

הריקֹורה אּמֹות, ּבעׂשר ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עד ׁשהיא ּפרצה ׁשּכל ּפי על אף ּבכּלן. לטלטל אסּור ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה
היתה ואם זוית; ּבקרן ּפתח עֹוׂשין אין ּכפתח, אּמֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשר

אֹותּה רֹואין - הּפרצה אר על מּלמעלה קֹורה [כאילוׁשם ְְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבכּלן-] לטלטל ּומּתר וסתמה, .ׁשּירדה ְְְְְְֵֶַָָָָָָֻֻ

.ÂÏׁשל הּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע
אצּבעֹות ארּבע והּטפח, מקֹום,.יד; ּבכל האמּורה אּמה וכל ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָָָ

טפחים. ׁשּׁשה ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּבין
לזֹו, זֹו ּדחּוקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּופעמים

ׂשֹוחקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין [אינןּופעמים ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ
להחמירדבוקות] וזה, וזה מׁשורֹווחֹות; ּכיצד? [אורך]. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָ

עצבֹות אּמה עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָמבֹוי,
ּבהן,[דחוקות] וכּיֹוצא עצבֹות. אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ;ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

וכלאים. סּכה ְְְְִִִַַָֻלענין



       

ה'תש"ע סיון י"ז ראשון יום

    
עׂשה‡. מצוֹות מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיבין

"ּכי ׁשּנאמר: אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָידעּתיו,
אּלא עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדקה".
נגאלין יׂשראל ואין ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבצדקה,
ּתּפדה; ּבמׁשּפט "צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבצדקה". ְְִֶָָָָוׁשביה,
.ולא רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּולעֹולם

הּצדקה ּבׁשביל נגלל הּצדקה,הּזק מעׂשה "והיה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ל "ונתן ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם ּכל ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלֹום".
מרחם, ואינֹו אכזרי ׁשהּוא מי וכל ;"והרּב ורחמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָרחמים,
ּבּגֹוים, אּלא מצּויה האכזרּיּות ׁשאין - ליחּוסֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיחּוׁש
והּנלוה יׂשראל ּכל ירחמּו". ולא הּמה, "אכזרי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אלהיכם"; לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאליהם
ענּיי ּולמי עליו? ירחם מי אחיו, על האח ירחם לא ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹאם
ורֹודפין אֹותן ׁשּׂשֹונאין הלּגֹוים עיניהן, נֹוׂשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָיׂשראל

לאחיהם. אּלא ּתלּויֹות, עיניהם אין הא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחריהן?!
'ּבלּיעל'‚. נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ,ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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עג            
      

.ËÎוהּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר
לכך] מקום מספיק ּבפנים[שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ

וׁשֹותה הּפּסין ּפימן על אף במצב]; ראׁש[וזאת יאחז ׁשּלא ְִִִֶַַַַַָֹֹֹ
הּמים[בכוח]הּבהמה ׁשּבֹו הּכלי להעם לתת לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ

ו] - ורובה" ב"ראשה צורך אין - כזה שבמקרה הֹואיללסטות. ,ִ
מּתר ּבפנים, ורּבּה לגמלוראׁשּה ואפּלּו ,– ארוך [שצווארו ְְְְֲִִִַָָָָָֹֻֻ

שלו] ורובו" "ראשו על להקפיד -יש מּזה יֹותר קרֹובים היּו .ְִִֵֶָ
לפנים. נכנס ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו מהן, להׁשקֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻאסּור

ׁשהּוא ּכל להרחיק שירצה]ּומּתר מרחק ּובלבד[איזה , ְְְִִֶַַָָֻ
ּפׁשּוטין ּבפּסים רּוח[עמודים]ׁשּירּבה ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ

הצדדים]ורּוח יהיה[=כל ׁשּלא ּכדי ש], ּפס[המרווח ּבין ְְִֵֵֶֶַַָֹ
ּוׁשליׁש אּמה עׂשרה ׁשלׁש על יתר .לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביביהּפּסין ִִִֵַַָֹ
יׂשראלהבאר] ּבארץ אּלא ּבלבד, רגלים עֹולי ּולבהמת ,- ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

רּבים ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ירדוהּוא, - אדם אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּגבֹוהה לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר

ויׁשּתה וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, היהעׂשרה ואם . ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ
ידלה זה הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין הפסים]ויׁשּתה .[במתחם ְְִִֵֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים .עׂשרה ְֲִָָָ

.Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו ש]הממּלא [בדלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניה אבּוס[לצורך היה ואם להאכלת; גדול [מתקן ְְִֵֶָָָָ

[- והיה[חלקו]ראׁשֹוהבהמה הּפּסים, לבין ּגבֹוּה[האבוס]נכנס ְְְִִֵַַַָָָָֹ
ארּבעה ורחב עצמו]עׂשרה משל לרשות ימּלא[שנהפך לא - ְְְֲֵַַָָָָָָֹ

לפניה הדלי]ויּתן הּדלי[את ויֹוציא האבּוס, יתקלקל ׁשּמא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ממּל אּלא הרּבים; רׁשּות לקרקע האבּוס ּומן וׁשֹופלאבּוס, א ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

האבוס] מאליה[בתוך ׁשֹותה והיא ,. ְִֵֵֶָָ
.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק

ויֹותר עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכל נעׂשה - ונראה נּכר הרּבּוע והרי ארּבעה, על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמארּבעה

ׁשם ואין ּבבקעה, היה ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּביניהם
מּכאן ּופס מּכאן ּפס ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר .ּביניהם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹוקעין רּבים היּו לא[הולכים]ואפּלּו - הּפּסין ּבין ועֹוברין ְְְֲִִִִִֵַַַַָֹ
ּבּה; ּבֹוקעין ׁשהרּבים ּכחצר הן והרי הּמחיצֹות, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבטלּו

חּיב לתֹוכֹו, אםוהּזֹורק ּביניהן, הּבהמה להׁשקֹות ּומּתר . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבאר. ּביניהן ׁשם ְֵֵֵֶָָָהיה

.„Ïלטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר
חצרֹות, ׁשּתי היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה

ׁשּיערבּו עד חצרות]אסּורין הּמים[ערוב יבׁשּו [שבבור]. ְְְֲִִֶַַַָָ
מחיצה נחׁשבּו ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשּבת

לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן מים[לבאר]לטלטל ְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּבׁשּבת, ׁשּנעׂשת מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּבת

מחיצה אסּורׁשמּה - ּבׁשּבת לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי . ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָ
לכרמלית ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, .לטלטל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַ

.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מּת[מבנה - רּבבקעה ְְְְִַַָָָֻ
ּבכּלּה ותקרהלטלטל מחיצֹות ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ,; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

והּזֹורק רביעית. רּוח וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשאנּו
לֹו ׁשּיׁש סתּום למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָמרׁשּות

הריקֹורה אּמֹות, ּבעׂשר ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עד ׁשהיא ּפרצה ׁשּכל ּפי על אף ּבכּלן. לטלטל אסּור ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה
היתה ואם זוית; ּבקרן ּפתח עֹוׂשין אין ּכפתח, אּמֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשר

אֹותּה רֹואין - הּפרצה אר על מּלמעלה קֹורה [כאילוׁשם ְְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבכּלן-] לטלטל ּומּתר וסתמה, .ׁשּירדה ְְְְְְֵֶַָָָָָָֻֻ

.ÂÏׁשל הּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע
אצּבעֹות ארּבע והּטפח, מקֹום,.יד; ּבכל האמּורה אּמה וכל ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָָָ

טפחים. ׁשּׁשה ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּבין
לזֹו, זֹו ּדחּוקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּופעמים

ׂשֹוחקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין [אינןּופעמים ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ
להחמירדבוקות] וזה, וזה מׁשורֹווחֹות; ּכיצד? [אורך]. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָ

עצבֹות אּמה עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָמבֹוי,
ּבהן,[דחוקות] וכּיֹוצא עצבֹות. אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ;ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

וכלאים. סּכה ְְְְִִִַַָֻלענין



       

ה'תש"ע סיון י"ז ראשון יום

    
עׂשה‡. מצוֹות מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיבין

"ּכי ׁשּנאמר: אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָידעּתיו,
אּלא עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדקה".
נגאלין יׂשראל ואין ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבצדקה,
ּתּפדה; ּבמׁשּפט "צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבצדקה". ְְִֶָָָָוׁשביה,
.ולא רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּולעֹולם

הּצדקה ּבׁשביל נגלל הּצדקה,הּזק מעׂשה "והיה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ל "ונתן ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם ּכל ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלֹום".
מרחם, ואינֹו אכזרי ׁשהּוא מי וכל ;"והרּב ורחמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָרחמים,
ּבּגֹוים, אּלא מצּויה האכזרּיּות ׁשאין - ליחּוסֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיחּוׁש
והּנלוה יׂשראל ּכל ירחמּו". ולא הּמה, "אכזרי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אלהיכם"; לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאליהם
ענּיי ּולמי עליו? ירחם מי אחיו, על האח ירחם לא ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹאם
ורֹודפין אֹותן ׁשּׂשֹונאין הלּגֹוים עיניהן, נֹוׂשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָיׂשראל

לאחיהם. אּלא ּתלּויֹות, עיניהם אין הא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחריהן?!
'ּבלּיעל'‚. נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ,ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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עד           
      

הּוא זרה ּובעבֹודה 'ּבלּיעל'; זרה עבֹודה עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן עיניו ּובמעלים בלּיעל", ּבני אנׁשים "יצאּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָאֹומר:
לבב עם דבר יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּצדקה
אכזרי"; רׁשעים, "ורחמי ׁשּנאמר: 'רׁשע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבלּיעל".
ב והיה ה', אל עלי "וקרא ׁשּנאמר: 'חֹוטא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
ׁשּנאמר: הענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
מּצעקתם להּזהר צרי ,לפיכ תׁשמע"; אּתה ענּיים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ"ׁשועת
אלי, יצעק ּכי "והיה ׁשּנאמר: להם, ּכרּותה ּברית ׁשהרי -ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אני". חּנּון ּכי ְְִִִַַָָוׁשמעּתי
ּכבּוׁשֹות„. ּופניו רעֹות, ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

אֹו זכּותֹו אּבד זהּובים, אלף לֹו נתן אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבּקרקע
ּומתאֹונןהפסידּה ּובׂשמחה, יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן אּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

לקׁשה[=מצטער] בכיתי לא "אם ׁשּנאמר: צרתֹו, על ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמֹו
ּתחנּונים ּדברי לֹו ּומדּבר לאביֹון"; נפׁשי עגמה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיֹום,

ארנן". אלמנה "ולב ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמֹות,
ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין ,מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבזעקהּבדברים עליו הּקֹול להגּביּה אֹו ּבעני, לגער ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ
נׁשּבר "לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכה; נׁשּבר ׁשּלּבֹו מּפני -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשפלים, רּוח "להחיֹות ואֹומר: תבזה", לא אלהים, - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹֹונדּכה
לֹו; אֹוי העני, את ׁשהכלים למי ואֹוי נדּכאים". לב ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּולהחיֹות
"אב ׁשּנאמר: ּבדברים, ּבין ּברחמים ּבין ּכאב, לֹו יהיה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא

לאביֹונים". ְִִֶָָֹאנכי
.Âּגדֹול ׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה, לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה

הּנֹותן נאמר:מּׂשכר ּבהן וכּיֹוצא צדקה ּגּבאי ועל ; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּכּכֹוכבים". הרּבים ְִִִֵַַַָָ"ּומצּדיקי

.Êּגדֹולה מעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה, יׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשמֹונה
ונֹותן ,ׁשּמ יׂשראל ּביד הּמחזיק זה - מּמּנה למעלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
לֹו ממציא אֹו ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה ְְִִֶַַַָָָָָֻלֹו
ולא לּברּיֹות יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמלאכה,

זיׁשאל ועל ;"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת נאמר: ה ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
.ויצטר יּפל ׁשּלא ּבֹו החזק ּכלֹומר, -ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ

.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּפחּות
לׁשמּה מצוה זֹו ׁשהרי לקח, מּמי העני ידע לׁשּכתולא ּכגֹון ; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבחׁשאי, ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָחׁשאים
- לזה וקרֹוב ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהענּיים
ׁשל קּפה לתֹו אדם יּתן ולא צדקה; ׁשל קּפה לתֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻהּנֹותן
לנהג ויֹודע וחכם נאמן ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻצדקה,

ּתרדיֹון. ּבן ּכחנניה ְְְֲֶַַַַָָּכּׁשּורה
.Ëמּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות

ּומׁשליכיןלקח ּבּסתר, הֹולכין ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ּכגֹון ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
טֹובה ּומעלה לעׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִִֵַַָָָֻהיא,
.Èהּנֹותן ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ּכגֹוןּפחּות ; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּומפׁשילין ּבסדיניהם הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי
ּכדי ונֹוטלין, הענּיים ּובאין ּבּוׁשה.לאחֹוריהם, להם יהיה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

.‡Èׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו, לעני ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

.Èׁשּיׁשאל אחר לֹו, לּתן ּכראּוי לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‚Èיפֹות ּפנים ּבסבר הראּוי, מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

.„Èּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִֵֶֶֶֶָ
.ÂË,ּתפּלה ּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּגדֹולי

מתּפללין ּכ פני".ואחר אחזה ּבצדק "אני ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
.ÊËחּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן

הּבנֹות ּולהנהיג ּתֹורה, הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהם,
מבּזֹות יהיּו ולא יׁשרה לאביוּבדר מזֹונֹות הּנֹותן וכן , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

היא, ּגדֹולה ּוצדקה הּצדקה; ּבכלל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולאּמֹו
על ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל וכל קֹודם. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּקרֹוב
עליו, ּומתעּנג עֹונהּו והּוא ה' אל קֹורא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשלחנֹו

יענה". וה' ּתקרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
.ÊÈ,ויתֹומים ענּיים אדם ׁשל ּביתֹו ּבני ׁשּיהיּו חכמים, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצּוּו

ּבני ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב - העבדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום
חם זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ׁשּכלאברהם ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ואם ּבעֹולם; ועֹון חטא יֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל עבדים, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּמרּבה
ּומצוֹות. זכּות מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּכל ּביתֹו, ּבני ענּיים ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָיהיּו

.ÁÈיצטר ואל ּבצער, ויתּגלּגל עצמֹו, אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם
הּצּבּור על עצמֹו אדם יׁשלי ואל חכמיםלּברּיֹות, צּוּו וכן ; ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָ

היה ואפּלּו לּברּיֹות'. ּתצטר ואל חל, ׁשּבּת 'עׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹואמרּו:
מנּולת, ּבאּמנּות ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד, ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻֻֻחכם
ולא ּבּׁשּוק, הּנבלֹות עֹורֹות לפׁשט מּוטב לּברּיֹות; יצטר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹולא
ּובכ ּפרנסּוני'; אני, וכהן אני וגדֹול אני 'חכם לעם: ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹיאמר
ונֹוׂשאי עצים, חֹוטבי מהן היּו - החכמים ּגדֹולי חכמים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָצּוּו
ולא והּפחמין, הּברזל ועֹוׂשין לּגּנֹות, מים וׁשֹואבי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹהּקֹורֹות,

להן. ּכׁשּנתנּו מהן קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאלּו
.ËÈאינֹו - ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל, צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

לּברּיֹות ׁשּיצטר עד הּזקנה מן "ארּורמת ּבכלל הּוא והרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
יכֹול ואינֹו לּטל, ׁשּצרי מי וכל ּבאדם". יבטח אׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּגבר
יּסּורין, ּבעל אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָלחיֹות
ּומתחּיב ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּומגיס
ׁשּצר מי וכל וחּטאֹות. עֹונֹות אּלא ּבצערֹו, לֹו ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּבנפׁשֹו;
ּכדי צער, חּיי וחיה הּׁשעה, את ודחק עצמֹו וצער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלּטל,
ׁשּיפרנס עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
הּגבר ּברּו" נאמר: ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרים

ּבה'". יבטח ְֲִֶַַאׁשר

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע סיון י"ח שני יום

 
מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹלא
ּתרּומֹות יקּדים ׁשּלא (ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ(ב)
יאכל ׁשּלא (ד) הּסדר; על יפריׁש אּלא לזה, זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּומעׂשרֹות
ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; ְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹזר
ּכהן יאכל ׁשּלא (ז) ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹּתרּומה;
מן מּורם ולא ּתרּומה, חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; ְְְֲִֵֶַָָָָָָֹֹֹטמא

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִִֵֵֵַָָהּקדׁשים.
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אּלא‡. הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

יׂשראל הּבית.ּבארץ ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּפני ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָּונביאים
ׁשם; וׁשבין הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל לארץ סמּוכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהיא
מצרים ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָוחכמים

יׂשראל. ארץ סביבֹות ׁשהן מּפני ּומֹואב, עּמֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּובארץ
.ׁשּכֹובׁש הארצֹות היא - מקֹום ּבכל האמּורה יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָארץ

וזה יׂשראל, רב מּדעת נביא אֹו ׁשֹופט אֹו יׂשראל מל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאֹותן
מׁשּפחה אֹו מּיׂשראל יחיד אבל רּבים'. 'ּכּבּוׁש הּנקרא ְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָהּוא
הארץ מן אפּלּו - מקֹום לעצמן וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ּבֹו ׁשּינהגּו ּכדי יׂשראל', 'ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנּתנה

הּמצוֹות ארץּכל ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ּתהיה ׁשּלא ּכדי - נכּבׁשה ׁשּלא ּפי על ואף לּׁשבטים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיׂשראל

חלקֹו. ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה יחיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכּבּוׁש
ארם‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש נהריםהארצֹות ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

יׂשראל ׁשּמל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ואחלב צֹובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוארם
ּדין ּבית ּפי ועל יׂשראלהּוא, ּכארץ אינן - עֹוׂשה היה הּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומצרים, ּבבל ּכגֹון ּדבר לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹלכל
מּכלל יצאּו לאאּלא יׂשראל ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּכבׁש מּפני יׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגיעּו.
מּׁשבעה ּבּה נׁשאר אּלא יׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאֹותן
ואחר ּתחּלה, לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכל ּתפׂש ואּלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָעממים;
לכל יׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ּכּבּוׁשֹו היה - אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּכ

'סּוריה'. הּנקראין הן ּדוד, ׁשּכבׁש והארצֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּדבר.
ּדברים„. ויׁש יׂשראל, ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָסּוריה

לארץ ּכחּוצה ּבהן ּבארץׁשהיא ּכקֹונה קרקע, ּבּה והּקֹונה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבסּוריה, והּכל ּוׁשביעית; ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לענין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹיׂשראל

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.‰- ראׁשֹונה קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים, עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

ׁשהיתה לפי - ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו, ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכיון
לעתיד קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּפני
- הארץ ּבמקצת והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלבֹוא.
ולעתיד לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻקּדׁשּוה
מצרים עֹולי ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלבֹוא;
הּתרּומה מן ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא
ורּבנּו ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַוהּמעׂשרֹות,
ּבהן החזיקּו ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁש
הּמעׂשרֹות מן ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעֹולי

יהודי] ריכוז בהן היה שלא .[לפי
.Âנחלק ּבארץ, הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻנמצא

וארץ לארץ. וחּוצה וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלׁשלׁש
אחד, חלק ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹיׂשראל
וחּוצה ׁשני. חלק ּבלבד מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּנׁשאר
ּומֹואב, ועּמֹון וׁשנער מצרים ארץ - לׁשנים נחלקת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלארץ
ּוׁשאר ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהן נֹוהגֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהּמצוֹות

ּבהן נֹוהגֹות ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין .הארצֹות, ְְֲֲֵֶַַָָָ

.Êׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו
ׁשהיא מאׁשקלֹון הּגדֹול; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח

ּבּצפֹון ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ מעּכֹולדרֹום מהּל היה . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
היא הרי - הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלכזיב
מן ּופטּורה העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחזקת
מארץ הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשר
הרי - הּדר מערב ׁשהּוא ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל.

ּבחז העּמים,היא ארץ מּׁשּום היא ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ קת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוחּיבת
ולפנים סּמנּום מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחּוצה

ולחּוץ[=לדרום] סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ ,[=לצפון], ְְְִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין לארץ. חּוט[=איים]חּוצה ּכאּלּו אֹותן רֹואין ׁשּבּים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

החּוט מן - מצרים נחל ועד סּמנּום מּטּורי עליהן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָמתּוח
וזֹו לארץ. חּוצה ולחּוץ, החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפנים,

צּורתּה: ִָָהיא
.Áהּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכן

[- והּוא[אבל הּנהר ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ולחּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומּכזיב
ּבּה. החזיקּו לא עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא - מצרים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹנחל

.Ëנהרים ארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאיזֹו
ּבבל עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וחרןוארם ואחלב ּדּמׂשק ּכגֹון , ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אבל ּכסּוריה. היא הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומנּבג
יׂשראל. ארץ ּתחּומי והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעּכֹו

.È,הּמצוֹות מן הפקיעּה לא - יׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּגֹוי
ּולקחּה יׂשראל חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות מפריׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו,
לגֹוי נמּכרה לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹּומביא
ּומן הּמעׂשרֹות מן להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמעֹולם.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִִֵֶַָהּׁשביעית,
.‡Èאם - יׂשראל ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרֹות

מּכלּום, ּפטּורין הּגֹוי, ּומרחן הּגֹוי ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר יׂשראל לקחן ואם ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכל חּיבין - יׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנתלׁשּו
ּותרּומת לּכהן, ונֹותנּה ּגדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש הּתֹורה; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמן

לּכהן ּומֹוכרּה באכילה]מעׂשר עליו שאסורה ּומעׂשר[לפי , ְֲֲֵֵֵַַַָֹ
ּבּמעׂשר לּלוי אֹומר ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו; הּוא והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַראׁשֹון
אּתם ׁשאין איׁש מּכח ּבאתי 'אני מעׂשר: ּבתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹולּכהן
מעׂשר ּתרּומת יּתן לא מה ּומּפני ּכלּום'. מּמּנּו לּטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹיכֹולין
"ּכי מעׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ּגדֹולה? ּכתרּומה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלּכהן,
לֹוקח ׁשאּתה טבל - הּמעׂשר" את יׂשראל ּבני מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָתקחּו
לּכהן; ונֹותנּה מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּיׂשראל,
ּתרּומת לּכהן נֹותן אּתה אין הּגֹוי, מן לֹוקח ׁשאּתה טבל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאבל

ולֹוקח לּכהן, מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשּתפריׁש ּדמיה.מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.È- לּקרקע מחּברין ּכׁשהן ליׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכר

- יׂשראל ּביד ונגמרּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹאם
מכרן ואם לּבעלים; והּמעׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹחּיבין
ּומעׂשר, מעׂשר ּתרּומת מפריׁש - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַַָאחר
מן זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי לּבעלים מהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָונֹותן
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אּלא‡. הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

יׂשראל הּבית.ּבארץ ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּפני ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָּונביאים
ׁשם; וׁשבין הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל לארץ סמּוכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהיא
מצרים ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָוחכמים

יׂשראל. ארץ סביבֹות ׁשהן מּפני ּומֹואב, עּמֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּובארץ
.ׁשּכֹובׁש הארצֹות היא - מקֹום ּבכל האמּורה יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָארץ

וזה יׂשראל, רב מּדעת נביא אֹו ׁשֹופט אֹו יׂשראל מל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאֹותן
מׁשּפחה אֹו מּיׂשראל יחיד אבל רּבים'. 'ּכּבּוׁש הּנקרא ְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָהּוא
הארץ מן אפּלּו - מקֹום לעצמן וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ּבֹו ׁשּינהגּו ּכדי יׂשראל', 'ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנּתנה

הּמצוֹות ארץּכל ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ּתהיה ׁשּלא ּכדי - נכּבׁשה ׁשּלא ּפי על ואף לּׁשבטים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיׂשראל

חלקֹו. ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה יחיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכּבּוׁש
ארם‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש נהריםהארצֹות ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

יׂשראל ׁשּמל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ואחלב צֹובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוארם
ּדין ּבית ּפי ועל יׂשראלהּוא, ּכארץ אינן - עֹוׂשה היה הּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומצרים, ּבבל ּכגֹון ּדבר לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹלכל
מּכלל יצאּו לאאּלא יׂשראל ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּכבׁש מּפני יׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגיעּו.
מּׁשבעה ּבּה נׁשאר אּלא יׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאֹותן
ואחר ּתחּלה, לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכל ּתפׂש ואּלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָעממים;
לכל יׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ּכּבּוׁשֹו היה - אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּכ

'סּוריה'. הּנקראין הן ּדוד, ׁשּכבׁש והארצֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּדבר.
ּדברים„. ויׁש יׂשראל, ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָסּוריה

לארץ ּכחּוצה ּבהן ּבארץׁשהיא ּכקֹונה קרקע, ּבּה והּקֹונה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבסּוריה, והּכל ּוׁשביעית; ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לענין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹיׂשראל

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.‰- ראׁשֹונה קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים, עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

ׁשהיתה לפי - ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו, ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכיון
לעתיד קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּפני
- הארץ ּבמקצת והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלבֹוא.
ולעתיד לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻקּדׁשּוה
מצרים עֹולי ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלבֹוא;
הּתרּומה מן ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא
ורּבנּו ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַוהּמעׂשרֹות,
ּבהן החזיקּו ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁש
הּמעׂשרֹות מן ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעֹולי

יהודי] ריכוז בהן היה שלא .[לפי
.Âנחלק ּבארץ, הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻנמצא

וארץ לארץ. וחּוצה וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלׁשלׁש
אחד, חלק ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹיׂשראל
וחּוצה ׁשני. חלק ּבלבד מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּנׁשאר
ּומֹואב, ועּמֹון וׁשנער מצרים ארץ - לׁשנים נחלקת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלארץ
ּוׁשאר ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהן נֹוהגֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהּמצוֹות

ּבהן נֹוהגֹות ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין .הארצֹות, ְְֲֲֵֶַַָָָ

.Êׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו
ׁשהיא מאׁשקלֹון הּגדֹול; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח

ּבּצפֹון ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ מעּכֹולדרֹום מהּל היה . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
היא הרי - הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלכזיב
מן ּופטּורה העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחזקת
מארץ הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשר
הרי - הּדר מערב ׁשהּוא ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל.

ּבחז העּמים,היא ארץ מּׁשּום היא ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ קת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוחּיבת
ולפנים סּמנּום מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחּוצה

ולחּוץ[=לדרום] סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ ,[=לצפון], ְְְִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין לארץ. חּוט[=איים]חּוצה ּכאּלּו אֹותן רֹואין ׁשּבּים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

החּוט מן - מצרים נחל ועד סּמנּום מּטּורי עליהן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָמתּוח
וזֹו לארץ. חּוצה ולחּוץ, החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפנים,

צּורתּה: ִָָהיא
.Áהּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכן

[- והּוא[אבל הּנהר ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ולחּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומּכזיב
ּבּה. החזיקּו לא עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא - מצרים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹנחל

.Ëנהרים ארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאיזֹו
ּבבל עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וחרןוארם ואחלב ּדּמׂשק ּכגֹון , ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אבל ּכסּוריה. היא הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומנּבג
יׂשראל. ארץ ּתחּומי והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעּכֹו

.È,הּמצוֹות מן הפקיעּה לא - יׂשראל ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּגֹוי
ּולקחּה יׂשראל חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות מפריׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו,
לגֹוי נמּכרה לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹּומביא
ּומן הּמעׂשרֹות מן להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמעֹולם.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִִֵֶַָהּׁשביעית,
.‡Èאם - יׂשראל ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרֹות

מּכלּום, ּפטּורין הּגֹוי, ּומרחן הּגֹוי ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר יׂשראל לקחן ואם ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכל חּיבין - יׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנתלׁשּו
ּותרּומת לּכהן, ונֹותנּה ּגדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש הּתֹורה; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמן

לּכהן ּומֹוכרּה באכילה]מעׂשר עליו שאסורה ּומעׂשר[לפי , ְֲֲֵֵֵַַַָֹ
ּבּמעׂשר לּלוי אֹומר ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו; הּוא והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַראׁשֹון
אּתם ׁשאין איׁש מּכח ּבאתי 'אני מעׂשר: ּבתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹולּכהן
מעׂשר ּתרּומת יּתן לא מה ּומּפני ּכלּום'. מּמּנּו לּטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹיכֹולין
"ּכי מעׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ּגדֹולה? ּכתרּומה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלּכהן,
לֹוקח ׁשאּתה טבל - הּמעׂשר" את יׂשראל ּבני מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָתקחּו
לּכהן; ונֹותנּה מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּיׂשראל,
ּתרּומת לּכהן נֹותן אּתה אין הּגֹוי, מן לֹוקח ׁשאּתה טבל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאבל

ולֹוקח לּכהן, מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשּתפריׁש ּדמיה.מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.È- לּקרקע מחּברין ּכׁשהן ליׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכר

- יׂשראל ּביד ונגמרּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹאם
מכרן ואם לּבעלים; והּמעׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹחּיבין
ּומעׂשר, מעׂשר ּתרּומת מפריׁש - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַַָאחר
מן זרּועה ּתבּואה לקח ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי לּבעלים מהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָונֹותן
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עו           
      

מפריׁש - יׂשראל ּביד ונגמרה ׁשליׁש, ׁשהביאה אחר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגֹוי
הּמעׂשר ׁשליׁשי ׁשני ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעׂשרֹות ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַּתרּומֹות
הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר לּכהן, מעׂשר ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹלּלוי,

.‚Èלעֹונת ׁשּיבֹואּו קדם לגֹוי ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ּומן הּתרּומֹות מן ּפטּורין - הּגֹוי ּוגמרן ְְְְִִִַַַַַָָהּמעׂשרֹות,

ּפיהּמעׂשרֹות; על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ואם ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָ
ּפרֹות ׁשּגמר ּגֹוי וכן מּדבריהם. ּבּכל חּיבין הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמרן
ּבתרּומה חּיבין אינן ּגֹוי, ּביד ודּגּונן הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶַַָּומעׂשרֹות
.„Èלעֹונת ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליׂשראל הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכר

חּיבין אינן - יׂשראל ּברׁשּות הּגֹוי ּומרחן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
ּברׁשּות הּמעׂשרֹות לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַַַַָָּבתרּומה

יׂשראל ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף - הּגֹוי ּומרחן .הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.ÂËּובמעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיב - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקֹונה

ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם,
ּתלּוׁשין ּבין ּבסּוריה, הּגֹוים מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברין, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבין
ּפטּורין. ׁשּלֹו, מּקרקע ואינן הֹואיל - יׂשראל ׁשּמרחן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי

.ÊËאם - מחּברין ּופרֹות ּבסּוריה, הּגֹוי מן קרקע ְְְְִִִֵַַַָָָָֻקנה
לא עדין ואם ּפטּורין; הּגֹוי, ּביד הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹהּגיעּו
הּקרקע, עם אֹותן וקנה הֹואיל הּמעׂשרֹות, לעֹונת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָהּגיעּו

לעּׂשר. ְֵַַָחּיב
.ÊÈמן ּפטּורין ּפרֹותיו - ּבסּוריה לגֹוי אריס ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיׂשראל

ּכלּום, הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי קניןהּמעׂשרֹות; לגֹוי ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ
החֹוכר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן להפקיע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבסּוריה

תבואה] כמות תמורת השדה את אחוזוהמקּבל[מעבד [תמורת ְְֵַַ
השדה] מןמתפוקת ּפטּור ּבסּוריה, הּגֹוי מן ׂשדה ְְְִִֵֶַַָָָוהּׂשֹוכר

הּתרּומֹות. ּומן ְְִַַַַהּמעׂשרֹות
.ÁÈהביאה ׁשּלא עד הּגֹוי מן ׂשדה ּבסּוריה ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

חזר אם - ׁשליׁש ׁשהביאה מאחר לגֹוי ּומכרּה וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשליׁש,
ּבתרּומֹות חּיב זה הרי - ׁשנּיה ּפעם ּולקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

יׂשראל. ּביד נתחּיבה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומעׂשרֹות,
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיׂשראל

'מן אֹומר: ׁשאני ּפטּורין; אּלּו הרי - ּפרֹות האריס לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָוׁשלח
ּבּׁשּוק מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, - לקח' .הּׁשּוק ְְִִֶֶַַַַָָ

.Îּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת הּגֹוי, יׂשראלׁשּתפּות ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּבקמתּה, הּׂשדה חלקּו אפּלּו - ּבׁשּתפּות ׂשדה ׁשּלקחּו ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָֻוגֹוי
מערבין וחּלין טבל הרי - הּגדיׁש חלקּו אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻואין
הּגֹוי; ׁשּמרחן ּפי על אף ּגֹוי, ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ְְְְִִִֵֵֶֶַָוחּיּובן
.‡Îׁשל ׁשהּמעׂשרֹות - יׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּבררהּתֹורה אין ּתֹורה ּובׁשל למפרע], אם[=בירור אבל ; ְְֲִֵֵֶָָָָ

- מּדבריהם ׁשם והּמעׂשרֹות הֹואיל - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלקחּו
מּכלּום. ּפטּור ּגֹוי ׁשל חלקֹו הּגדיׁש, חלקּו ְְְֲִִִֶֶַָָָאפּלּו

.Îּפטּורין לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו יׂשראל ארץ מןּפרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
אני "אׁשר ׁשּנאמר: הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
לּה ּובחּוצה חּיבין, אּתם "ׁשּמה" - ׁשּמה" אתכם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
ּפרֹות וכן מּדבריהם. חּיבין לסּוריה, יצאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפטּורין.

"ׁשּמה" ׁשּנאמר: ּבחּלה, חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחּוצה
חּוצה ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין, אּתם "ׁשּמה" -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לארץ, ׁשּנכנסּו אחר יׂשראל ּביד למעׂשר נקּבעּו ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלארץ.

מּדבריהם. ּבמעׂשרֹות ְְְִִִֵֶַַַָחּיבין
.‚Îׁשהּספינה ּבזמן - לארץ ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעפר

ּבתרּומה[=מתחככת]ּגֹוׁשׁשת חּיב ּבֹו הּצֹומח הרי - ּבארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמּה. יׂשראל ּבארץ ּכּצֹומח ּוׁשביעית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

.„Îאֹו לארץ, לחּוצה ונֹוטה ּבארץ עֹומד ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאילן
העּקר אחר הֹול הּכל - לארץ ונֹוטה לארץ ּבחּוצה ;עֹומד ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

- לארץ ּבחּוצה ׁשרׁשיו ּומקצת ּבארץ, ׁשרׁשיו מקצת ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהיּו
וחּלין טבל הרי ּביניהן, מבּדיל סלע צחיח היה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאפּלּו

ּבזה. זה ְִֶֶָָֹמערבין
.‰Îנקּבֹו והיה הׁשריׁש, ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעציץ

הֹולכין - לארץ חּוצה ונֹופֹו הּנֹוףּבארץ .אחר ְְִֶֶַַַָָָָָ
.ÂÎ,ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומה

ׁשאין מּדבריהם; אּלא הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואפּלּו
ּכל ׁשהיּו ּובזמן יׂשראל, ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָל
ּכׁשהיּו ּכּלכם ּביאת תבֹואּו", "ּכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל
ׁשליׁשית; ּבירּׁשה לחזר עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻּבירּׁשה
ּביאת ׁשהיתה עזרא, ּבימי ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
לי, יראה וכן הּתֹורה. מן אֹותן חּיבה לא ּולפיכ - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמקצתן
אּלא הּזה ּבּזמן ּבהן חּיבין ׁשאין ּבמעׂשרֹות, הּדין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא

ּכתרּומה. ְְִִִֵֶָמּדבריהם,

ה'תש"ע סיון י"ט שלישי יום

   
חּיב‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

לּכהן, ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה;
מה לֹו"; ּתּתן . . ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ, מן וגּדּוליו אדם, מאכל ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדגן
ּבתרּומה. חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף - "ּדגנ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבעלים,

ּבמעׂשרֹות. ְְְֵַַוכן
.הֹואיל - אדם מאכל ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין

ּומעׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין רעבֹון, ּבׁשני אֹותן .ואֹוכלין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
חּיבין לאדם, מּתחּלה ׁשּזרען והּקרנית והאזֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּסיאה
ּפי על אף - לבהמה זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר;
ּפטּורין, - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן וחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמל
אם - ּבחצר מאליהם עלּו ּכלּום. אינּה חּבּור ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשבת
ׁשּסתמן חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה המׁשּמרת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ּפטּורין. מׁשּמרת, אינּה ואם ְְְְִִֵֶֶַָָָלאדם;
וזרע‚. ּבצלים זרע לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאין ּגּנה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרעֹוני

מּפני הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָצנֹון
אכל ּומעׂשרֹות.ׁשאינן ּבתרּומה חּיב הּקצח, אבל ; ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לעלה]ּתמרֹות„. הצמוד תמר חרּדל,[דמוי וׁשל ּתלּתן, ׁשל ְְְְִֶֶַָָָ
והּקפרסין צלף, וׁשל הּלבן, ּפֹול -[קליפה]וׁשל צלף ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבׁשּזרען אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורין,
האבּיֹונֹות וכן חּיבין. אּלּו הרי לירק, זרען אבל [הפרילזרע; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּפרי.עצמו] ׁשהן מּפני חּיבין, צלף ְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל
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ּומן‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר
הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לירק, זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּמעׂשרֹות;

הּזרע לירקּומן זרעּה ּפטּור; ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן . ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
זירין מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת ;[גבעולים]- ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּירק. ּומן הּזרע מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לזירין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָזרעּה

וירק. זרע מתעּׂשרין לזרע, ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוכן
לאכלֹו, הּירק לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד
ויאסף ּוכׁשּייבׁש אֹוכל; ּכ ואחר ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹמפריׁש

הּזרע. מן מפריׁש ׁשּלֹו, ְִִֶֶֶַַַַַהּזרע
.Â,אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף - חּיביןהירקֹות אינן ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

מּדבריהם אּלא "ּתבּואתּבמעׂשרֹות ּבּמעׂשר: ׁשּנאמר לפי ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבכלל אינם הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה ,"ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר ׁשהרי - ּבּתרּומה הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
ּתרּומת אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ" ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּבּה:

ּכּמעׂשר. מּדבריהם, - ְֲִִֵֵֶַַַָָהּירק
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

ירק וכן מעׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואפּלּו
ּבעּקריהן, עפר ׁשּיׁש ּפי על אף - לארץ לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבא

עליו ּגזרּו ולא ּפטּור זה לירקהרי ׁשּזרען והּקטנית הּתבּואה . ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
והּזרע, ּפטּור; ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה -ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה ְְִַַַָָחּיב
.Áאדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף - ורבהּתלּתן הֹואיל - ּכׁשּיקׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין הן הרי ּבתחּלתן, אֹותן אֹוכלין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאדם
.Ëהּתרּומה מן ּפטּורין הּלקטואּלּו הּמעׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

ּכרי מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה
למעׂשרֹות,[ערימה] הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עׂשה ואם .ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּבעיר הּגרן עׂשה אם אבל ּומעׂשרֹות; ּתרּומה מהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומפריׁש
אֹו לקט ׁשהן יֹודעין והּכל להן, יׁש קֹול ׁשהרי ּפטּורין, -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּפאה. אֹו ְִֵָָׁשכחה
.Èּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט

הפקיר ּכן אם אּלא ׁשּלאּומעׂשרֹות, והּזיתים הּתבּואה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומּנין הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
ּתרּומה. אינּה ׁשליׁש, הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפריׁש

.‡Èואפּלּו הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן
הּכל ּומעׂשרֹות.הפקיר ּבתרּומה חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

.È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
מּדבר הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהפריׁש

ּבמעׂשרֹות וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ׁשאיןׁשאינֹו ּדברים . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלא ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדרּכן
ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ההפקר מן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחזקתן
וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל הּׁשּום ּכגֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות;

ּבהן. וכּיֹוצא הּמצרּיֹות, ועדׁשים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקלקי,
.‚Èּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹוללֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
- אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוציא

חּיב הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפריׁש
חׁשּבֹון לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבתרּומה;

החּיב. ַַָָָּדבר
.„Èטהֹורה ּבין טמאה ּבין לּכהן, - נטמאהּתרּומה אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה[לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא
.ÂË- הּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן

ּבׂשרפתּה להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה .מפריׁשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
.ÊËמבר - מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָוכל

ׁשּיפריׁש ּכמֹוקדם הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות. ְְִֵֶַָׁשּבארנּו

.ÊÈטמאה אפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין .אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ
הרי - הביא ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָואין
ּתּׂשרף, ולא העּמים; ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזֹו
ולא נׂשרפת'; נטמאה ׁשּלא ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָֹֹֹֹׁשּלא
לחּוצה ּתרּומה 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹּתחזר
לּכל, ידּועה טמאה ׁשּתּטמא עד אֹותּה מּניחין אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻלארץ';

ותּׂשרף. חמץ, היתה אם הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

ה'תש"ע סיון כ' רביעי יום

   
ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה, מן ׁשעּור לּה אין ּגדֹולה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

את ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא, ּכל - "ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ראׁשית
חכמים; ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
לֹו יׁש הּטמאה, מּפני לׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל ְְְְִִֶַַָָלהפריׁש
.,יפה עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא אחד[חלק]וכּמה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

אחד רעה, ועין מחמּׁשים; אחד והּבינֹונית, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמארּבעים;
מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹמּׁשּׁשים.

ּתרּומת‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
מּׁשּׁשים אחד לכּתחּלה נּטלת - והּכליסין ואּלּוהחרּובין . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתרּומה, וערּובי ּתרּומה, ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנּטלין
ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּכליסין, הּקּצח, ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
אדֹומּיֹות, ּוׂשעֹורין והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחרּובין,
האּפיטרֹוּפין וכן נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין
ולא„. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין

ׁשעּור ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ּומפריׁשּבמנין אֹומד, אּלא ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו ואתּבדעּתֹו הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ידּועה, ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשקּול
ּבסאה יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאבל

מּדה. ׁשחציּה ְְִֶֶֶָָָחציּה,
זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה
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עז            
      

ּומן‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר
הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לירק, זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּמעׂשרֹות;

הּזרע לירקּומן זרעּה ּפטּור; ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן . ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
זירין מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת ;[גבעולים]- ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּירק. ּומן הּזרע מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לזירין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָזרעּה

וירק. זרע מתעּׂשרין לזרע, ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוכן
לאכלֹו, הּירק לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד
ויאסף ּוכׁשּייבׁש אֹוכל; ּכ ואחר ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹמפריׁש

הּזרע. מן מפריׁש ׁשּלֹו, ְִִֶֶֶַַַַַהּזרע
.Â,אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף - חּיביןהירקֹות אינן ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

מּדבריהם אּלא "ּתבּואתּבמעׂשרֹות ּבּמעׂשר: ׁשּנאמר לפי ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבכלל אינם הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה ,"ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר ׁשהרי - ּבּתרּומה הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
ּתרּומת אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ" ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּבּה:

ּכּמעׂשר. מּדבריהם, - ְֲִִֵֵֶַַַָָהּירק
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

ירק וכן מעׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואפּלּו
ּבעּקריהן, עפר ׁשּיׁש ּפי על אף - לארץ לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבא

עליו ּגזרּו ולא ּפטּור זה לירקהרי ׁשּזרען והּקטנית הּתבּואה . ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
והּזרע, ּפטּור; ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה -ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה ְְִַַַָָחּיב
.Áאדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף - ורבהּתלּתן הֹואיל - ּכׁשּיקׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין הן הרי ּבתחּלתן, אֹותן אֹוכלין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאדם
.Ëהּתרּומה מן ּפטּורין הּלקטואּלּו הּמעׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

ּכרי מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה
למעׂשרֹות,[ערימה] הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עׂשה ואם .ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּבעיר הּגרן עׂשה אם אבל ּומעׂשרֹות; ּתרּומה מהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומפריׁש
אֹו לקט ׁשהן יֹודעין והּכל להן, יׁש קֹול ׁשהרי ּפטּורין, -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּפאה. אֹו ְִֵָָׁשכחה
.Èּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט

הפקיר ּכן אם אּלא ׁשּלאּומעׂשרֹות, והּזיתים הּתבּואה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומּנין הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
ּתרּומה. אינּה ׁשליׁש, הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפריׁש

.‡Èואפּלּו הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן
הּכל ּומעׂשרֹות.הפקיר ּבתרּומה חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

.È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
מּדבר הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהפריׁש

ּבמעׂשרֹות וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ׁשאיןׁשאינֹו ּדברים . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלא ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדרּכן
ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ההפקר מן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחזקתן
וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל הּׁשּום ּכגֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות;

ּבהן. וכּיֹוצא הּמצרּיֹות, ועדׁשים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקלקי,
.‚Èּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹוללֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
- אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוציא

חּיב הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפריׁש
חׁשּבֹון לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבתרּומה;

החּיב. ַַָָָּדבר
.„Èטהֹורה ּבין טמאה ּבין לּכהן, - נטמאהּתרּומה אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה[לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא
.ÂË- הּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן

ּבׂשרפתּה להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה .מפריׁשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
.ÊËמבר - מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָוכל

ׁשּיפריׁש ּכמֹוקדם הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות. ְְִֵֶַָׁשּבארנּו

.ÊÈטמאה אפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין .אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ
הרי - הביא ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָואין
ּתּׂשרף, ולא העּמים; ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזֹו
ולא נׂשרפת'; נטמאה ׁשּלא ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָֹֹֹֹׁשּלא
לחּוצה ּתרּומה 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹּתחזר
לּכל, ידּועה טמאה ׁשּתּטמא עד אֹותּה מּניחין אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻלארץ';

ותּׂשרף. חמץ, היתה אם הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

ה'תש"ע סיון כ' רביעי יום

   
ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה, מן ׁשעּור לּה אין ּגדֹולה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

את ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא, ּכל - "ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ראׁשית
חכמים; ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
לֹו יׁש הּטמאה, מּפני לׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל ְְְְִִֶַַָָלהפריׁש
.,יפה עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא אחד[חלק]וכּמה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

אחד רעה, ועין מחמּׁשים; אחד והּבינֹונית, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמארּבעים;
מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹמּׁשּׁשים.

ּתרּומת‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
מּׁשּׁשים אחד לכּתחּלה נּטלת - והּכליסין ואּלּוהחרּובין . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתרּומה, וערּובי ּתרּומה, ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנּטלין
ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּכליסין, הּקּצח, ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
אדֹומּיֹות, ּוׂשעֹורין והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחרּובין,
האּפיטרֹוּפין וכן נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין
ולא„. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין

ׁשעּור ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ּומפריׁשּבמנין אֹומד, אּלא ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו ואתּבדעּתֹו הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ידּועה, ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשקּול
ּבסאה יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאבל

מּדה. ׁשחציּה ְְִֶֶֶָָָחציּה,
זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה
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עח           
      

אמרּתרּומה לא ּתרּומה', האּלּו הּפרֹות 'ּכל אמר: אם אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹ
אחד ּבידֹו ועלתה מעׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכלּום.
מּׁשּׁשים, אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה; ּתרּומתֹו - ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמּׁשּׁשים

ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה
.Â- מעׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

וחזר מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעׂשרֹות; חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף

יאכלּנה ּכ ואחר הּמעׂשרֹות, הּכהן מּמּנה ּתרםּומפריׁש . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ויחזר ּתרּומה, זֹו הרי - ואחת מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
והּתֹוספת ׁשּבדעּתֹו; הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹויתרם
אבל ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש - ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהּזאת

הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה להלן]לא ומבואר ּבראׁשֹונה.[הסמוך, ְִִִֶֶַַָָָָָֹֻ
.Êמקצת ּתרּומה,הּמפריׁש אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

להפריׁש צרי ּכן, ּפי על ואף הּכרי; ּכחֹולק הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחרֹות מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו .ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Áאחר ּכרי ּתרּומת ּומקצת זה, מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהפריׁש
זה על מּזה יתרם לא זה הרי - הּכרימּמּנּו 'ּתרּומת האֹומר: . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשם, קרא - 'ּבדרֹומֹו' אֹו 'ּבצפֹונֹו' אמר אם - לתֹוכֹו' ְְְִִִֵֶַַָָָהּזה
עּין לא ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש לא[סימן]וחּיב מקֹום, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ּכלּום. ְַָאמר
.Ëמקֹום - ּבזה' הּזה והּכרי הּזה הּכרי 'ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:

ׁשני ׁשל ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו .ׁשּנסּתּימה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Èמדקּדק אּלא ּבאמד; אֹותּה מפריׁשין אין מעׂשר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת

ּבּתֹורה מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו .ּבׁשעּורּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - להּמדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר

מֹונה - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ּולׁשקלֹוודבר למנֹותֹו אפׁשר היה . ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָ
והּׁשֹוקל מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו

מּׁשניהם. ְְִֵֶָֻמׁשּבח
.È,מּמעׂשרֹו לוי ּבן אֹותן ׁשּיפריׁש - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
ויׁשׁשּנ הּמעׂשר". את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

לּלוי, הּמעׂשר ויּתן לּכהן; ולּתנּה אֹותּה, להפריׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹליׂשראל
הּמעׂשר. מן מעׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו מּמּנּו ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

.‚Èקדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל
חּיב הּלוי אין - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּידּוׁש
ּתרּומת אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
הּדגן מן הּמעׂשר והפריׁש יׂשראל, ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָמעׂשר
להפריׁש הּלוי חּיב - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ׁשּיפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹקדם
ּדגן, ׁשּנעׂשה מאחר מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמּנּו

ּגדֹולה ּבתרּומה ּדגנ".נתחּיב "ראׁשית ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
.„Èלּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבן

מן מעׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
אֹו הּתבן מן מעׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן; מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמעׂשר
לֹו ׁשּנּתנּו ּכמֹו ׁשּבלים, הּמעׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָהעצה.

הּתבן ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש, זה הרי מה- ּומּפני . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
והפקיע ׁשּבלים, הּמעׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? אֹותֹו ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקנסּו

ּגדֹולה. ּתרּומה ְְִֶָָמּמּנּו
.ÂËלי אמר ּכ' ללוי: ׁשאמר יׂשראל לּבן מעׂשר אּבא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו ׁשהרי ׁשּבֹו; מעׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי'

הּלוי. לפלֹוני הּמעׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי' ל יׁש מעׂשר ּכֹור אּבא, לי 'אמר לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָואם

ׁשּבֹו מעׂשר לתרּומת .חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֶַַ
.ÊËּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעׂשר [הלוג,ּתרּומת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

קורטוב] ּבּהונקרא מּטּפל אינֹו מּכאן, ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה ,ִִִֵֵֵַַָָָָֹ
- ּובׁשמן ּוביין וׂשֹורפּה. ּבאּור, מׁשליכּה אּלא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלהֹוליכּה,
ּתרּומת ׁשּתהיה ּובלבד לּכהן; מֹוליכּה ׁשהּוא, ּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאפּלּו
ׁשהיתה אֹו טמאה, היתה אם אבל ּוטהֹורה; וּדאית, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשר
ׂשֹורפּה. אּלא ּבּה מּטּפל אינֹו ּכּׁשעּור, ּבּה אין אם - ּדמאי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל

.ÊÈהּמּקף מן אּלא ּגדֹולה, ּתרּומה ּתֹורמין היּואין ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
לא - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה, ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאין ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
ּתרּומתֹו הּמּקף, מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּמקֹום
טעּון היה אם אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻּתרּומה;
הן 'הרי ואמר: מׁשּתּברין, ׁשהן וראה ׁשמן, אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּדי

ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי' ּפרֹות על ְְְִֵֵֶַַָָֹּתרּומה
.ÁÈׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות

הּכל על אחד מן ּתֹורם - ּדבלה,אחד ועּגּולי ּתבּואה, ׂשּקי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מאחד ּתֹורמין אחת, ּבהּקפה היּו אם - ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוחבּיֹות

הּכל ּתֹורםעל ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד - יין ׁשל חבּיֹות . ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם ּומּׁשּסתם, הּכל; על ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹמאחת

.ËÈ.הּכל על מאחד ּתֹורם ּבּגּנה, ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהיה
מינין הביא ואחד; אחד מּכל ּתֹורם ּביניהן, אחד מין ְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהביא
אחר ּומין מּלמּטה ּוכרּוב מּלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻהרּבה

הּתחּתֹון על העליֹון מן יתרם לא - הּקיףּבאמצע ואם . ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשעּקר ּבזמן הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹחמּׁשה

ואחד. אחד מּכל ּתֹורם קּים, הּגרן עּקר אין קּים; ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּגרן
.Îהּמּקף מן ׁשּלא אֹותּה מפריׁשין - מעׂשר ׁשּנאמר:ּתרּומת , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

מעׂשרֹותיכם אחד[מתנותיכם]"מּכל מעׂשר אפּלּו ּתרימּו"; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּתרּומה מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחר ּומעׂשר זֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבמדינה
הּמּקף, מן אּלא ּתֹורמין אין חכמים ותלמידי הּכל. על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאחת

ּתרּומת מעׂשר.ואפּלּו ְֲֲִֵַַַ
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

- ּבטבלֹו והּוא ,והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
עׂשּוי ּׁשעׂשה אׁשרמה יׂשראל, ּבני מעׂשר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לאחר. ּתרּומה ּכּלֹו את עֹוׂשה ׁשהּוא מלּמד לה'", ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻירימּו
.Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה, מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש

מעׂשר, ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מקּדׁשֹו, "את ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנּנּו

לאחרים;מּמּנּו" ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה ּבתֹוכֹו, ׁשּקדׁשיו ּבזמן : ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
וכן לאחרים. ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה אינֹו ּבתֹוכֹו, קדׁשיו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָאין
צרי ּגדֹולה, ּתרּומה עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּניח
עליהן מפריׁש להיֹות הּניחן ואם לתרּומה; טבלין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּיהיּו

למעׂשר. טבלין ׁשּיהיּו צרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָמעׂשר,
.‚Îעל אֹותן מפריׁשין ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָּכׁשּמפריׁשין

ּתרּומה ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּסדר.
אֹו ׁשני מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּגדֹולה,
אֹו לתרּומה, מעׂשר אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָמעׂשר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

           
      

לא על ׁשעבר ּפי על אף - לבּכּורים ּתרּומה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשהקּדים
תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עׂשּוי. ּׁשעׂשה מה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ׁשראּוי ּדבר ּתאחר לא תאחר", לא ודמע מלאת" ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

זה. לאו על לֹוקין ואין ְְְִִֵֶַַָלהקּדימֹו;
.„Îּכאחד מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש מתוך- שלושה [שהם ְְְְִִִִֶַָָֹֹ
מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שנים - ואֹומרמאה ,: ְֵ

והרי ׁשהפרׁשּתי, זה ּבצד הּוא הרי ּכאן, ׁשּיׁש מּמאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
הּכל; על ּתרּומה הּוא ׁשהפרׁשּתי, מּזה והּנׁשאר חּלין; ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּוא
זה ּבצד הּוא הרי אּלּו, חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּמעׂשר
ּׁשהפרׁשּתי, מּמה הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהפרׁשּתי;

הּכל'. על מעׂשר ּתרּומת הּוא ְֲֲֵֵַַַַֹהרי

ה'תש"ע סיון כ"א חמישי יום

   
ּומעׂשרֹות‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם -עֹוׂשה ְְְְִִֶַַַַָָָ

ואין הּׁשליח; את לרּבֹות אּתם", ּגם ּתרימּו "ּכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּברית, ּבני אּתם מה - אּתם" "ּגם ׁשּנאמר: ּגֹוי, ׁשליח ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוׂשין

ּברית. ּבני ׁשלּוחכם ְְְֲִֵֶַאף
.:ּתרּומה ּתרּומתן אין ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ואפּלּו יׂשראל, ׁשל ׁשּתרם והּנכרי והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהחרׁש,
הּבעלים. ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו את והּתֹורם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּברׁשּותֹו;
ותּקן ּתרּומה, זֹו הרי - אחרים ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
ׁשּירצה. ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפרֹותיהן;

ולּקט‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם
הּבית ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
ּבין - והֹוסיף ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

ּתרּומה ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו .יׁש ְְֵֵֵֵֶָָָ
ּתרּומה„. ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא חרׁשחמּׁשה : ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹ

ׁשּׁשֹומע והאּלם הּברכה; ׁשֹומע ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמדּבר
והּׁשּכֹור ;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואינֹו

הּיפה. את ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּסּומה
ׁשּתי‰. הביא ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקטן

ואפּלּו ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹׂשערֹות,
מן קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתרּומה

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִֵֶַַַָָהּתֹורה,
.Âיֹודע ואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהאֹומר

חזקתֹו אין - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹאם
ׁשלּתרּום עֹוׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין יחּותֹו; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּברׁשּות. ׁשּלא ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקל,
.Êהּבית ּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: :האֹומר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מּׁשּׁשים; אחד מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאם
ואם מארּבעים. אחד לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
נתּכּון מחמּׁשים. אחד ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאינֹו

- מּׁשּׁשים אחד אֹו מארּבעים אחד ּבידֹו ועלתה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבינֹונית,
אפּלּו ותרם הּבינֹונית, על להֹוסיף נתּכּון ואם ּתרּומה; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּתרּומתֹו

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין - וארּבעים מּתׁשעה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָאחד
.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

צריכין"מעׂשרתיכם" אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה רׁשּות ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּטל

ותרם הּׁשני ּובא מהן, אחד ּתרם ׁשהריּתרּומה. ּתרּומה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
זה, על זה ממחין היּו אם - חברֹו ׁשּתרם ידע ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלא
ותרם ממחין היּו לא ואם ּתרּומה. אינּה הּׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּתרּומת
ּתרם לא ואם ּתרּומה; הּׁשני ּתרּומת אין ּכּׁשעּור, ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹהראׁשֹון

ּתרּומה. ׁשניהן ּתרּומת ּכּׁשעּור, ְְְִִֵֶַַָָהראׁשֹון
.Ë,'ּתרם' וׁשפחתֹו: לעבּדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו ְְְְְְְִֵֵֶַָָָֹֻהאֹומר

ׁשּנה לא אם - ׁשּיתרמּו קדם ׁשליחּותן ּובּטל לתרם, ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֹוהלכּו
'ּתרם לֹו: ׁשאמר ּכגֹון - ׁשּנה ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּׁשליח,

הּצפֹון', מּקדם,מן ׁשליחּותֹו ּובּטל הֹואיל - הּדרֹום מן ותרם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּתרּומה .אינּה ְֵָָ

.Èּתרם ׁשּלא עד אם - ועּכב הּבית ּבעל ּובא ׁשּתרם, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
ּתרּומתֹו עּכב, מּׁשּתרם ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָעּכב,

יתֹומים.ּתרּומה נכסי ּתֹורמין והאּפיטרֹוּפין . ְְְְְְִִִִִֵֶָָ
.‡Èוהּגזלן הּבעליםהּגּנב היּו ואם ּתרּומה; ּתרּומתן והאּנס, ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָָ

ּתרּומה. ּתרּומתן אין ְְְִֵָָָרֹודפין,
.Èּׁשהן מה על ּתֹורמין והאּׁשה, והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן

ּדבר ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È;הּבית ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּפֹועלים,

הם הרי הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַחּוץ
הרי ,ּכ על והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמטּמאין

ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, .ּתרּומההן ְְְְְִִִֵָָָָ
.„Èליּופֹועל 'ּכנׂש הּבית: ּבעל לֹו ואחרׁשאמר ותרם, ּגרני', ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ. ְְִֵָָָ
.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי

חּיב ׁשאינֹו לפי ּתרּומתןּתרּומה, ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
הּממֹון זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;
הּגֹוי את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
ּתּנתן הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהפריׁש
ּבּמה לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלּכהן;
ּתרּומה ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָּדברים
,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּבחּוצה

ּכלל. ּתרּומה ְְְֵָָָואינּה
.ÊËואמרהּמתּכּון 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּכלּום אמר לא - הפריׁש'ּתרּומה' ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ; ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ
זֹו הרי - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹּתרּומה
ּבלבד ּבמחׁשבה ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּתרּומה,

ּתרּומה. ְְִֶָּתהיה
.ÊÈהיאהּמפריׁש הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָ

נתקּי לא ואם ּתרּומהּתרּומה; אינּה ּתרּומהם, הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
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עט            
      

לא על ׁשעבר ּפי על אף - לבּכּורים ּתרּומה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשהקּדים
תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עׂשּוי. ּׁשעׂשה מה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ׁשראּוי ּדבר ּתאחר לא תאחר", לא ודמע מלאת" ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

זה. לאו על לֹוקין ואין ְְְִִֵֶַַָלהקּדימֹו;
.„Îּכאחד מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש מתוך- שלושה [שהם ְְְְִִִִֶַָָֹֹ
מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שנים - ואֹומרמאה ,: ְֵ

והרי ׁשהפרׁשּתי, זה ּבצד הּוא הרי ּכאן, ׁשּיׁש מּמאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
הּכל; על ּתרּומה הּוא ׁשהפרׁשּתי, מּזה והּנׁשאר חּלין; ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּוא
זה ּבצד הּוא הרי אּלּו, חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּמעׂשר
ּׁשהפרׁשּתי, מּמה הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהפרׁשּתי;

הּכל'. על מעׂשר ּתרּומת הּוא ְֲֲֵֵַַַַֹהרי

ה'תש"ע סיון כ"א חמישי יום

   
ּומעׂשרֹות‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם -עֹוׂשה ְְְְִִֶַַַַָָָ

ואין הּׁשליח; את לרּבֹות אּתם", ּגם ּתרימּו "ּכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּברית, ּבני אּתם מה - אּתם" "ּגם ׁשּנאמר: ּגֹוי, ׁשליח ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוׂשין

ּברית. ּבני ׁשלּוחכם ְְְֲִֵֶַאף
.:ּתרּומה ּתרּומתן אין ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ואפּלּו יׂשראל, ׁשל ׁשּתרם והּנכרי והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהחרׁש,
הּבעלים. ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו את והּתֹורם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּברׁשּותֹו;
ותּקן ּתרּומה, זֹו הרי - אחרים ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
ׁשּירצה. ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפרֹותיהן;

ולּקט‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם
הּבית ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
ּבין - והֹוסיף ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

ּתרּומה ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו .יׁש ְְֵֵֵֵֶָָָ
ּתרּומה„. ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא חרׁשחמּׁשה : ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹ

ׁשּׁשֹומע והאּלם הּברכה; ׁשֹומע ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמדּבר
והּׁשּכֹור ;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואינֹו

הּיפה. את ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּסּומה
ׁשּתי‰. הביא ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקטן

ואפּלּו ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹׂשערֹות,
מן קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתרּומה

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִֵֶַַַָָהּתֹורה,
.Âיֹודע ואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהאֹומר

חזקתֹו אין - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹאם
ׁשלּתרּום עֹוׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין יחּותֹו; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּברׁשּות. ׁשּלא ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקל,
.Êהּבית ּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: :האֹומר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מּׁשּׁשים; אחד מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאם
ואם מארּבעים. אחד לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
נתּכּון מחמּׁשים. אחד ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאינֹו

- מּׁשּׁשים אחד אֹו מארּבעים אחד ּבידֹו ועלתה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבינֹונית,
אפּלּו ותרם הּבינֹונית, על להֹוסיף נתּכּון ואם ּתרּומה; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּתרּומתֹו

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין - וארּבעים מּתׁשעה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָאחד
.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

צריכין"מעׂשרתיכם" אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה רׁשּות ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּטל

ותרם הּׁשני ּובא מהן, אחד ּתרם ׁשהריּתרּומה. ּתרּומה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
זה, על זה ממחין היּו אם - חברֹו ׁשּתרם ידע ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלא
ותרם ממחין היּו לא ואם ּתרּומה. אינּה הּׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּתרּומת
ּתרם לא ואם ּתרּומה; הּׁשני ּתרּומת אין ּכּׁשעּור, ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹהראׁשֹון

ּתרּומה. ׁשניהן ּתרּומת ּכּׁשעּור, ְְְִִֵֶַַָָהראׁשֹון
.Ë,'ּתרם' וׁשפחתֹו: לעבּדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו ְְְְְְְִֵֵֶַָָָֹֻהאֹומר

ׁשּנה לא אם - ׁשּיתרמּו קדם ׁשליחּותן ּובּטל לתרם, ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֹוהלכּו
'ּתרם לֹו: ׁשאמר ּכגֹון - ׁשּנה ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּׁשליח,

הּצפֹון', מּקדם,מן ׁשליחּותֹו ּובּטל הֹואיל - הּדרֹום מן ותרם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּתרּומה .אינּה ְֵָָ

.Èּתרם ׁשּלא עד אם - ועּכב הּבית ּבעל ּובא ׁשּתרם, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
ּתרּומתֹו עּכב, מּׁשּתרם ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָעּכב,

יתֹומים.ּתרּומה נכסי ּתֹורמין והאּפיטרֹוּפין . ְְְְְְִִִִִֵֶָָ
.‡Èוהּגזלן הּבעליםהּגּנב היּו ואם ּתרּומה; ּתרּומתן והאּנס, ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָָ

ּתרּומה. ּתרּומתן אין ְְְִֵָָָרֹודפין,
.Èּׁשהן מה על ּתֹורמין והאּׁשה, והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן

ּדבר ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È;הּבית ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּפֹועלים,

הם הרי הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַחּוץ
הרי ,ּכ על והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמטּמאין

ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, .ּתרּומההן ְְְְְִִִֵָָָָ
.„Èליּופֹועל 'ּכנׂש הּבית: ּבעל לֹו ואחרׁשאמר ותרם, ּגרני', ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ. ְְִֵָָָ
.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי

חּיב ׁשאינֹו לפי ּתרּומתןּתרּומה, ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
הּממֹון זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;
הּגֹוי את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
ּתּנתן הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהפריׁש
ּבּמה לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלּכהן;
ּתרּומה ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָּדברים
,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּבחּוצה

ּכלל. ּתרּומה ְְְֵָָָואינּה
.ÊËואמרהּמתּכּון 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּכלּום אמר לא - הפריׁש'ּתרּומה' ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ; ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ
זֹו הרי - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹּתרּומה
ּבלבד ּבמחׁשבה ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּתרּומה,

ּתרּומה. ְְִֶָּתהיה
.ÊÈהיאהּמפריׁש הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָ

נתקּי לא ואם ּתרּומהּתרּומה; אינּה ּתרּומהם, הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
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פ           
      

לחכם עליהן נׁשאל זה הרי - עליהם ונחם מעׂשרֹות, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
ּכמֹות חּלין ותחזר הּנדרים, ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻּומּתיר
אֹו ּתחּלה, ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

אחרֹות. ֲֵֵּפרֹות
.ÁÈמנתהּתֹורם על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: יין, ׁשל ּבֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשפיכה, ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה צרי - ׁשלם' ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתעלה
מדּמעת אינּה נׁשּברה, ואם הּטמאה; מן לא הּניחּהאבל . ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻ

זֹו הרי - לּבֹור ּתּגיע לא ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבמקֹום
הּתנאי. נתקּים ׁשּכבר ְְְְִֵֶַַַַַַָמדּמעת,

.ËÈּבתרּומתּבּמה אבל ּגדֹולה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתקּים ׁשעלתה, ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמעׂשר,
אֹו ׁשּנׁשּברה ּפי על ואף - מעׂשר ּתרּומת היא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתנאֹו;

ׁשּנטמאת לֹומר צרי ואין .נׁשּפכה, ְְְְִִִֵֶַָָָ
.Îאֹו חּלין', וׁשּלמּטה ּתרּומה 'ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהאֹומר:

ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה' וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ'ׁשּלמעלה
הּתֹורם ּבדעת .ּתלּוי ְֵַַַָ

.‡Îּתרּומה זֹו ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורם
ּׁשּבּקטיעין מה ועל הּכרי, נידושו]על שלא קטועות ,[שבלים ְְְִִִֶַַַַַ

- הּיקב את הּתֹורם הּתבן. ּׁשּבתֹו מה ועל ּׁשּבּצדדין, מה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָועל
ּׁשּבּזּוגין מה ועל ּׁשּבחרצּנין, מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹצרי

לתרם[קליפות] לּבֹו את ׁשּיכּון צרי יין, ׁשל הּבֹור את הּתֹורם .ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ּׁשּבּגפת מה -[פסולת]על סתם ּתרם אּלא נתּכּון, לא ואם . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתֹורם הּכל. על ׁשהּתרּומה הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹנפטר
אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ּתאנים ונמצאּו ּתאנים, ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּכלּכּלה

הּכל. על לתרם ׁשּבלּבֹו מּפני ְְְְִִִִֵֶַַֹֹּפטּורין,

ה'תש"ע סיון כ"ב שישי יום

   
הּיפה‡. מן אּלא ּתֹורמין אתאין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אף הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחלּבֹו
על ּתאנים ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל

מיובשות]הּגרֹוגרֹות ּתֹורם[תאנים ּכהן, ּבֹו ׁשאין ּובמקֹום ; ְְֵֵֵֶַָָֹ
- ּגרֹוגרֹות ּתאנים לעׂשֹות רגיל ואם הּתאנים. על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּגרֹוגרֹות
ּכהן. ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות, על הּתאנים מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּתֹורם
על הּגרֹוגרֹות מן ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹאבל

ּגרֹוגרֹות. ּתאנים לעׂשֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום אפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהּתאנים,
.חצי לא אבל קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹותֹורמין

ּגדֹול ׁשהּוא ּפי על אף מּמיןּבצל, ּתֹורמין אין מקֹום. ּבכל - ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
מן וכמלאה הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו, ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל

ּתרּומה. אינּה ּתרם, ואם ְְִֵֶַַָָָָהּיקב";
ּכל‚. אחד, חּטים מין ּכל אחד, מין - והּמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות

וכל זה. על מּזה ותֹורם אחד; ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמין
מן אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא

הרע על וחמּׁשיםהּיפה חּטים סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? . ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
- חּטים סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹׂשעֹורים
הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינן
על הרע מן ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹעל
מּפני החּטים, על הּזּונין מן חּוץ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּיפה,

אדם. מאכל הּזּונין ֲִֵֶַַַָָׁשאין

נגמרה„. ׁשּלא ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאין
ׁשּנגמרה ּדבר על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמלאכּתֹו,
ׁשּלא ּדבר על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמלאכּתֹו,

מלאכּתֹו מןנגמרה וכמלאה הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתרּומה. ּתרּומתן ּתרמּו, ואם הּגמּור; על הּגמּור מן ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּיקב",

מּׁשּיכבר‰. הּגרן? את ּתֹורמין מקצת,[יסנן]מאימתי ּכבר ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכבּור ׁשאינֹו על הּכבּור מן ּביתֹוּתֹורם לתֹו ׁשּבלים המכּנס . ְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מלילֹות שהן]לעׂשֹותן כמות מהן[לאכלם ּתֹורם זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַָ
ֳִִׁשּבלים.

.Â;וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
מּׁשּיעטנּו הּזיתים? את ּתֹורמין סחיטתם]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Êּתרּומתֹו ּתרם, ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין
ׁשּנטמאּתרּומה ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא אחד, ּגּוף ׁשהּוא ּבלבד העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאת חּטים ׁשל ערמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻׁשּתי
ותֹורמין לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
ׁשּנאמר: - לכּתחּלה הּטמא על הּטהֹור מן מעׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל מּמּנּו", מקּדׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹֻ"את
.Á,ּבׁשֹוגג - ּתרם ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

ׁשהרים וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ויתרם ויחזר ידעּתרּומה, ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ

על הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע, אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּטמאה;
הרי - מעׂשר.הּטהֹור ּבתרּומת וכן ּכּמזיד. הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָ

.Ëעל הּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻאין
אּלּוהמחּבר 'ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין, ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֵַַַָָָֻ

המחּברים' אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה שלו]יהיּו אפּלּו[שאינם , ְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו 'לכׁשּיּתלׁשּו', ואמר:[שלו]אמר , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
ּתרּומה יהיּו מחּברין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻֻמחּברים',
אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - ּתלּוׁשין' זֹו ערּוגה ּפרֹות ְְֲֲִִֵַַַָָָָֹעל
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
מחּסר אינֹו לתלׁשם, ּובידֹו הֹואיל - ונתלׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֻלכׁשּיּתלׁשּו',
ׁשּיביאּו והּוא, קּימין; ּדבריו ׁשניהן, ולכׁשּיּתלׁשּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמעׂשה;

ׁשּיאמר. ּבעת ׁשליׁש ְְְִֵֵֶֶַֹׁשּתיהן
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ולּקטואם הּיֹום, ירק לּקט ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים; ׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלהׁשּתּמר
הּימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל - הּמלפפֹונֹות ּכגֹון ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹימים,
אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ותֹורם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטרף,
זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ולּקט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבלבד,

.‡Èולא ׁשעברה, ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאין
אינּה - ּתרם ואם זֹו; ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמּפרֹות

ׁשנּתרּומה "ׁשנה ׁשּנאמר: הּׁשנה, ראׁש ערב ירק לּקט ה". ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
- הּׁשמׁש ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעד
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לּקט אם וכן יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאתרֹוג
מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוחזר
ּתבּואה למעׂשרֹות הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹוירקֹות

האילן. ְְִַַָָלמעׂשרֹות
.Èולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין

הארץ ּפרֹות על לארץ חּוצה עלמּפרֹות הארץ מּפרֹות ולא , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מּפרֹות ולא הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּפרֹות
ׁשּנתרמה ּפרֹות אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאינן
ׁשחּיבין מּפרֹות ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתרּומתם,

ּתרּומה. אינּה ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבתרּומה,
.‚È,ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש

- אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו
אין.ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְֵָָ

.„Èעלאי הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ן ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
על מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויתרם ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן .החּיב ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹ

.ÂËּכארץ הּוא הרי נקּוב, ּכדיעציץ ּבּנקב? יהיה וכּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות .אֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
אחר. מּמקֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

.ÊÈ- הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
עצמֹו ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, .ּתרּומתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתאכל ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹּתרם

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא ְְִֶֶַַַָָָעד
.ÁÈהחּטים על ׁשּבלים ּתֹורמין ׁשמן,אין על וזיתים , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּתרּומה אינּה ּתרם, ואם יין; על יטריחוענבים ׁשּלא ּגזרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
זיתים על ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹאת
ּדֹומה? זה למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּנכּבׁשין,
על הּיפה מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלתֹורם
מּזיתי לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרע.
אבל המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻּכבׁש
ׁשאינֹו על הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻלא
על מּתאנים הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹצלּול,
לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹּגרֹוגרֹות
- ּבמנין ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
אבל הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכדי
אם - אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלא

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ְְַָָָּתרם,
.ËÈענבים על יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנדרכֹות

מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּתרּומה,ּדבר ּתרּומתֹו - ּתרם ואם . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
הראׁשֹונה עצמן. ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹויחזר
ּתרּומֹות ּכׁשאר עליה חּיב והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמדּמעת

הּׁשנּיה. לא אבל ְְֲִַָָֹּגמּורֹות;
.Îעל זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ענ על ענבים אֹו לאכילה, ונמלׁשהם לאכילה, והּכל בים ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אינֹו - עליהן ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,
ולתרם לחזר צרי. ְְֲִִַָֹֹ

.‡Îחמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין -אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
על חמץ לתרם ּבלּבֹו היה הן; אחד מין והחמץ, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשהּיין

ּתרּומה. אינּה - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמץ,
.Îנֹודע אם - חמץ ונמצאת הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּתֹורם

אחר ואם ּתרּומה; אינּה ּתרמּה, ׁשּלא עד חמץ ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשהיתה
ספק ואם ּתרּומה. זֹו הרי החמיצה, ויחזרׁשּתרמּה ּתרּומה, - ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ונמצאויתרם אבּטיח מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
נקּורין ׁשּנמצאּו אֹו מחששסרּוח, באכילה ואסורים [מחוררים. ְְְִִֶַָ

נחש] ׁשאסּורלארס מגּלה ונמצאת יין ׁשל חבית ּתרם ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
מּׁשּתיהן אחת ואין ׁשנּיה. ויתרם ויחזר ּתרּומה, - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלׁשּתֹותּה
חמׁש. חּיב אינֹו מּׁשּתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמדּמעת

.‚Î;מדּמעתן אינּה החּלין, לתֹו מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכיצד?
ׁשּתיהן נפלּו מדּמעת. אינּה אחר, למקֹום ׁשנּיה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנפלה

ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מדּמעֹות אחד, זרלמקֹום אכל אם וכן . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם עֹוׂשהׁשּתיהן, הּוא ּכיצד . ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּגדֹולה. ּדמי הּכהן מן ונֹוטל אחד, לכהן נֹותנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן?
.„Îעל ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק

זמן ּולאחר לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה, ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאחרים,
ימים, ׁשלׁשה עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת - חמץ ּומצאּה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבדקּה
ׁשּלֹו ׁשהּתרּומה הּימים ּבאֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָוּדאי
וצרי ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי זֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבחבית

ׁשנּיה ּתרּומה מּמּנּו .להפריׁש ְְְְִִִֶַָָ
.‰Îלהפריׁש ׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹּבׁשלׁשה

ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ; ׁשּמא מזרחית]עליו, ׁשל[רוח ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
החג סוכות]מֹוצאי במוצאי הּסמדר,[המנשבת ּובהֹוצאת , ְְֵֶַַַָָָָ

ּבחזקת עליו מפריׁשין מּגּתֹו, ויין לּבסר. מים ּכניסת ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹּובׁשעת
יֹום. ארּבעים יין ְִִֶַַָׁשהּוא

.ÂÎּתרּומה ׁשּיעׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם - הּמּקף מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש,
אחר אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן, מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה ּתרּומה מפריׁש ,ּולפיכ .ׁשאבדּו; ְְְְְִִִֶַָָָָ

ה'תש"ע סיון כ"ג קודש שבת יום

   
לּכהנים‡. נאכלת מעׂשר ּותרּומת ּביןּתרּומה ּגדֹולים ּבין - ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּובהמּתן, הּכנענים ועבדיהן הן נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָקטּנים,
ׁשּברח, ּכהן עבד ּכסּפֹו". קנין נפׁש יקנה ּכי "וכהן, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָֹואׁשת
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פי             
      

לּקט אם וכן יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאתרֹוג
מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוחזר
ּתבּואה למעׂשרֹות הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹוירקֹות

האילן. ְְִַַָָלמעׂשרֹות
.Èולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין

הארץ ּפרֹות על לארץ חּוצה עלמּפרֹות הארץ מּפרֹות ולא , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מּפרֹות ולא הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּפרֹות
ׁשּנתרמה ּפרֹות אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאינן
ׁשחּיבין מּפרֹות ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתרּומתם,

ּתרּומה. אינּה ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבתרּומה,
.‚È,ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש

- אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו
אין.ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְֵָָ

.„Èעלאי הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ן ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
על מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויתרם ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן .החּיב ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹ

.ÂËּכארץ הּוא הרי נקּוב, ּכדיעציץ ּבּנקב? יהיה וכּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות .אֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
אחר. מּמקֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

.ÊÈ- הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
עצמֹו ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, .ּתרּומתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתאכל ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹּתרם

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא ְְִֶֶַַַָָָעד
.ÁÈהחּטים על ׁשּבלים ּתֹורמין ׁשמן,אין על וזיתים , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּתרּומה אינּה ּתרם, ואם יין; על יטריחוענבים ׁשּלא ּגזרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
זיתים על ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹאת
ּדֹומה? זה למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּנכּבׁשין,
על הּיפה מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלתֹורם
מּזיתי לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרע.
אבל המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻּכבׁש
ׁשאינֹו על הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻלא
על מּתאנים הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹצלּול,
לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹּגרֹוגרֹות
- ּבמנין ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
אבל הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכדי
אם - אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלא

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ְְַָָָּתרם,
.ËÈענבים על יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנדרכֹות

מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּתרּומה,ּדבר ּתרּומתֹו - ּתרם ואם . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
הראׁשֹונה עצמן. ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹויחזר
ּתרּומֹות ּכׁשאר עליה חּיב והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמדּמעת

הּׁשנּיה. לא אבל ְְֲִַָָֹּגמּורֹות;
.Îעל זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ענ על ענבים אֹו לאכילה, ונמלׁשהם לאכילה, והּכל בים ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אינֹו - עליהן ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,
ולתרם לחזר צרי. ְְֲִִַָֹֹ

.‡Îחמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין -אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
על חמץ לתרם ּבלּבֹו היה הן; אחד מין והחמץ, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשהּיין

ּתרּומה. אינּה - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמץ,
.Îנֹודע אם - חמץ ונמצאת הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּתֹורם

אחר ואם ּתרּומה; אינּה ּתרמּה, ׁשּלא עד חמץ ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשהיתה
ספק ואם ּתרּומה. זֹו הרי החמיצה, ויחזרׁשּתרמּה ּתרּומה, - ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ונמצאויתרם אבּטיח מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
נקּורין ׁשּנמצאּו אֹו מחששסרּוח, באכילה ואסורים [מחוררים. ְְְִִֶַָ

נחש] ׁשאסּורלארס מגּלה ונמצאת יין ׁשל חבית ּתרם ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
מּׁשּתיהן אחת ואין ׁשנּיה. ויתרם ויחזר ּתרּומה, - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלׁשּתֹותּה
חמׁש. חּיב אינֹו מּׁשּתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמדּמעת

.‚Î;מדּמעתן אינּה החּלין, לתֹו מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכיצד?
ׁשּתיהן נפלּו מדּמעת. אינּה אחר, למקֹום ׁשנּיה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנפלה

ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מדּמעֹות אחד, זרלמקֹום אכל אם וכן . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם עֹוׂשהׁשּתיהן, הּוא ּכיצד . ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּגדֹולה. ּדמי הּכהן מן ונֹוטל אחד, לכהן נֹותנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן?
.„Îעל ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק

זמן ּולאחר לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה, ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאחרים,
ימים, ׁשלׁשה עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת - חמץ ּומצאּה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבדקּה
ׁשּלֹו ׁשהּתרּומה הּימים ּבאֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָוּדאי
וצרי ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי זֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבחבית

ׁשנּיה ּתרּומה מּמּנּו .להפריׁש ְְְְִִִֶַָָ
.‰Îלהפריׁש ׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹּבׁשלׁשה

ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ; ׁשּמא מזרחית]עליו, ׁשל[רוח ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
החג סוכות]מֹוצאי במוצאי הּסמדר,[המנשבת ּובהֹוצאת , ְְֵֶַַַָָָָ

ּבחזקת עליו מפריׁשין מּגּתֹו, ויין לּבסר. מים ּכניסת ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹּובׁשעת
יֹום. ארּבעים יין ְִִֶַַָׁשהּוא

.ÂÎּתרּומה ׁשּיעׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם - הּמּקף מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש,
אחר אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן, מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה ּתרּומה מפריׁש ,ּולפיכ .ׁשאבדּו; ְְְְְִִִֶַָָָָ

ה'תש"ע סיון כ"ג קודש שבת יום

   
לּכהנים‡. נאכלת מעׂשר ּותרּומת ּביןּתרּומה ּגדֹולים ּבין - ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּובהמּתן, הּכנענים ועבדיהן הן נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָקטּנים,
ׁשּברח, ּכהן עבד ּכסּפֹו". קנין נפׁש יקנה ּכי "וכהן, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָֹואׁשת
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פב            
      

.מיחס ּכהן אּלא אֹותּה, אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ;ּתרּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ
ּבלבד. ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין חזקה, ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ּבין מעׂשר, ּתרּומת ּבין ּגדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָּותרּומה
ּתלמיד לכהן אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשל
הארץ עּמי וכל טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹחכמים;
ׁשּירצה. ּכהן לכל טמאה ּתרּומה נֹותן ,לפיכ טמאה. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבחזקת

ויֹום‚. ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיׂשראלית
ּבתרּומה ּתאכל - ׁשּתאכלאחד ּתֹורה, ודין וׁשֹוק; וחזה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּתאכל, חכמים אסרּו אבל קנינֹו. היא ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשּנתארסה,
לאביה ּתרּומה ּתאכיל ׁשּמא - ּגזרה לחּפה; ׁשּתּכנס ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻעד

א ּכׁשהיא אביה.ּולאחיה, ּבבית רּוסה ְְְֲִִִֵֶָָָָָ
ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת

לחרׁשת, ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
אֹותּה ּבתויאכיל חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלל. ְְִֵָָיׂשראל
יאכל‰. לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור - ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר

קדׁש, יאכל לא - ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹקדׁש".
זה - ּתֹוׁשב קדׁש"; יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:
הּוא הרי עברי, ועבד ׁשנים. ׂשכיר זה - וׂשכיר עֹולם, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָׂשכיר
"וכל ׁשּנאמר: - ּכּזר היא הרי הּזר, אׁשת וכהנת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכתֹוׁשב.

אׁשּתֹו. ּבין הּוא ּבין ְִֵֵָזר",
.Âׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

חּיבטהֹור - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ולֹוקה יחּללהּו". ּכי ּבֹו, "ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמיתה
לֹוקה ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
"ואיׁש, ׁשּנאמר: חמׁש, מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּומׁשּלם.

וגֹו'". חמׁשיתֹו ויסף - ּבׁשגגה קדׁש יאכל ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹּכי
.Êהּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"ּובת

לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו ענינים ׁשני - תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעׂשה
חלל, ּכל ּכדין לעֹולם ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי - ליׂשראל ּתּנׂשא וׁשאם ּדבר; לכל ּכּזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
לעֹולם, וׁשֹוק חזה ׁשהּוא הּקדׁשים מן ּבּמּורם לאכל ְֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על ְִֵֵֶַַָאף
.Á,מת אֹו הּיׂשראלי ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל

ּבן מּמּנה הּניח לא אלמנהאם תהיה ּכי ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכנעּוריה, אביה ּבית אל וׁשבה - לּה אין וזרע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוגרּוׁשה,

ּתאכל". אביה ִִֵֶֶָָֹמּלחם
.Ëחֹוזרת לחם; ּכל ולא "מּלחם", - למדּו הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינּה לתרּומה, .היא ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
.Èׁשּנבעלה ויׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

אסּורה - זֹונה ונעׂשת הֹואיל - לּה ּבתרּומהלאסּור לאכל ְְְֱֲֲִִֶַָָָָָָֹ
מּכהן זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף .לעֹולם, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.‡Èּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ

לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני'; 'טהֹורה אֹומרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
הרי לבעלּה, מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'טהֹורה',

ּבתרּומה אֹוכלת מןזֹו נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה,

.Èּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת מּכהן, זרע לּה ׁשּיׁש ּביןיׂשראלית - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
זרע ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבֹות, ּבין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻזכרים

לּה" אין "וזרע ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף עד חז"ל:הּזרע [ודרשו ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לה"] ."עיין

.‚Èּכהן זרע ּכ - אֹותּה ּפֹוסל מּכהנת יׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
אֹותּה מאכיל ּפסּול.מּיׂשראלית זרע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ

וילדה ליׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכיצד?
ׁשּנּׂשאת אֹו עליה, ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
אּמֹו אם היתה - קּים הּממזר והרי הּבת, ּומתה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָלממזר,
לא ליׂשראל, ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל לכהן, יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹּבת

ּבתרּומה. ְִַָֹּתאכל
.„Èּפי על ואף זרעּה, ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנה

אינֹו יׂשראל ואפּלּו ּפסּול הּזרע לֹומר,ׁשאֹותֹו צרי ואין ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ליׂשראל, נׂשּואה ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאם
הּפסּולה. הּבת ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפּלּו

.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת - ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא
ּכהן ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיׂשראל,
ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנּׂשאת
מאכיל ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלכהן,

אּמֹו ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו, וזאתאת ; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
הּתרּומה'. מן ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן 'לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹומרת:

.ÊËמאכיל ואינֹו זרע, מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו ּכהנתהעבד ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
מּמּנּו וילדה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראלית אֹו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּנּׂשאת
הּבן ּומת עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה, על ונכּבׁש הּבן והל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבן,
יׂשראל ּבת זה עבד ׁשל אביו אם היתה - קּים העבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרי
- ּתאכל ליׂשראל, ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹֹֹלכהן,

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאין
.ÊÈוחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ולּה הּיׂשראלי, מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונּׂשאת
אֹוכלת מּיׂשראל, ּבנּה מת ּבתרּומה; ּתאכל לא - ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון ּבנּה .ּבׁשביל ְְִִִָָ
.ÁÈוחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

ּתאכל ּבן, מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל, אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה;
ּכנעּוריה, אביה לבית חֹוזרת - מּיׂשראל ּבנּה מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמּיׂשראל.

וׁשֹוק ּבחזה אֹוכלת ואינּה ּבתרּומה; .ואֹוכלת ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ
.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה, ליׂשראל ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוחזרה
ׁשהאכילּה ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה ּבפני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹוכלת

.אביו ִָ
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ה'תש"ע סיון י"ז ראשון יום
Ó Ú ÏÚÏ  Â ‰‰ ˙Î «ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

Ó Ú ÏÚÏ  Â‰ ««ƒ

ה'תש"ע סיון י"ח שני יום
Ó Ú ÏÚÏ  ‰ ˙ «ƒ¿««»

. ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Î̆Â̇̆Â̆‡Â

― הקנ"ד לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא ְְְְִִִַַַַָָֹּבּׁשּבת,

  ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְִִִַַַָָָ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים.  ׁשהּׁשביתה , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּזאת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבמּסכתולעבדינּו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תש"ע סיון י"ט שלישי יום
. ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ד לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא ְְְְִִִַַַַָָֹּבּׁשּבת,

  ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְִִִַַַָָָ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים.  ׁשהּׁשביתה , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּזאת
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָולעבדינּו.

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תש"ע סיון כ' רביעי יום

ה'תש"ע סיון כ"א חמישי יום
.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה אמרֹו:  . ְְֲֶַָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש זה, לאו על והעֹובר   ְֵֵֵֶַַָָָ

נתקּימה ואם הּדּין, ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
הּוא אם ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות ְִִֵֶַָָָָָָעליו
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תש"ע סיון כ"ב שישי יום

ה'תש"ע סיון כ"ג קודש שבת יום
.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השכ"ב מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא החֹוטאים ְְִִִִֶֶַַַַַַָֹאת

אׁש" "לאֿתבערּו יתעּלה: אמרֹו והּוא  , ְְְְֲִֵֶַַָֹ
והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ּתׂשרֹוף לא :ּבכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּונה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מיתֹות. לׁשאר הּדין  ְְְְִִִִַַָָ
ּבּכלל ׂשרפה אׁש'" תבערּו "'לא :  ְְְֲֵֵַַָָֹ

 ויצאת מההיתה ללּמד: ְְְֵַָָָָָ
ואינּה ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׂשרפה
ידחּו לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ְְִִֶַַַָָָָֹּדֹוחה

אמרּו ּוכבר אתֿהּׁשּבת". הבערה" : ְְְֶַַַָָָָָ
יצאת" ללאו     ְָָָ

       ולא ,ְֹ
נתקּים  אּלא   ְִֵֶַָ

  חּיב ׁשּיהא והּוא יצאת, ְְְֵֵֶַַָָָלחּלק
ּכמֹו עצמּה. ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה ְְְְְִֵַַָָָָָָעל

מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
    רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ

יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאילא
ּבּׁשּבת". ִַַָָּדנין
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ה'תש"ע סיון י"ז ראשון יום
Ó Ú ÏÚÏ  Â ‰‰ ˙Î «ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

Ó Ú ÏÚÏ  Â‰ ««ƒ

ה'תש"ע סיון י"ח שני יום
Ó Ú ÏÚÏ  ‰ ˙ «ƒ¿««»

. ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Î̆Â̇̆Â̆‡Â

― הקנ"ד לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא ְְְְִִִַַַַָָֹּבּׁשּבת,

  ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְִִִַַַָָָ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים.  ׁשהּׁשביתה , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּזאת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבמּסכתולעבדינּו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תש"ע סיון י"ט שלישי יום
. ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ד לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא ְְְְִִִַַַַָָֹּבּׁשּבת,

  ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְִִִַַַָָָ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים.  ׁשהּׁשביתה , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּזאת
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָולעבדינּו.

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תש"ע סיון כ' רביעי יום

ה'תש"ע סיון כ"א חמישי יום
.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה אמרֹו:  . ְְֲֶַָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש זה, לאו על והעֹובר   ְֵֵֵֶַַָָָ

נתקּימה ואם הּדּין, ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
הּוא אם ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות ְִִֵֶַָָָָָָעליו
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תש"ע סיון כ"ב שישי יום

ה'תש"ע סיון כ"ג קודש שבת יום
.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השכ"ב מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא החֹוטאים ְְִִִִֶֶַַַַַַָֹאת

אׁש" "לאֿתבערּו יתעּלה: אמרֹו והּוא  , ְְְְֲִֵֶַַָֹ
והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ּתׂשרֹוף לא :ּבכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּונה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מיתֹות. לׁשאר הּדין  ְְְְִִִִַַָָ
ּבּכלל ׂשרפה אׁש'" תבערּו "'לא :  ְְְֲֵֵַַָָֹ

 ויצאת מההיתה ללּמד: ְְְֵַָָָָָ
ואינּה ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׂשרפה
ידחּו לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ְְִִֶַַַָָָָֹּדֹוחה

אמרּו ּוכבר אתֿהּׁשּבת". הבערה" : ְְְֶַַַָָָָָ
יצאת" ללאו     ְָָָ

       ולא ,ְֹ
נתקּים  אּלא   ְִֵֶַָ

  חּיב ׁשּיהא והּוא יצאת, ְְְֵֵֶַַָָָלחּלק
ּכמֹו עצמּה. ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה ְְְְְִֵַַָָָָָָעל

מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
    רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ

יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאילא
ּבּׁשּבת". ִַַָָּדנין
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(Î).ÏÂ„‚‰ Â˘ ÂÚשמו יצא אשר

שם יתמעט לא ולמען מושיעכם, שהוא עליכם
‰'.גדלו: ÏÈ‡Â‰כמו כה)נשבע, יד :(לקמן

העם: את שאול ÏÈÏÁ‰(Î‚)ויואל ÈÎ‡ Ì‚
.ÈÏאל לשוב שלכם את אתם שתעשו מאחר

מהתפלל מחדול לי חלילה אנכי גם ה',

ÂÎÏ.(‡)בעדכם: ÏÂ‡˘ ‰˘ אמרו
ז"ל ב)רבותינו כב טעם(יומא שלא שנה, כבן :

במלכו, שאול שנה בן לפתור: ויש חטא. טעם
שתי מלך והוא בה, שהומלך ראשונה בשנה
ויבחר מיד: ראשונה, ובשנה ישראל, על שנים

אלפים: שלשת שאול לו

 
(Î).Ì˙È˘Ú Ì˙‡עשיתם כבר אתם הלא לומר: רצה

העון: ויכופר מה', תסורו אל אך להשיב, ÏÂ‡(Î‡)ואין
.'ÂÎÂ ÂÂÒ˙כי זרה, עבודה אחרי ללכת מה' תסורו לא

בהם שאין וכו', התוהו אחרי ההליכה היא ההיא ההליכה
‰'.(Î)ממש: ˘ÂËÈ ‡Ï ÈÎייראו לא למה טעם נתן

שמו בעבור עמו את ה' יטוש לא כי ואמר: שעשו, ממה
יחולל: שלא ‰ÏÈ‡Â.הגדול ÈÎנשמע כבר לומר: רצה

יכולתא מבלי אז יאמרו ומהלאה, מהיום דרככם כשתטיבו אף אתכם יטוש ואם סגולה, לעם לו להיות בכם רצה שר
‡ÈÎ.(Î‚)עזבם: Ì‚מחטוא לי חלילה כי עלבוני, על אמחול אנכי גם כן הזה, העון יכפר שהמקום כמו לומר: רצה

הטובה: בדרך אתכם אלמד אף אמרתם, כאשר אתפלל באמת כי בעדכם, מלהתפלל ולחדול מלמחול אכזרי להיות לה'
(„Î).'ÂÎÂ Â‡È ‡:תפלתי תועיל אז ÌÎÚ.כי ÏÈ„‚‰ ˘‡:הזה העון למחול עמכם, חסדו הגדיל ‚Ì(Î‰)אשר

.'ÂÎÂ Ì˙‡:תספו וכולכם תעזרוהו, לא ואתם יושיעכם, לא והמלך תפלתי, תועיל לא לומר: רצה
(‡).‰˘ הראשונה בשנה לומר: שלאחריו, למקרא מוסב או משיחתו. מזמן שנה כלתה כשנמלך, לומר: רצה

וכו': אלפים שלשת לו ˘‡ÏÂ.()בחר ÌÚ ÂÈ‰ÈÂ:הצורך בעת לשמשו נכונים ÂÎÂ'.להיות ˘Îישבו מהם
אל: בית בהר ומהם במכמש,

 
(‡Î).Â‰Â˙‰כמו ממש, בו שאין דבר ב)הוא א :(בראשית

תוהו: היתה תועלת:ÂÏÈÚÂÈ.והארץ ÂËÈ˘.(Î)מלשון
כמו‰ÏÈ‡Â.יעזוב: כא)רצה, ב משה:(שמות ויואל :

(‚Î).‰ÏÈÏÁ:וגנאי כמוÈ˙ÈÂ‰Â.חולין (ישעיהואלמד,

ט) דעה:כח יורה :(‰Î).ÂÙÒ˙כמו כליון, חענין (ירמיהו

אסיפם:יג) אסף :().ÌÚ‰ ˙ÈÂ:העם מותר
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(ÊË).ÌÈ˜ÂÊ ÌÈ‰Î‰מצות ואילך מקבלה כי

בעלים שחטו לא למה תתמה ואל כהונה,
אשר בקהל רבת כי בסמוך שכתוב לפי עצמם
פסחיהם: שחיטת על היו והלוים התקדשו לא

(ÊÈ).Â‰Ë ‡Ï ÏÎÏבמקומו לוי שהי'
לה': Ï‡(ÁÈ)להקדיש ÁÙ‰ ˙‡ ÂÏÎ‡ ÈÎ

.Â˙ÎÎכי בטומאה שאכלוהו כהלכה שלא
וגו': עליהם יחזקיהו ÂÏ(ËÈ)התפלל ÏÎ

.ÔÈÎ‰של בנו אליעזר דר' בברייתא מפורש כך
שאתה מקום בכל המתחלת הגלילי יוסי ר'
הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר ר' דברי מוצא

שנאמר כאפרכסת אזנך עשה כ')באגדה (משלי

מדות ושתים משלשים לתבונה אזנך להקשיב

כגון הסדר נחלק מהם אחד וזה נדרש האגדה
הכין לבבו שכל מי כל בעד יכפר הטוב ה' זה
קרבנו להקריב פסחו לעשות האלהים לדרוש
לא כי הקדש בטהרת עשו שלא פי על אף
קרובים שהיו לפי נטהרו כולם ויהודה טהרו
ולשוב ולהתקדש לטהר יכולים והיו לירושלים
יששכר ומנשה מאפרים רבת אבל לירושלים
שהי' לפי בדבר פשע כך כל להם אין זבולן
להם היה לא אגרות ידי על רחוק הדבר להם
לפיכך שיתקדשו עד מלבוא ולאחר להמתין
פשיעתם היתה שלא ולפי נטהרו ולא באו

וכן בעדם תכפר ל"ה)לפיכך ישושו'(ישעיה
הסידור: נחלק הוא וגומר וציה מדבר

 
(ÊË).Ì„ÓÚ ÏÚ Â„ÓÚÈÂשאמר ולפי הלוים על הוא חוזר

אמר לזה הלוים מיד הדם את זורקים היו שהכהנים
כי הדם את הוליכו ולא מעמדם מקום על עמדו שהלוים
וז"ש לעבודה זרים המה יחשבו לעבודה ההולכה

העבודה: עליהם שאסר משה בתורת ‰ÌÈÂÏ.כמשפטם „ÈÓוהושיבו המזבח אל והוליכו הדם את קבלו הכהנים כי
לזריקה: מוכן להיות הלוים ידי על Ï‰˜.(ÊÈ)המזרקות ˙ ÈÎאת עצמן הבעלים שחטו לא מדוע טעם ליתן בא

על ממונים הלוים היו ולזה לעזרה לבוא הותרו ולא התקדשו לא אשר בהם נמצאים היו רבים כי ואמר פסחיהם
טהור: היה שלא מי בעבור לשחוט הפסחים Ï‰'.שחיטת ˘È„˜‰Ïשחיטת והוא ההקדש את בעצמו לעשות ר"ל

ÌÈÙ‡Ó.(ÁÈ)הפסח: ˙:'וכו מאפרים שהיו ואמר העם מרבית היו מי לפרש ‡ÂÏÎ.בא ÈÎלא אם לפרש בא
בתורה: כתוב כאשר כן לא אשר בדרך הפסח את אכלו באמת כי ואמר הפסח אכלו איך ‰˙ÏÏÙ.הטהרו ÈÎכי

מאליו ומובן קצר מקרא והוא הזה העון בעד יכפר לכל הטוב ה' ואמר עליהם יחזקיה התפלל הזה העון בעבור
בדבר אבל למנוייו אלא נאכל הפסח אין כי במקומם אחרים להעמיד מאפשר היה לא כי כהוגן שלא עשו בע"כ

לעזרו: בטומאה באו לא בלוים אפשר והיה הואיל הפסחים לשחוט העזרה ‰ÔÈÎ.(ËÈ)ביאת ÂÏ ÏÎיח זקיהועל
‰˜„˘.חוזר: ˙‰ËÎ ‡ÏÂוהוראת לה' היתה לבבו הכנת מ"מ לקודש הראוי טהרה בלא הפסחים נאכלו שע"י ועם

היתה: ‰'.(Î)שעה ÚÓ˘ÈÂ:הזה העון על וכפר תפלתו אל ה' שמע ולזה

 
(ÁÈ).˙ÈÓ:רבוי החטאÙÈÂ‡.(Î)מל' כי כפרה ענין

נפשי רפאה וכן לרפואה הכפרה ותחשב הנפש חולי הוא
לך חטאתי מא)כי :(תהלים
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(ÊË).ÌÈ˜ÂÊ ÌÈ‰Î‰מצות ואילך מקבלה כי

בעלים שחטו לא למה תתמה ואל כהונה,
אשר בקהל רבת כי בסמוך שכתוב לפי עצמם
פסחיהם: שחיטת על היו והלוים התקדשו לא

(ÊÈ).Â‰Ë ‡Ï ÏÎÏבמקומו לוי שהי'
לה': Ï‡(ÁÈ)להקדיש ÁÙ‰ ˙‡ ÂÏÎ‡ ÈÎ

.Â˙ÎÎכי בטומאה שאכלוהו כהלכה שלא
וגו': עליהם יחזקיהו ÂÏ(ËÈ)התפלל ÏÎ

.ÔÈÎ‰של בנו אליעזר דר' בברייתא מפורש כך
שאתה מקום בכל המתחלת הגלילי יוסי ר'
הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר ר' דברי מוצא

שנאמר כאפרכסת אזנך עשה כ')באגדה (משלי

מדות ושתים משלשים לתבונה אזנך להקשיב

כגון הסדר נחלק מהם אחד וזה נדרש האגדה
הכין לבבו שכל מי כל בעד יכפר הטוב ה' זה
קרבנו להקריב פסחו לעשות האלהים לדרוש
לא כי הקדש בטהרת עשו שלא פי על אף
קרובים שהיו לפי נטהרו כולם ויהודה טהרו
ולשוב ולהתקדש לטהר יכולים והיו לירושלים
יששכר ומנשה מאפרים רבת אבל לירושלים
שהי' לפי בדבר פשע כך כל להם אין זבולן
להם היה לא אגרות ידי על רחוק הדבר להם
לפיכך שיתקדשו עד מלבוא ולאחר להמתין
פשיעתם היתה שלא ולפי נטהרו ולא באו

וכן בעדם תכפר ל"ה)לפיכך ישושו'(ישעיה
הסידור: נחלק הוא וגומר וציה מדבר

 
(ÊË).Ì„ÓÚ ÏÚ Â„ÓÚÈÂשאמר ולפי הלוים על הוא חוזר

אמר לזה הלוים מיד הדם את זורקים היו שהכהנים
כי הדם את הוליכו ולא מעמדם מקום על עמדו שהלוים
וז"ש לעבודה זרים המה יחשבו לעבודה ההולכה

העבודה: עליהם שאסר משה בתורת ‰ÌÈÂÏ.כמשפטם „ÈÓוהושיבו המזבח אל והוליכו הדם את קבלו הכהנים כי
לזריקה: מוכן להיות הלוים ידי על Ï‰˜.(ÊÈ)המזרקות ˙ ÈÎאת עצמן הבעלים שחטו לא מדוע טעם ליתן בא

על ממונים הלוים היו ולזה לעזרה לבוא הותרו ולא התקדשו לא אשר בהם נמצאים היו רבים כי ואמר פסחיהם
טהור: היה שלא מי בעבור לשחוט הפסחים Ï‰'.שחיטת ˘È„˜‰Ïשחיטת והוא ההקדש את בעצמו לעשות ר"ל

ÌÈÙ‡Ó.(ÁÈ)הפסח: ˙:'וכו מאפרים שהיו ואמר העם מרבית היו מי לפרש ‡ÂÏÎ.בא ÈÎלא אם לפרש בא
בתורה: כתוב כאשר כן לא אשר בדרך הפסח את אכלו באמת כי ואמר הפסח אכלו איך ‰˙ÏÏÙ.הטהרו ÈÎכי

מאליו ומובן קצר מקרא והוא הזה העון בעד יכפר לכל הטוב ה' ואמר עליהם יחזקיה התפלל הזה העון בעבור
בדבר אבל למנוייו אלא נאכל הפסח אין כי במקומם אחרים להעמיד מאפשר היה לא כי כהוגן שלא עשו בע"כ

לעזרו: בטומאה באו לא בלוים אפשר והיה הואיל הפסחים לשחוט העזרה ‰ÔÈÎ.(ËÈ)ביאת ÂÏ ÏÎיח זקיהועל
‰˜„˘.חוזר: ˙‰ËÎ ‡ÏÂוהוראת לה' היתה לבבו הכנת מ"מ לקודש הראוי טהרה בלא הפסחים נאכלו שע"י ועם

היתה: ‰'.(Î)שעה ÚÓ˘ÈÂ:הזה העון על וכפר תפלתו אל ה' שמע ולזה

 
(ÁÈ).˙ÈÓ:רבוי החטאÙÈÂ‡.(Î)מל' כי כפרה ענין

נפשי רפאה וכן לרפואה הכפרה ותחשב הנפש חולי הוא
לך חטאתי מא)כי :(תהלים
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המשך בעמוד דיד
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סנהדרין. פרק אחד עשר - חלק דף קז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י
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סנהדרין. פרק אחד עשר - חלק דף קיג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בהנוגע לפועל, הרי מבואר בכ"מ בדא"ח שלאחר חטא עה"ד כל הדברים והענינים מעורבים 

טו"ר והעבודה ע"פ דרך החסידות היא להתעסק בהגברת צד הטוב והאור, שלכן יכול להיות זה בשמחה 

רבה )משא"כ בדרך המוסר שמדגישים הקו דסור מרע בעיקר שמביא לעצבות כו'(, וגם ביחס לאנשים הרי 

צריך לנצל את הענינים הטובים והכשרונות שלהם ככל האפשרי, ואז אם בדרך ממילא או ע"י השתדלות 

קלה הענינים הלא טובים מתבטלים.

וה"ה בנוגע לכ"א המשתתף באחת העבודות במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

שעליו לתת את האפשרית לכל אחד משאר העובדים לנצל את כשרונותיהם לעוררם ולעודדם על זה אשר 

לאט לאט בטלים הענינים הבלתי רצויים אף אם היו מלפני זה.

... והרי כבר כתבתי מאז שכר נרחב בכרם חב"ד ודי להמציא לכ"א סיפוקו בזה ובמה לנצל את 

הכשרונות שלו במילואם מבלי לנגוע בכבוד המדומה של חבירו ופשיטא שלא גם בכבוד האמיתי של חבירו, 

אלא שכלי מחזיק ברכה גם בכל הענינים הנ"ל הוא השלום וקירוב הלבבות.

מובן שלא באתי במכתבי זה להטיף מוסר אלא כ"א לעורר ולעודד עוה"פ אשר בכל או"א... ישנם 

כחות גדולים שעדיין לא נצלו כלל... מפני טעמים של מה בכך, וכאשר כולם יטילו - אריינווארפען - עצמם 

במסירה ונתינה בעבודה קדושה זו הרי במשך זמן קצר מובטחני שיתמהו על עצמם איך זה לא ראו את 

הפשוט שעל ידי תוספת כח כולם יחד יכולים היו להגדיל ולהאדיר עבודת... כ"פ ככה שבד"מ הי' מתגדל 

כאו"א  ועניניהם הפרטים של  בעניני...  ברכה  וגם התוספת  דחיי  באילנא  והתקשרות  נפשי  ג"כ הסיפוק 

וב"ב שיחיו,

ומובן - מעצמו שמופרך לגמרי להרחיק את מי שהוא מעבודה קדושה זו, כי מלבד הריחוק דבן 

ישראל מאילנא דחיי, הרי זה יביא היזק בעבודת... והאריכות בזה אך למותר...

בברכה.
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‡‡ eL ˙B BÓk ‰ÏÈ˙t‰ È ek BÈ‡ Ó‰Lk ‡‡ ÌÈLÓ ÌÈ‡L ÌÈÓa ˜ÈÏ‰Ï e‡ ‡Ï
B˙B‡ k Ì‡ Ï‡ ‰ÏÈ˙t‰ ‡ LÓ BÈ‡ ‡e‰ ‡L BB˙a ‰ÏÈ˙t B˙ ‰ ‡e‰L ÈÏka Bk eÓ
˜ÈÏ‰Ï eÓe ‰È‡ LÓ ‡e‰ È‰ ‰ÏÈ˙t‰ È e‰Ó BÈ‡L eÈ‡ ‰ÚL B‡ ˙ kL Bk ‰ÏÈ˙t‰ È

Bae‰n‰ eÈ‡ Ï‰ ˙‡ B‡ ‰Ú‰ ˙‡ È  ÌÈe‡‰ ÌÈÓ ‰ÏÈ˙t ‰NÚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe
ÌÈLLB ‰È ˙˜ÏB È‡ ÓÚ ˙ÓÓ ‰ÏÈ˙t‰ ÌB˜Ó ÏkÓ ‰ÏÈ˙t‰ ‡ LÓ Ó‰L ‡L a ˜ÈÏ‰Ï e‡

‰hÈ ‡nL: 
יא סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
   שפופרת בתוך המונח כרוך נר -

כרוך הוא שאין אף על - לנוזל שנהפך עד בתוכה ונמס
כנר דינו מקום מכל - שמן לנר ודומה הפתילה אחר יותר

מחלב עשוי אם אפילו .כרוך

   חשש ישנו כרוך בנר שאף כיון -
לזה חששו לא בכך דרך שאין שכיון אלא - הטייה

.בשבת

 
אין28) כזה נר מקום מכל מהותך, בחלב מדליקים שאין אף

בי' השלחן (בדי תכבה הפתילה שהרי בחול אף להטותו דרך
חשש שייך כיצד השלחן בדי דברי להלן וראה כא), ס"ק ק"ו

להדלקה. כשרה אינה שהפתילה במקום הטייה
בפתילה29) כשהדליק אבל ד, סעיף ער"ה סי' להלן כמבואר

יטה. שמא חוששין - יפה דולקת שאינה
דחשש י"ל דמסתפינא ולולא כ"א: ס"ק קו סי' השלחן ובבדי
מטין - יפה דולקת ואינה פחם עושה כשהפתילה הוא ההטיה
הפתילה ראש מתגדלת ובזה הקרקע על שעוה מעט ונוטף הנר

יפה. בה נאחז והאור מהנר הבולטת

•
     

‚Èבשעת היד שעל במים אלא אינה מהידים המים טומאת כל
מים כגון עצמה מהיד בין המים נטמאו בקל שאז נטילה
מים אבל שניים מים הם ואפילו טמאה אחרת מיד בין ראשונים
בשעת בהם נוגעות טמאות שידים פי על אף היד על שאינן
בחפניו מים ליתן אסרו לא שהרי אותן מטמאות אינן נטילה
שנטמאו משום לא אבל כלי חפניו שאין מפני אלא לחבירו
מן בחפניו לשאוב יכול הכסא מבית היוצא וכן מחפניו המים
עצמו הנוטל אם ואפילו לנטילה כשרים הנשארים והמים הדלי
שבתוך או הכלי שעל במים הטמאים בידיו נוגע נטילתו בשעת
מידיו. נטמאו לא שניים קודם בין ראשונים מים קודם בין הכלי

למעלה אותה ודוחק ברזא בו ותחב בשוליו שניקב כלי לפיכך
ונוגע במים מלוחלחת שהברזא פי על אף ידו על המים ויוצאים
השניה בידו ולדוחקה לחזור ויכול נטמאו לא הטמאה בידו בהם
היתה שלא הראשונה בידו הברזא דחיקת ע"י בראשונה שנטלה

כלל. נטולה

או אחת בבת רביעית אחד כל על שישפוך צריך מקום ומכל
או שניים למים יצטרך שלא כשתים מרובה אחת שטיפה
ושניים הראשונים כך ואחר זו יד על ושניים הראשונים שישפוך
השניים כך ואחר זו ועל זו על הראשונים ישפוך שאם זו יד על
הראשונים ממים לחה בידו בברזא נוגע נמצא זו ועל זו על

בידו ודוחקה וכשחוזר בברזא טמאים מים ונדבקו הטמאים
לנגבה. וצריך בה שנדבקו טמאים ממים נטמאה השניה

לחה בידו יאחזנה שאם אחד אוזן אלא לו שאין בכלי יזהר וכן
האוזן היתה אם אבל השניה בידו יאחזנה לא טמאים ממים
טמאות ידים בהם שנגעו פי על אף הטהורים במים מלוחלחת

נטילה. בשעת אפילו בהם ליגע לחוש אין

בשעת אלא מתטמאים אינן טמאות ידים גבי שעל מים (ואפילו
בשעת שלא במים מלוחלחות שידיו מי אבל לאכילה נטילתן
ידיו לאכילה ידיו שטיהר מי בהן ונגע לאכילה נטילתן

טהורות):

„Èעל ישאר שלא ליזהר צריך ידיו על ראשונים מים כששופך
שניים מים שאין לפי אחר דבר שום או קיסם או צרור ידיו
גבי על מהיד שיצאו המים ולא היד גב שעל מים אלא מטהרים
בהם. נוגעת שהיא היד את ומטמאים וחוזרים אחר דבר או צרור

שאינו כיון המים מבריית שהם דברים ושארי וברד שלג ואפילו
שע"ג המים אותן מטהרין שניים מים אין לנטילה ופסול מרוסק

בכך: ליזהר א"צ ידיו על כאחת מים רביעית שופך ואם

ÂËלהסירה יכול ואינו עליה ורטיה בידו מכה לו שיש מי
במקום שלא היד שאר שיטול לו די המכה כאב מחמת
חציה ליטול יכול שאינו כיון לחצאין נטילה זו ואין המכה
צריך אמנם היד שאר שנוטל אצבעו שנקטע למי ודומה השניה
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ומפני היד ויטמאו יחזרו שלא לרטיה המים יגיעו שלא ליזהר
לכן הרטיה על יפלו ולא הרטיה עד המים שיגיעו להזהר שקשה

המים. נטמאו לא שאז היד כל על כאחת רביעית ישפוך

שאינו אלא להסירה סופה שבודאי ברטיה אמורים דברים במה
היה אם (שהרי היד לגבי בטלה אינה לכן עכשיו להסירה יכול
ואם חציצה משום להסירה צריך היה שירצה מתי להסירה יכול
דברים אבל חציצה) חשובה היתה לא היד לגבי בטלה היתה
להסירן עליהם מקפידין שאינן מיעוטן מפני חוצצין שאינן
להמים לחוש ואין לגמרי היד לגבי בטלים הם הרי לעולם
מים מטהרים שניים שמים לפי היד ויטמאו שיחזרו שעליהם

עצמה: היד שעל כמים שעליהם

ÊËגבי על בין נוטלים המזון שלפני מים דהיינו ראשונים מים
כמו עליהם שורה רעה רוח שאין קרקע גבי על בין כלים

המזון. שלאחר אחרונים על

רביעית נטל לא אם בכלי או קרקע גבי שעל בשופכין נגע (ואם
שאין שניים מים גם שם ששפך אע"פ ידיו נטמאו אחת בבת
קרקע גבי שעל ולא ידיו גבי שעל מים אלא מטהרים שניים מים
מי הן ואפילו מהראשונים מרובים השניים ואפילו כלי או
שפת בידו ואוחז גדול מכלי קטן בכלי ששואב מי ולכן רביעית
במי אחיזתו מקום שהטביל אע"פ טמאים ממים הלחה הכלי

כלום):רב הועיל לא הגדול מכלי כששאב יעית

סעיפים ובו בנטילה הידים ושיפשוף הגבהה דיני קסב, סימן א חלק

יגֿטז

במפה‡ ידיו לכרוך רוצה אם אפילו נטילה בלא לאכול אסור
יגע. שמא גזירה בפת נוגע שאינו בכף אוכל או

יודע אם מים מצא ולא האוכל עת והגיע בדרך המהלך ואפילו
לשם שיגיע עד להמתין צריך מילין ד' ברחוק מים לפניו שיש
אע"פ לשם לחזור צריך ממיל בפחות לאחריו מים יש ואם

לדרכו. שנחוץ

יכרוך לפניו מילין מד' ויותר לאחריו מיל ברחוק יש אם אבל
ע"י אוכל או במשקה שטיבולו דבר או פתו ויאכל במפה ידיו

מילין. ד' בתוך מים ימצא אם ספק הוא אם וכן כף

לעזוב לו אפשר שאי לפי כלאחריו דינו פרדס או גינה ושומר
צריך בביתו היושב אבל ויחזור מיל שילך עד כך כל שמירתו

מים: שימצא יודע אם מילין ד' לילך

ידים נטילת צריך והאוכל ידים נטילת א"צ לאחרים המאכיל

גזירה בפת נוגע אינו והוא פיו לתוך הפת נותן שהמאכיל אע"פ
על גזרו שלא לפי עליו גזרו לא שנוגע אף והמאכיל יגע שמא
שהוא ובמאכיל תרומה סרך משום אכילה על אלא חולין נגיעת

גזרו. לא מצוי שאינו דבר

עור ולפני משום ידיו נטל שלא בו שיודע למי להאכיל ואסור
אסור לו שמושיטו רק האוכל של הפת ואפילו מכשול תתן לא

שמ"ז: בסימן שיתבאר כמו עבירה עוברי ידי לסייע

סעיפים ב' ובו לאחרים והמאכיל מים לו שאין מי דין קסג, סימן א חלק

אפילו‡ כולו היום לכל עליהם ומתנה שחרית ידיו אדם נוטל
משמירתן דעתו יסיח שלא ובלבד הדחק בשעת שלא
שמירה לך אין ידים בבתי הניחן ואם מטונף במקום מנגיעה
וא"צ לפניו מוכנים מים לו נזדמנו אם מקום ומכל מזו מעולה

יברך. ולא ויטול שיחזור טוב אחריהם לטרוח

בכל היום כל אלא תנאי מועיל לבד שחרית בנטילת זמןולא
במשקה שטיבולו לדבר כגון פת אכילת לצורך שלא ידיו שנוטל
אח"כ שיאכל פת לאכילת עליהן מתנה הכסא מבית שיוצא או
ואע"פ קנ"ח בסי' כמ"ש כוונה צריכה ידים שנטילת לפי
ידים נטילת על יברך לא הכסא מבית ויוצא במשקה שלטיבול
כבר שנטל זה על ידים נטילת על יברך לא ג"כ אכילה ובשעת
שמורות. שידיו כיון הנטילה מן הוא פטור שהרי כלום בכך אין

אסור אח"כ שיאכל פת אכילת לצורך אלא נוטל אינו אם אבל
משא"כ סעודה ידים לנטילת תיכף שתהא היא חכמים תקנת כי
שיוכל עליהן שמתנה אלא פת אכילת לצורך שלא כשנוטל
ואח"כ עכשיו לאכול כלל מחוייב אינו אח"כ זה ע"י לאכול
תקנת עליו חלה ולא הנטילה מן פטור הוא כבר לאכול כשבא
וזה מיד שיאכל לאכילה בנוטל אלא תיקנו שלא כלל החכמים

אחר. לדבר אלא לאכילה נטל לא

אם אחרת לאכילה גם זו נטילה מועלת לאכילה ידיו נטל ואם
כוונה משום אלא אינו שהתנאי צריך אין תנאי ואפילו ידיו שמר

זו. בנטילה] [לאכילה באכילה) (לנטילה נתכוין וזה

שאין אומרים שיש לפי הנטילה על להתנות שלא נהגו ועכשיו
יבואו שמא שחששו לפי הדחק בשעת אלא מועיל תנאי
שיסברו נטילה בלא אוכל כשיראוהו האסור דבר להאכילו
ממתינים ואין נכרי עם בעגלה יושב אם מקום ומכל נכרי שהוא

הדחק: שעת זה הרי עליו

א סעיף הנטילה על להתנות שיכול קסד, סימן א חלק
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הנפש של הרעות המדות את לתקן והעבודה עצמה,

הבהמית

        
       
       

   

וסיפא דקרא רישא בין ההבדל לעיל נזכר כבר
להזכיר מבלי לה'" קרבן "מכם נאמר דברישא דקרא,
"מן נאמר דקרא בסיפא ורק הבהמה, מן הוא שהקרבן

קרבנכם". את תקריבו גו' הבהמה

מישראל א' בכל שיש לעיל מ"ש ע"פ הענין, אך
החילוק וזהו בהמית, ונפש אלקית נפש נפשות, שתי
גו' הבהמה ו"מן לה'" קרבן "מכם הלשון בין
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קכי    

ומפני היד ויטמאו יחזרו שלא לרטיה המים יגיעו שלא ליזהר
לכן הרטיה על יפלו ולא הרטיה עד המים שיגיעו להזהר שקשה

המים. נטמאו לא שאז היד כל על כאחת רביעית ישפוך

שאינו אלא להסירה סופה שבודאי ברטיה אמורים דברים במה
היה אם (שהרי היד לגבי בטלה אינה לכן עכשיו להסירה יכול
ואם חציצה משום להסירה צריך היה שירצה מתי להסירה יכול
דברים אבל חציצה) חשובה היתה לא היד לגבי בטלה היתה
להסירן עליהם מקפידין שאינן מיעוטן מפני חוצצין שאינן
להמים לחוש ואין לגמרי היד לגבי בטלים הם הרי לעולם
מים מטהרים שניים שמים לפי היד ויטמאו שיחזרו שעליהם

עצמה: היד שעל כמים שעליהם

ÊËגבי על בין נוטלים המזון שלפני מים דהיינו ראשונים מים
כמו עליהם שורה רעה רוח שאין קרקע גבי על בין כלים

המזון. שלאחר אחרונים על

רביעית נטל לא אם בכלי או קרקע גבי שעל בשופכין נגע (ואם
שאין שניים מים גם שם ששפך אע"פ ידיו נטמאו אחת בבת
קרקע גבי שעל ולא ידיו גבי שעל מים אלא מטהרים שניים מים
מי הן ואפילו מהראשונים מרובים השניים ואפילו כלי או
שפת בידו ואוחז גדול מכלי קטן בכלי ששואב מי ולכן רביעית
במי אחיזתו מקום שהטביל אע"פ טמאים ממים הלחה הכלי

כלום):רב הועיל לא הגדול מכלי כששאב יעית

סעיפים ובו בנטילה הידים ושיפשוף הגבהה דיני קסב, סימן א חלק

יגֿטז

במפה‡ ידיו לכרוך רוצה אם אפילו נטילה בלא לאכול אסור
יגע. שמא גזירה בפת נוגע שאינו בכף אוכל או

יודע אם מים מצא ולא האוכל עת והגיע בדרך המהלך ואפילו
לשם שיגיע עד להמתין צריך מילין ד' ברחוק מים לפניו שיש
אע"פ לשם לחזור צריך ממיל בפחות לאחריו מים יש ואם

לדרכו. שנחוץ

יכרוך לפניו מילין מד' ויותר לאחריו מיל ברחוק יש אם אבל
ע"י אוכל או במשקה שטיבולו דבר או פתו ויאכל במפה ידיו

מילין. ד' בתוך מים ימצא אם ספק הוא אם וכן כף

לעזוב לו אפשר שאי לפי כלאחריו דינו פרדס או גינה ושומר
צריך בביתו היושב אבל ויחזור מיל שילך עד כך כל שמירתו

מים: שימצא יודע אם מילין ד' לילך

ידים נטילת צריך והאוכל ידים נטילת א"צ לאחרים המאכיל

גזירה בפת נוגע אינו והוא פיו לתוך הפת נותן שהמאכיל אע"פ
על גזרו שלא לפי עליו גזרו לא שנוגע אף והמאכיל יגע שמא
שהוא ובמאכיל תרומה סרך משום אכילה על אלא חולין נגיעת

גזרו. לא מצוי שאינו דבר

עור ולפני משום ידיו נטל שלא בו שיודע למי להאכיל ואסור
אסור לו שמושיטו רק האוכל של הפת ואפילו מכשול תתן לא

שמ"ז: בסימן שיתבאר כמו עבירה עוברי ידי לסייע

סעיפים ב' ובו לאחרים והמאכיל מים לו שאין מי דין קסג, סימן א חלק

אפילו‡ כולו היום לכל עליהם ומתנה שחרית ידיו אדם נוטל
משמירתן דעתו יסיח שלא ובלבד הדחק בשעת שלא
שמירה לך אין ידים בבתי הניחן ואם מטונף במקום מנגיעה
וא"צ לפניו מוכנים מים לו נזדמנו אם מקום ומכל מזו מעולה

יברך. ולא ויטול שיחזור טוב אחריהם לטרוח

בכל היום כל אלא תנאי מועיל לבד שחרית בנטילת זמןולא
במשקה שטיבולו לדבר כגון פת אכילת לצורך שלא ידיו שנוטל
אח"כ שיאכל פת לאכילת עליהן מתנה הכסא מבית שיוצא או
ואע"פ קנ"ח בסי' כמ"ש כוונה צריכה ידים שנטילת לפי
ידים נטילת על יברך לא הכסא מבית ויוצא במשקה שלטיבול
כבר שנטל זה על ידים נטילת על יברך לא ג"כ אכילה ובשעת
שמורות. שידיו כיון הנטילה מן הוא פטור שהרי כלום בכך אין

אסור אח"כ שיאכל פת אכילת לצורך אלא נוטל אינו אם אבל
משא"כ סעודה ידים לנטילת תיכף שתהא היא חכמים תקנת כי
שיוכל עליהן שמתנה אלא פת אכילת לצורך שלא כשנוטל
ואח"כ עכשיו לאכול כלל מחוייב אינו אח"כ זה ע"י לאכול
תקנת עליו חלה ולא הנטילה מן פטור הוא כבר לאכול כשבא
וזה מיד שיאכל לאכילה בנוטל אלא תיקנו שלא כלל החכמים

אחר. לדבר אלא לאכילה נטל לא

אם אחרת לאכילה גם זו נטילה מועלת לאכילה ידיו נטל ואם
כוונה משום אלא אינו שהתנאי צריך אין תנאי ואפילו ידיו שמר

זו. בנטילה] [לאכילה באכילה) (לנטילה נתכוין וזה

שאין אומרים שיש לפי הנטילה על להתנות שלא נהגו ועכשיו
יבואו שמא שחששו לפי הדחק בשעת אלא מועיל תנאי
שיסברו נטילה בלא אוכל כשיראוהו האסור דבר להאכילו
ממתינים ואין נכרי עם בעגלה יושב אם מקום ומכל נכרי שהוא

הדחק: שעת זה הרי עליו

א סעיף הנטילה על להתנות שיכול קסד, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: בפניתוכןתוכןתוכןתוכן האלקית הנפש עבודת בין ההבדל

הנפש של הרעות המדות את לתקן והעבודה עצמה,

הבהמית

        
       
       

   

וסיפא דקרא רישא בין ההבדל לעיל נזכר כבר
להזכיר מבלי לה'" קרבן "מכם נאמר דברישא דקרא,
"מן נאמר דקרא בסיפא ורק הבהמה, מן הוא שהקרבן

קרבנכם". את תקריבו גו' הבהמה

מישראל א' בכל שיש לעיל מ"ש ע"פ הענין, אך
החילוק וזהו בהמית, ונפש אלקית נפש נפשות, שתי
גו' הבהמה ו"מן לה'" קרבן "מכם הלשון בין
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קכב   

הנפש של ההתקרבות היינו לה'" קרבן "מכם תקריבו":
בני של האמיתית המציאות (שהיא הקב"ה אל האלקית
על קאי תקריבו" גו' הבהמה ו"מן "מכם"); ישראל,
לקדושה. והפיכתה הבהמית הנפש בירור של העבודה

ה"קרבן" אם – האופנים שני בין והחילוק
ה לה') גם(הקירוב הוא או האלקית, הנפש אצל רק וא

שבאדם ההתעוררות אם תלוי – הבהמית הנפש אצל
יגיעת מצד שבאה או העליונה ההערה בסיבת רק היא

האדם.

הענין:] [וביאור

      
     
       
        
      
       
      
       
      

      
הנפש את רק לעורר יכולה דלעילא" "אתערותא
נאמר ועלי' ממעל", אלקה "חלק שהיא לפי האלקית,
בדמות "אדם", בחינת שהיא אדם" נשמת ה' "נר
כדמותנו"; בצלמנו אדם "נעשה וכמ"ש העליון" "אדם
האדם) בגוף למטה שהיא כפי (גם שהנשמה ומאחר
נפש"), גֿטלעכע ("א מהותה בעצם אלקות מהות היא
לו שיש בן (כמו הקב"ה אל טבעית אהבה לה יש
בגוף מלובשת להיותה ורק להוריו), טבעית אהבה
בהעלם והיא מכוסה זו אהבה הרי הבהמית ונפש
"אהבה הנשמה של זו אהבה נקראת (שלכן והסתר
הגילוי. אל ההעלם מן להוציאה וצריכים מסותרת"),

דכאשר דלעילא", "אתערותא של ענינה וזהו
מ"ש (ע"ד רצון בעת האדם אל מתקרב הקב"ה
"חלק שהיא הנשמה הרי קרוב"), בהיותו . . "בהמצאו
הפנים ו"כמים זה, קירוב מרגישה ממעל" אלקה
אל להתקרב ותשוקה ברצון מתעוררת היא לפנים"
מן יוצאת בה שמוסתרת זו טבעית שאהבה הקב"ה,

הגילוי. אל ההעלם

בסמיכות הנמצא קטן לנר דומה? הדבר למה משל
האבוקה אל בטבעו נמשך הנר שאור גדולה, לאבוקה

האבוקה. באש נכלל שהוא עד

כנ"ל, ה'" "נר שהיא בהנשמה בנמשל, וכך
הוי' ה"נר מתקרב האדם, אל מתקרב הקב"ה דכאשר
מאליו (הקב"ה) האבוקה" "אור אל אדם" נשמת

בו. ונכלל וממילא,

      
         
       
       

       


דלעילא אתערותא שאין הטעם גם מובן ומזה
אלקות, אינה היא כי הבהמית, הנפש על כלל פועלת
הזה לעולם למעלה) (משרשה שירדה לאחרי ואדרבה,
כבהמה וטבעה רע, שרובה ועד ורע, מטוב כלולה היא
גשמיים לענינים שנמשכת (היינו למטה" ש"יורדת
למעלה", "העולה האדם כרוח ולא – וחומריים)
הרוחניות אחרי ולחקור להימשך האדם שטבע
אל הקב"ה התקרבות אין ולפיכך – ממנו שלמעלה
שאין מאחר הבהמית, הנפש על רושם עושה האדם

הבהמית. ונפש אלקות בין ויחס קשר שום

דוקא חלון דרך לחדר נכנס השמש אור [ולמשל:
לאור המאפשר כזה חומר שהוא מזכוכית הנעשה
אבנים של קיר אלא חלון אין אם משא"כ דרכו, לעבור
רושם שום בו עושה ואינו לחדר כלל נכנס ה"אור" אין

כלל].

      
      

  
הבהמית, הנפש את לשנות ניתן כיצד אך
עבודת ידי על רק - לקדושה? ולהפכה "לבררה"

האדם. ויגיעת

וכמ"ש אלקים", "עובד בלשון הפירוש עומק וזהו
אלקים עובד בין לרשע, צדיק בין וראיתם "ושבתם
אלקים" ו"עובד "צדיק" שלכאורה עבדו", לא לאשר
"עובד דהשם הענין, אך הגמרא), (כקושיית הך היינו
הנפש וזיכוך בבירור שעוסק מי לתאר בא אלקים"
שהן עבודין", "עורות חז"ל בלשון וכמו הבהמית,
שנעשים עד ומתקנם אותם שמעבדים בהמה של עורות
ענין הוא וכך – כו' תורה ספר לכתיבת הראוי קלף
לתקנה הבהמית נפשו על שעובד אלקים", "עובד

לה'". "קרבן שתהי' עד ולשנותה
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מלאך גבי רז"ל מאמר פירוש עומק יבואר ובזה
כו', עלי' תהא מה זו טפה ששואל הריון על הממונה
במאמר הפשוט דהפירוש קאמר", לא רשע או ד"צדיק
רשע או צדיק יהי' אם אומר הקב"ה הי' שאם הוא זה

חפשית. בחירה לאדם תהי' לא שוב

שכביכול הוא, זה במאמר הפנימי הפירוש אבל
או צדיק האדם יהי' אם לקבוע שמים בידי זה אין
הבהמית הנפש בירור של זו לעבודה הכוונה כי רשע.
מלמעלה ימשיך הקב"ה אם שגם לקדושה, והפיכתה

לנ שייכות זה "אין - דלעילא" הבהמית"אתערותא פש
נפשו לברר דוקא האדם עבודת שזהו אלא . . והגוף

(כנ"ל). הבהמית"

        
       
     
      
        

  
אתערותא דגבי הכתוב, בלשון ההבדל ביאור וזהו
לה'", קרבן "מכם נאמר - יקריב" כי "אדם – דלעילא
מתעוררת לבד והיא האלקית, הנפש על קאי ד"מכם"

העליונה; הארה ידי על

הוא האדם, עבודת שב"קרבנכם", והחידוש
"מן נאמר ולכן הבהמית. הנפש את לברר היכולת

קרבנכם". את תקריבו גו' הבהמה

השלבים שני ידי על היא זה בירור של והדרך
הבהמית הנפש דהפיכת – ו"אתהפכא" ד"אתכפיא"
אשר "כפי ה', בגדולת ההתבוננות ע"י באה לקדושה
מבינה הבהמית הנפש שגם ידי דעל שאת", יוכל שכלו
להבין) יוכל הבהמית הנפש ששכל כמה עד (עכ"פ
להתקרב עזה באהבה היא גם תתעורר יתברך, גדולתו

ה'. אל

     
      

     
הבהמית הנפש את להפוך אפשר שאי אלא
אלקים) בקרבת ותחפוץ תרצה עצמה (שהיא לקדושה
ענין שזהו עלי', מלאה שליטה לאדם שיש לפני

הבהמית, הנפש כפיית היא ד"אתכפיא", העבודה
ותאוות גשמיים תענוגים אחרי נמשכת שהיא דאע"פ
את מניח ואינו עצמו על האדם שולט הזה, עולם
"לבושי" שלשת אל הלב מן "להתפשט" התאווה
מיבעי דלא היינו ומעשה, דיבור מחשבה שהם הנפש,
מדבר שאינו אלא בפועל, תאוותו את מוציא שאינו
כך – ברצון בה ומהרהר מחשב אינו ואף אודותה,
(אע"פ טוב" ועשה מרע ב"סור בתכלית נזהר שהאדם
ובזה הזה), עולם לתאוות בלב משיכה לו שיש
הנפש רצון אל להשמע הבהמית הנפש את "כופה"

האלקית.

"לבושי על מלאה שליטה לאדם שיש אחרי ורק
את גם להפוך "אתהפכא", לידי לבוא יוכל הנפש"
לידי תבוא עצמה שהיא עד לטוב, הבהמית נפשו עצם
יתבונן אם גם זאת שליטה בלי משא"כ ה'; אהבת
הבהמית נפשו מהות את להפוך יצליח לא ה' בגדלות

לקדושה.

       
       
      
     
     
      
      
קרבנכם" את תקריבו גו' הבהמה ב'מן פירוש עוד
הבהמה" (מתוך) "מן הוא הבהמית הנפש שבירור -
הבהמית הנפש בהפיכת להצליח כדי כלומר, עצמה,
גדולתו תבין הבהמית שהנפש מספיק לא לקדושה,

ומקורה. שרשה את להכיר צריכה אלא יתברך,

לברך חז"ל שתיקנו בטעם לעיל שנתבאר וכפי
ק"ש של תכליתה כי שמע, קריאת קודם לפני' שתים
יצריך", "בשני - לבבך" "בכל אהבה לידי להגיע היא
להכניע אפשר ואי ה', את יאהוב הרע היצר שגם
מכירה שהיא ידי על אלא הבהמית הנפש את ולברר
שרשה שהרי רע, אינה האמיתית שמהותה בכך
ה' את העובדים עליונים ממלאכים הוא ומקורה
שמע קריאת בברכות שאומרים וכפי וביראה, באימה
ו"ממליכים" "מקדישים" הקודש וחיות המלאכים איך

הבהמית. הנפש תתפעל מזה ודוקא הקב"ה, את

הנפש משורש - תקריבו" גו' הבהמה "מן וזהו
שבמרכבה. שור" "פני העליונה, "בהמה" הבהמית,
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קכג    

      
         

 
מלאך גבי רז"ל מאמר פירוש עומק יבואר ובזה
כו', עלי' תהא מה זו טפה ששואל הריון על הממונה
במאמר הפשוט דהפירוש קאמר", לא רשע או ד"צדיק
רשע או צדיק יהי' אם אומר הקב"ה הי' שאם הוא זה

חפשית. בחירה לאדם תהי' לא שוב

שכביכול הוא, זה במאמר הפנימי הפירוש אבל
או צדיק האדם יהי' אם לקבוע שמים בידי זה אין
הבהמית הנפש בירור של זו לעבודה הכוונה כי רשע.
מלמעלה ימשיך הקב"ה אם שגם לקדושה, והפיכתה

לנ שייכות זה "אין - דלעילא" הבהמית"אתערותא פש
נפשו לברר דוקא האדם עבודת שזהו אלא . . והגוף

(כנ"ל). הבהמית"

        
       
     
      
        

  
אתערותא דגבי הכתוב, בלשון ההבדל ביאור וזהו
לה'", קרבן "מכם נאמר - יקריב" כי "אדם – דלעילא
מתעוררת לבד והיא האלקית, הנפש על קאי ד"מכם"

העליונה; הארה ידי על

הוא האדם, עבודת שב"קרבנכם", והחידוש
"מן נאמר ולכן הבהמית. הנפש את לברר היכולת

קרבנכם". את תקריבו גו' הבהמה

השלבים שני ידי על היא זה בירור של והדרך
הבהמית הנפש דהפיכת – ו"אתהפכא" ד"אתכפיא"
אשר "כפי ה', בגדולת ההתבוננות ע"י באה לקדושה
מבינה הבהמית הנפש שגם ידי דעל שאת", יוכל שכלו
להבין) יוכל הבהמית הנפש ששכל כמה עד (עכ"פ
להתקרב עזה באהבה היא גם תתעורר יתברך, גדולתו

ה'. אל

     
      

     
הבהמית הנפש את להפוך אפשר שאי אלא
אלקים) בקרבת ותחפוץ תרצה עצמה (שהיא לקדושה
ענין שזהו עלי', מלאה שליטה לאדם שיש לפני

הבהמית, הנפש כפיית היא ד"אתכפיא", העבודה
ותאוות גשמיים תענוגים אחרי נמשכת שהיא דאע"פ
את מניח ואינו עצמו על האדם שולט הזה, עולם
"לבושי" שלשת אל הלב מן "להתפשט" התאווה
מיבעי דלא היינו ומעשה, דיבור מחשבה שהם הנפש,
מדבר שאינו אלא בפועל, תאוותו את מוציא שאינו
כך – ברצון בה ומהרהר מחשב אינו ואף אודותה,
(אע"פ טוב" ועשה מרע ב"סור בתכלית נזהר שהאדם
ובזה הזה), עולם לתאוות בלב משיכה לו שיש
הנפש רצון אל להשמע הבהמית הנפש את "כופה"

האלקית.

"לבושי על מלאה שליטה לאדם שיש אחרי ורק
את גם להפוך "אתהפכא", לידי לבוא יוכל הנפש"
לידי תבוא עצמה שהיא עד לטוב, הבהמית נפשו עצם
יתבונן אם גם זאת שליטה בלי משא"כ ה'; אהבת
הבהמית נפשו מהות את להפוך יצליח לא ה' בגדלות

לקדושה.

       
       
      
     
     
      
      
קרבנכם" את תקריבו גו' הבהמה ב'מן פירוש עוד
הבהמה" (מתוך) "מן הוא הבהמית הנפש שבירור -
הבהמית הנפש בהפיכת להצליח כדי כלומר, עצמה,
גדולתו תבין הבהמית שהנפש מספיק לא לקדושה,

ומקורה. שרשה את להכיר צריכה אלא יתברך,

לברך חז"ל שתיקנו בטעם לעיל שנתבאר וכפי
ק"ש של תכליתה כי שמע, קריאת קודם לפני' שתים
יצריך", "בשני - לבבך" "בכל אהבה לידי להגיע היא
להכניע אפשר ואי ה', את יאהוב הרע היצר שגם
מכירה שהיא ידי על אלא הבהמית הנפש את ולברר
שרשה שהרי רע, אינה האמיתית שמהותה בכך
ה' את העובדים עליונים ממלאכים הוא ומקורה
שמע קריאת בברכות שאומרים וכפי וביראה, באימה
ו"ממליכים" "מקדישים" הקודש וחיות המלאכים איך

הבהמית. הנפש תתפעל מזה ודוקא הקב"ה, את

הנפש משורש - תקריבו" גו' הבהמה "מן וזהו
שבמרכבה. שור" "פני העליונה, "בהמה" הבהמית,
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קכד   

       
   

"(מן הכתוב, לשון המשך לבאר יש ומעתה
בעבודת גו'", תקריבו הצאן, ומן הבקר מן הבהמה)
משני מאחד הוא כפשוטו בהמה שקרבן דכמו האדם,
מהנפש הרוחני בקרבן הוא כך צאן, או דבקר המינים
נפש של סוגים שני בכללות, שיש, שבאדם, הבהמית
אדם בני אין כלומר, צאן. ובחינת בקר בחינת בהמית,
מדריגות יש אלא שלהם, הרעות במידות שווים

הבהמיות. בנפשות חלוקות

         
      
        

    
"בקר", בחינת היא הבהמית שנפשו אדם יש
נקט שהכתוב דזה הוא", נגח שור "כי – הוא שענינו
הוא דוקא משור מועדת לבהמה דוגמא נזיקין) (בדיני

(ובז הגבורה מבחינת היא השור שנפש –לפי גופא ה
הבהמית שנפשו דמי בעבודה, וכן קשות"), "גבורות
זו רעה שמדה בטבעו, כעסן הוא בקר מבחינת היא
בהתגברות. אצלו היא נגח") "שור (כמו רתחנות של

        
      
     

     
קולם (ואדרבה, ורתחנות תוקף להם שאין ו"צאן",
תוקף להם שאין תאווה, בעלי על מורה ברחמנות),

המתאווה. הכח על להתגבר

        
        
       

     
ומן הבקר מן הבהמה, "מן בכתוב שמדייק וזהו
הנפש את להפוך כדי כי קרבנכם", את תקריבו הצאן

אדעתא להתבונן האדם חייב לקדושה, הבהמית
ואיזו הבהמית, נפשו של ומהותה טבעה מהי דנפשי'
זו מדה ונגד – יתירה בהתגברות אצלו היא רעה מדה
להכנע שלא עצמו את לכוף כוחו, בכל ללחום צריך
ובמילא באמת, ישתנה אז ורק זו, במידה ולהכשל אלי'

המתקיים". "דבר תהי' ההתעוררות

מידה נגד ללחום ויתאמץ יתרכז לא אם [משא"כ
טבע עיקר והיא יתירה בהתגברות בו שהיא זו רעה
מצוות ויקיים תורה הרבה שילמוד אף הבהמית, נפשו
לזה יהי' לא – גדולה בהתלהבות ויתפלל בהידור
הבהמית נפשו של מהותה את שינה לא כי קיום,

בגופו]. השוכנת

  
הערה ידי שעל לה') (קירוב ה"קרבן" בין ההבדל
עצמו בכוחות מקריב שהאדם והקרבן העליונה,
את רק מעוררת העליונה ההערה הוא: – ("קרבנכם")
ממעל אלקה חלק שלהיותה שבאדם, האלקית הנפש
היא גם ובמילא העליונה ההערה את מרגישה היא
הבהמית הנפש משא"כ ית', אליו להתקרב מתעוררת
ואינה זו, מהתקרבות מתעוררת אינה "בהמה" שהיא
האדם, ויגיעת עבודת ידי על אלא לקדושה נהפכת
הנפש והתהפכות היצר דכפיית המדריגות בשתי
קרבן "מכם נאמר יקריב" כי "אדם אצל ולכן הבהמית.
את "תקריבו ואצל האלקית, נפש על דקאי לה'"
הנפש גם כאן כי הבהמה", "מן נאמר קרבנכם"
הנפש תיקון של זו עבודה "קרבן". נעשה הבהמית

אח בכל דומה אינה שנפשוהבהמית דיש ואחד, ד
אצלו היא הכעס שמדת בקר, כמו היא הבהמית
שהם "צאן", כמו הוא הרע שטבעו ויש בהתגברות,
היא מה בעצמו לשער צריך אדם וכל תאוות, בעלי
להיות צריך ובזה אצלו בהתגברות שהיא הרעה המדה
נפשו של הרעות המדות בתיקון ויגיעתו עבודתו עיקר

הבהמית.
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'[ה]עולמו דכל ההשתל' בכל למעלה יובן מכ"ז
ליש מיש ההשתלשלו' בבחי' הוא שכ"ז דבי"ע
נשמות שבו הבריאה עולם כמו כו', ליש מאין ולא

הנה כו' זא"ז וקרא כמו דין מן דין שמקבלי' ומלאכים
בבחי' נתפס העילה שגם עו"ע בבחי' הוא זמ"ז קבלתם
העלול לגבי רוחני אין שנק' רק עכ"פ ודבר יש מציאו'

1

2

3

4

5

6

   

לגבי רק באמת אין בחי' שנק' לא אבל בלבד, ממנו
ב כנ"ל כן שנק' הוא בלבד ולאהמקבל וד"ל. אריכות

השתלשלו' בבחי' גם אלא בלבד, עצמן דבי"ע בעולמו'
ליצי' כתר שנעשה דבריאה מל' מבחי' כמו דבי"ע, הספי'
המל' בחי' שהוא דבריאה שבע"ס האחרונה מבחי' הרי כו'
בחי' שנק' הוא הענין היצי' בעולם כתר בחי' נעשה דשם
דמבחי' מ"ש והוא בלבד, היצי' דעולם היש ערך של אין
מל' בחי' גם אבל היצירה, לעולם כתר נעשה דבריאה מל'
מהות בחי' שנק' רק עכ"פ [ו]יש מהות בחי' הוא דבריאה
בכל כנ"ל היצי' דעולם היש בחי' לגבי יותר ואין רוחני
לא אבל כו', דעלול היש של רוחני אין נק' שהעילה עו"ע,
ענין ידוע שהרי כו' באמת אין נק' דבריאה מל' שבחי'
את ובורא הפועל אלקי כח בחי' שהוא דבריאה ע"ס ובחי'
במציאות להיות שבו ומלאכים נשמו' הבריאה עולם כל
של רוחני אין בחי' הזה האלקי כח ונק' כו', גבול בעלי יש
אין בחי' שהוא לא אבל דבריאה ומלאכי' דנשמו' היש
הנשמו' של היש לפ"ע רוחני אין שהוא רק אלא האמיתי
גם וא"כ עו"ע, בכל כנ"ל בלבד הבריאה דעולם ומלאכי'
לעולם כתר בחי' להיו' דבריאה ממל' ושפע אור ביריד'
שכל מאחר ליש, מיש שהוא עו"ע בבחי' הוא גם היצי'
עכ"פ האלקי כח ויש מהות בבחי' הוא דבריאה ע"ס ענין
בחי' גם א"כ כנ"ל, הבריאה דעולם היש התהוות לפ"ע רק
הנק' היצי' בעולם רוחני אין בחי' שנעשה גם דבריאה מל'
מ"מ דיצי' ההשתל' לכל הראשון אין בחי' שהוא כתר בחי'
ההשתלשלות כל של אין בחי' רק האמיתי אין בחי' זה אין
דבריאה ומלאכי' מנשמו' שבהשתלשלו' (וכמו דיצי'
מיש שהוא כו' דין מן דין שמקבלי' דיצי' ומלאכי' לנשמו'
ההשתלשלות בענין הוא כך כנ"ל ליש מאין ולא ליש
לעשי' מיצי' וכמו"כ וד"ל), כו' ליצירה מבריאה דספירות
עו"ע בבחי' הוא ג"כ לעשיה כתר נעשה דיצי' כשמל'
התהוות עד עו"ע שפע בכל הנ"ל עד"מ ליש מיש שזהו
במזלות שלהם הרוחני' מכחות דדצ"ח [ה]גשמי היש

וד"ל. וכה"ג
בענין יתכן האיך להבין וגם ביאור, בתוס' כ"ז

ממל' כמו כ"כ המדרגות ירידו' הספי' ההשתל'
יש הנה כו'. לעשיה כתר דיצירה וממל' ליצי' כתר דבריאה
שכל איזה השפעת כמו והוא א' משל לזה להקדים
תלמידיו מכל ביותר ונבון המשכיל לתלמידו הרב שמשפיע
הדקות בתכלי' הזה שכל הדבר אליו ישפיע שבודאי

נקודת לעומק הוא הזה שהשכל כמו ההגשמה, והפשטת
כלי דקות תכלית אופן לפ"ע נתפס שיהי' בכדי דקותו
אותו להבין ונבון משכיל [שהוא] הזה התלמיד שכל קבלת

בחי' גם הנה אך כו', דקותו עומק הדקו'בתכלית תכלית
כלי דקות לפ"ע זה לתלמידו שמשפיע השכל זה של
גדולה והגשמ' גסו' בחי' בשם עדיין נק' הוא עכ"ז קבלתו
המשפיע הרב שמשיגו כמו זה שכל אור נקוד' עומק לגבי
התלמיד מן נבדל בערך שהוא שכלו כלי דקות לפי לעצמו
רוחני אין בחי' לתלמידו זה לשכל הרב השפעת שנק' עד
ונבון משכיל שהוא גם הזה התלמיד דהשג' יש לגבי
הנק' מזו שלמעלה מדרגה עוד יש הנה זה ומלבד ביותר,
עומק בחי' הרי כי התלמיד לגבי נעלם אי"ן בחי' בשם
קבלתו כח כפי לעצמו הרב שמשיגו כמו זה שכל השגת
יוכל לא כי להבינו לתלמיד בדבור להביא כלל לו א"א
וע"כ לגמרי הימנו נבדל בערך היותו מפני כלל להשיגו
הדקו' בחי' יהי' שלא באופן לו להשפיע להרב בהכרח
לגבי רוחני אין והוא יותר הגשמה בבחי' אלא כ"כ ועמוק
התלמיד השגת של דקות תכלי' שהוא [זה] דמקבל היש
המשפיע הרב צריך כאשר עוד יובן כמ"כ והנה וד"ל, כו'
אותו הראשון מתלמיד הקטן לתלמיד הפעם עוד להשפיע
הגשמה בענין אות[ה] להשפיל צריך הרי וחכמה שכל דבר
דקו' שבחי' עד הגדול לתלמידו אותו שהשפיע מכמו יותר
רוחני אין בחי' נעשה הגדול שבתלמידו השכל של ההשגה
הרב שהשגת כמו הימנו, הקטן התלמיד לגבי נעלם ואין
שאותו מאחר הנ"ל הגדול התלמיד לגבי נעלם אין נק'
בהשפעה להביאו לו א"א הגדול תלמידו של השכל השג'
בערך להיותו כלל להשיגה יוכל לא כי הקטן לתלמידו
שבחי' כמו אך לגמרי, נעלם אין בחי' שנק' עד הימנו נבדל
של יש לגבי רוחני אין בחי' נעשה הרב שאצל הגשמה
שכל השג' של והיש ההגשמה בחי' כך הגדול התלמיד
לו שנעשה הוא הקטן לתלמיד כשישפיענה הגדול התלמיד
לעצמו הגדול תלמיד שמשיגה כמו אבל רוחני, אין בחי'
כמו נעלם אין ונק' כלל הקטן תלמידו ישיגנה לא
כמו זה שכל השגת להשיג יוכל לא הגדול שהתלמיד
עילה בין יש מדרגות ב' ונמצא כו'. לעצמו הרב שמשיגה
ולא המשפיע בעילה שנשאר נעלם אין בחי' הא' לעלול,
רוחני אין בחי' והב' המקבל, לעלול למטה לבא יוכל
בחי' רק הוא אבל דמקבל יש בבחי' להיות למקבל שנמשך
וד"ל. כנ"ל כו' לעצמו שהוא כמו ולא דמשפיע ויש הגשמ'
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קכה    

לגבי רק באמת אין בחי' שנק' לא אבל בלבד, ממנו
ב כנ"ל כן שנק' הוא בלבד ולאהמקבל וד"ל. אריכות

השתלשלו' בבחי' גם אלא בלבד, עצמן דבי"ע בעולמו'
ליצי' כתר שנעשה דבריאה מל' מבחי' כמו דבי"ע, הספי'
המל' בחי' שהוא דבריאה שבע"ס האחרונה מבחי' הרי כו'
בחי' שנק' הוא הענין היצי' בעולם כתר בחי' נעשה דשם
דמבחי' מ"ש והוא בלבד, היצי' דעולם היש ערך של אין
מל' בחי' גם אבל היצירה, לעולם כתר נעשה דבריאה מל'
מהות בחי' שנק' רק עכ"פ [ו]יש מהות בחי' הוא דבריאה
בכל כנ"ל היצי' דעולם היש בחי' לגבי יותר ואין רוחני
לא אבל כו', דעלול היש של רוחני אין נק' שהעילה עו"ע,
ענין ידוע שהרי כו' באמת אין נק' דבריאה מל' שבחי'
את ובורא הפועל אלקי כח בחי' שהוא דבריאה ע"ס ובחי'
במציאות להיות שבו ומלאכים נשמו' הבריאה עולם כל
של רוחני אין בחי' הזה האלקי כח ונק' כו', גבול בעלי יש
אין בחי' שהוא לא אבל דבריאה ומלאכי' דנשמו' היש
הנשמו' של היש לפ"ע רוחני אין שהוא רק אלא האמיתי
גם וא"כ עו"ע, בכל כנ"ל בלבד הבריאה דעולם ומלאכי'
לעולם כתר בחי' להיו' דבריאה ממל' ושפע אור ביריד'
שכל מאחר ליש, מיש שהוא עו"ע בבחי' הוא גם היצי'
עכ"פ האלקי כח ויש מהות בבחי' הוא דבריאה ע"ס ענין
בחי' גם א"כ כנ"ל, הבריאה דעולם היש התהוות לפ"ע רק
הנק' היצי' בעולם רוחני אין בחי' שנעשה גם דבריאה מל'
מ"מ דיצי' ההשתל' לכל הראשון אין בחי' שהוא כתר בחי'
ההשתלשלות כל של אין בחי' רק האמיתי אין בחי' זה אין
דבריאה ומלאכי' מנשמו' שבהשתלשלו' (וכמו דיצי'
מיש שהוא כו' דין מן דין שמקבלי' דיצי' ומלאכי' לנשמו'
ההשתלשלות בענין הוא כך כנ"ל ליש מאין ולא ליש
לעשי' מיצי' וכמו"כ וד"ל), כו' ליצירה מבריאה דספירות
עו"ע בבחי' הוא ג"כ לעשיה כתר נעשה דיצי' כשמל'
התהוות עד עו"ע שפע בכל הנ"ל עד"מ ליש מיש שזהו
במזלות שלהם הרוחני' מכחות דדצ"ח [ה]גשמי היש

וד"ל. וכה"ג
בענין יתכן האיך להבין וגם ביאור, בתוס' כ"ז

ממל' כמו כ"כ המדרגות ירידו' הספי' ההשתל'
יש הנה כו'. לעשיה כתר דיצירה וממל' ליצי' כתר דבריאה
שכל איזה השפעת כמו והוא א' משל לזה להקדים
תלמידיו מכל ביותר ונבון המשכיל לתלמידו הרב שמשפיע
הדקות בתכלי' הזה שכל הדבר אליו ישפיע שבודאי

נקודת לעומק הוא הזה שהשכל כמו ההגשמה, והפשטת
כלי דקות תכלית אופן לפ"ע נתפס שיהי' בכדי דקותו
אותו להבין ונבון משכיל [שהוא] הזה התלמיד שכל קבלת

בחי' גם הנה אך כו', דקותו עומק הדקו'בתכלית תכלית
כלי דקות לפ"ע זה לתלמידו שמשפיע השכל זה של
גדולה והגשמ' גסו' בחי' בשם עדיין נק' הוא עכ"ז קבלתו
המשפיע הרב שמשיגו כמו זה שכל אור נקוד' עומק לגבי
התלמיד מן נבדל בערך שהוא שכלו כלי דקות לפי לעצמו
רוחני אין בחי' לתלמידו זה לשכל הרב השפעת שנק' עד
ונבון משכיל שהוא גם הזה התלמיד דהשג' יש לגבי
הנק' מזו שלמעלה מדרגה עוד יש הנה זה ומלבד ביותר,
עומק בחי' הרי כי התלמיד לגבי נעלם אי"ן בחי' בשם
קבלתו כח כפי לעצמו הרב שמשיגו כמו זה שכל השגת
יוכל לא כי להבינו לתלמיד בדבור להביא כלל לו א"א
וע"כ לגמרי הימנו נבדל בערך היותו מפני כלל להשיגו
הדקו' בחי' יהי' שלא באופן לו להשפיע להרב בהכרח
לגבי רוחני אין והוא יותר הגשמה בבחי' אלא כ"כ ועמוק
התלמיד השגת של דקות תכלי' שהוא [זה] דמקבל היש
המשפיע הרב צריך כאשר עוד יובן כמ"כ והנה וד"ל, כו'
אותו הראשון מתלמיד הקטן לתלמיד הפעם עוד להשפיע
הגשמה בענין אות[ה] להשפיל צריך הרי וחכמה שכל דבר
דקו' שבחי' עד הגדול לתלמידו אותו שהשפיע מכמו יותר
רוחני אין בחי' נעשה הגדול שבתלמידו השכל של ההשגה
הרב שהשגת כמו הימנו, הקטן התלמיד לגבי נעלם ואין
שאותו מאחר הנ"ל הגדול התלמיד לגבי נעלם אין נק'
בהשפעה להביאו לו א"א הגדול תלמידו של השכל השג'
בערך להיותו כלל להשיגה יוכל לא כי הקטן לתלמידו
שבחי' כמו אך לגמרי, נעלם אין בחי' שנק' עד הימנו נבדל
של יש לגבי רוחני אין בחי' נעשה הרב שאצל הגשמה
שכל השג' של והיש ההגשמה בחי' כך הגדול התלמיד
לו שנעשה הוא הקטן לתלמיד כשישפיענה הגדול התלמיד
לעצמו הגדול תלמיד שמשיגה כמו אבל רוחני, אין בחי'
כמו נעלם אין ונק' כלל הקטן תלמידו ישיגנה לא
כמו זה שכל השגת להשיג יוכל לא הגדול שהתלמיד
עילה בין יש מדרגות ב' ונמצא כו'. לעצמו הרב שמשיגה
ולא המשפיע בעילה שנשאר נעלם אין בחי' הא' לעלול,
רוחני אין בחי' והב' המקבל, לעלול למטה לבא יוכל
בחי' רק הוא אבל דמקבל יש בבחי' להיות למקבל שנמשך
וד"ל. כנ"ל כו' לעצמו שהוא כמו ולא דמשפיע ויש הגשמ'
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שאנו‰Â‰לה) ממה עד"מ יובן זה, צמצום ענין להבין
צמצום בחי' ענין האדם בנפש רואים
עם בע"פ אותה ויודע מסכת איזו שלמד כגון והסתלקות,
שכולם היטב באר וסברותיה דקדוקיה ופרטי עניניה כל
דעסיק בעידנא והנה בקופסא, מונחים וכאילו בפיו שגורים
ומובדלים שקועים ודיבורו שמחשבתו אחריתי במסכת
הרי לגמרי בטל שיושב או המסכתא אותה סברת בעניני
מ"מ הראשונה, המסכת עניני על אז חושב שאינו הגם
הפרש יעדר ולא וכל מכל בשלימות בשכלו ישנם בודאי
למדו בעת בשלימות אצלו שהיו מכמו שהוא כל והבדל
רק כלל הפרש ואין בקופסא, כמונחים שהם מאחר אותה
היו אותה לומד שהי' שבשעה באותיות מאירים שאינם
והדיבור המחשבה באותיות ומלובשים מאירים השכליים
אין אחרת מסכת שלומד או מללמוד כשפסק ואח"כ
אבל מו"ד באותיות בגילוי אז מאירים הראשונים השכליים

אלא בשלימות במוחם ישנם ומציאותם מהותם
השכל באור ומתכללים באותיות מהתגלותם שמסתלקים
והסתלקות צמצום בחי' וזהו מאותיות מופשט שהוא כמו
ונכלל באותיות מהתלבשותו שמסתלק הגלוי בשכל רוחני
במהות כלל ושינוי העדר זה שאין מובן והרי במקורו
מלהתגלות שמסתלק רק בשלימות מציאותו יש כי השכל
הבדלות אלפים באלף עד"מ להשכיל יוכל וכך באותיות,
ב"ה, א"ס בהאור שהי' הצמצום ענין ותכלית קץ לאין
(שהוא א"ס האור בחי' לגבי גם ח"ו שינוי שום זה שאין
שהי' הצמצום קודם שהי' שכמו כנ"ל) ית' שממהו"ע הזיו
הוא כך האזן לשכך עד"מ החלל מקום כל ממלא האור
בגילוי מאיר הי' שמתחלה הוא שההפרש רק ג"כ אח"כ
ל"ג) אות סוף לעיל (עיין בהם מאיר שהי' אותיות בבחי'
שהיה וכלים בהאותיות בגילוי יאיר שלא הי' והצמצום

במקורו: ונכלל בהם מאיר

  

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


        

   

גבוה א' מעלה מאירה שאינה באספקלרי' יש
מאחוריו לראות וגם עצמו לראות שיכולין במדרגה
ועד"ז המאירה, באספקלרי' לראות יכולין שאין מה כידוע
ה' את ואראה שאמר דישעי' ספ"ד ביבמות בגמ' תירצו
ה', את לראות יוכל שבה מאירה שאינה באספקלרי' היינו
וענין כו'. יראני לא כי כתי' המאירה באספקלרי' משא"כ
מאדך בכל בחי' הוא בעבודה נהרא דלא אספקלריא
עלי' צורך ירידה בגוף הנשמה ירידת ענין הוא זה ובשביל
בלי מאדך בכל ואתהפכא אתכפי' בחי' וע"י נה"ב, להפך
כסדר, שלא ג"כ מלמעלה נמשך אז הכלי, מן למעלה גבול
דלא אספקלריא וזהו עליון. אור מאיר השתלשלות ודרך
דרך האור מאיר שאין ומבדיל מסך דבר ע"י דהיינו נהרא
הדבר אין אכן האור, ומסתיר מכסה הוא שנה"ב היינו ישר
לאתכפייא יכול רק לגמרי מסתיר שהוא עב מסך המבדיל
שע"י בזכוכית כמו או"ח בחי' מזה נעשה אז ולאתהפכא

נוס המסתיר מקודםהמסך הי' שלא חדש או"ח עי"ז ף
היינו חדש אור אח"ז לראות ויכול הנ"ל המסך שהי'
אז נה"ב שנתהפך אחר כמו"כ מאחוריו, גם לראות שיכול

מקודם יותר ג"כ המאיר אור נתוסף מאדך בכל בחי' ע"י
אתכפי' שע"י עלי', צורך ירידה בגוף הנשמה שהיתה
שלא ומאיר לעילא לעילא דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א

נהרא. דלא אספקלרי' נק' וזה השתלשלות, סדר ע"פ
Â‰ÊÂהם כי אם זהב בגדי ללבוש שמוסיף כה"ג מעלת

שע"י מה לראות יכולים ע"י מ"מ אסשא"מ בחי'
בעטרה כו' וראינה צאינה וזהו זה, לראות יכולי' אין או"י
מקיף העטרה בחי' לראות שבכדי והיינו אמו, לו שעטרה
הנשמה שתצא והיינו ממקומה, לצאת צריך הראש שע"ג
לראות תבוא ועי"ז ונה"ב, בגוף להתלבש חוצבה ממקור
לחם תביאו ממושבותיכם וכענין אמו, לו שעטרה בעטרה
דוקא, בריאה בחי' ממושבותיכם או"א יחוד תנופה
לבחי' לבוא לבי"ע מאצי' היציאה בחי' הוא ובכה"ג
בקה"ק ולכן שבאצי', בבי"ע והיינו אסשא"מ, דרך וראינה
אמנם כנ"ל, בד בגדי אסה"מ, בחי' לבן בגדי לובש הי'
יכולי' וע"י בם אשר אסשא"מ זהב בגדי לובש הי' בהיכל
הכה"ג ולכן לראות יכולי' אינם אסה"מ שע"י מה לראות

כו'. הדיוט כהן ולא אותם לובש דוקא
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הוא בעולם ירידתו שכל לבו אל האדם ישים כאשר
לברר והיינו ונה"ב בגוף למטה ה' את לעבוד בכדי
ענינו מהו העבודה ובהעדר שלו. טבעיים המדות את ולזכך
לעסוק הבע"ח כמו להיות נברא זה בשביל והכי בעולם,
למטה שהן העולם בעניני לעסוק בכלל וכן ושתי', באכילה
בשביל נברא דבר שכל החוקרים (וכמ"ש ממנו במדרי'
ותכלית ממנו. שלמעלה למה להגיע דהיינו תכלית איזה
לכלול הצומח ותכלית הצומח בשביל הוא הדומם
המדבר, במדריגת לכלול החי ותכלית החי, במדריגת
כו'), מהעולם שלמעלה למה להגיע הוא המדבר ותכלית
שיכול היצה"ר תאוות אחרי נמשך ה"ה העבודה ובהעדר
כו' גרוע הוא שבזה כו' האסורים לדברים להתאוות ג"כ
מילוי וגם פכ"ט בסש"ב וכמ"ש כו' הטמאים מבע"ח גם
קדש צ"ל שהרי ועון, חטא ה"ז היתר בתאוות תאוותיו
ספכ"ז בסש"ב כמ"ש דאו' מ"ע שהיא לך במותר עצמך
זה שבשביל הכוונה משלים אינו הרי זאת ולבד וספ"ל,

בכדי הוא למטה ובריאתו ירידתו כוונת דאמיתית נברא
ד"ה בתו"א וכמ"ש העולם עניני וכל הנה"ב את להעלות
אנכי וכמ"ש כו', האדם גוף יצירת שנשתנה הטעם להבין
שאנכי מי שאנכי דזה בראתי, עלי' ואדם ארץ עשיתי
בגימ' בראתי עלי' והאדם האדם בשביל הוא ארץ עשיתי
כו'. העולם את וע"י בהם לתקן מצות תרי"ג לקיים תרי"ג
ולא העבודה עליו יקבל הנ"ל כל את לבו אל ישים וכאשר
ח"ו, קרירות שום ירגיש לא ואז כלל, הדבר עליו תכבד
בהתבוננות להתבונן ויתגבר בהעבודה חיות לו יהי' אדרבא
כנ"ל, לו יסייע בהעבודה והשקידה הרגילות וגם אמיתית
שחפץ לזה מלמעלה הסיוע הוא כולנה על והעולה
פרטי בכל לו מסייעין לטהר הבא וכמא' אמיתית בעבודה
הענין ושיורגש בטוב שתהי' בההתבוננות הן העבודה
הנה"ב על הנה"א בהתגברות והן בלבו, ושיתעורר בנפשו
שתהי' בכדי הכנות עניני כמה נת' התפלה (ובקונטרס כו'

למיהוי). כדבעי אמיתית העבודה
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תחלת דלעילא. להוי' למזבח עולה ואח"כ אליו, הנראה לה' למזבח בא התבוננות, – ש ויב ע"י
המעשה כח האלקית. ההשגה לפי – המדות התעוררות אלקית. בהשגה התבוננות – העבודה

האד ממעלות שה והמחשבה, הדיבור מכח למטה –

"וּיבן"e‰ÊÂד) ּפרּוׁש אליו", הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן ¿∆ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבמדרׁש וכדאיתא והתּבֹוננּות, הבנה לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִָָָָהּוא

ח)רּבה ּפיסקא לד ּפרׁשה והינּו(ּבראׁשית נתּבֹונן, ּכתיב וּיבן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
והתּבֹוננּות, הבנה ידי על ּבא אליו הּנראה לה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּמזּבח
יֹותר ּגדֹולה והתּבֹוננּות הבנה לידי ּבא הּוא הּמזּבח ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָועל

ּתליא ּבהא הא ּכי לּה, הּקֹודם ההבנהטומּכמֹו ּדכאׁשר , ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
קרּבנֹו את ּומקריב הּמזּבח נבנה אז אמּתּיֹות הן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוההתּבֹוננּות
עֹולה ּדקּורּבנא ורזא לה'", קרּבן "מּכם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָלהוי'

סֹוף ּדאין רזא הּנראהטזעד לה' קרּבנֹו הקרבת ידי על הּנה , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
סתם לה' מזּבח לבנֹות ּבעּלּוי עֹולה הּוא ּבהבנתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאליו
ּדכל הרּוחנית, ּבעבֹודה הּמּדה היא ׁשּכ ּדלעּלא, הוי' ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהּוא

ׁשּמטהר אחר הּנה ׁשּבּלב, ּבעבֹודה ה' את לעבד ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּקרֹוב
את ּומסיר טֹובים הּלא ּומעׂשיו ּדּבּוריו מּמחׁשבֹותיו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעצמֹו
הּנה הּתפּלה, ׁשּקדם הּטבילה ענין ׁשהּוא הרעֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּדֹותיו
עד אלקית ּבהּׂשגה ההתּבֹוננּות היא העבֹודה וראׁשית ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָָָֹּתחּלת
המחּיבת ויראה ּדאהבה הּמּדה ּבאֹותּה לּבֹו נתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאׁשר
האלקית ּבההּׂשגה מתּבֹונן ּכאׁשר ּוכמֹו ההיא, ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמהּׂשגה
ּכל נבראּו אחת ׁשּבאמירה העֹולם", והיה ׁשאמר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּב"ברּו

ּדרּגין ּכל סֹוף עד ּדרּגין ּכל מריׁש ּומעמיקיזהעֹולמֹות , ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
מעׂשה, ּבחינת היא זֹו אמירה הּנה ּבאמת אׁשר ּבזה ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּדעּתֹו
ּדכל ,"ידי מעׂשה ׁשבח ּכל "על אֹומרים ׁשאנּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּוכמֹו
עֹוד הּוא ּדמעׂשה ,"ידי "מעׂשה ּבׁשם נקרא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָההתהּוּות
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הוא בעולם ירידתו שכל לבו אל האדם ישים כאשר
לברר והיינו ונה"ב בגוף למטה ה' את לעבוד בכדי
ענינו מהו העבודה ובהעדר שלו. טבעיים המדות את ולזכך
לעסוק הבע"ח כמו להיות נברא זה בשביל והכי בעולם,
למטה שהן העולם בעניני לעסוק בכלל וכן ושתי', באכילה
בשביל נברא דבר שכל החוקרים (וכמ"ש ממנו במדרי'
ותכלית ממנו. שלמעלה למה להגיע דהיינו תכלית איזה
לכלול הצומח ותכלית הצומח בשביל הוא הדומם
המדבר, במדריגת לכלול החי ותכלית החי, במדריגת
כו'), מהעולם שלמעלה למה להגיע הוא המדבר ותכלית
שיכול היצה"ר תאוות אחרי נמשך ה"ה העבודה ובהעדר
כו' גרוע הוא שבזה כו' האסורים לדברים להתאוות ג"כ
מילוי וגם פכ"ט בסש"ב וכמ"ש כו' הטמאים מבע"ח גם
קדש צ"ל שהרי ועון, חטא ה"ז היתר בתאוות תאוותיו
ספכ"ז בסש"ב כמ"ש דאו' מ"ע שהיא לך במותר עצמך
זה שבשביל הכוונה משלים אינו הרי זאת ולבד וספ"ל,

בכדי הוא למטה ובריאתו ירידתו כוונת דאמיתית נברא
ד"ה בתו"א וכמ"ש העולם עניני וכל הנה"ב את להעלות
אנכי וכמ"ש כו', האדם גוף יצירת שנשתנה הטעם להבין
שאנכי מי שאנכי דזה בראתי, עלי' ואדם ארץ עשיתי
בגימ' בראתי עלי' והאדם האדם בשביל הוא ארץ עשיתי
כו'. העולם את וע"י בהם לתקן מצות תרי"ג לקיים תרי"ג
ולא העבודה עליו יקבל הנ"ל כל את לבו אל ישים וכאשר
ח"ו, קרירות שום ירגיש לא ואז כלל, הדבר עליו תכבד
בהתבוננות להתבונן ויתגבר בהעבודה חיות לו יהי' אדרבא
כנ"ל, לו יסייע בהעבודה והשקידה הרגילות וגם אמיתית
שחפץ לזה מלמעלה הסיוע הוא כולנה על והעולה
פרטי בכל לו מסייעין לטהר הבא וכמא' אמיתית בעבודה
הענין ושיורגש בטוב שתהי' בההתבוננות הן העבודה
הנה"ב על הנה"א בהתגברות והן בלבו, ושיתעורר בנפשו
שתהי' בכדי הכנות עניני כמה נת' התפלה (ובקונטרס כו'

למיהוי). כדבעי אמיתית העבודה
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תחלת דלעילא. להוי' למזבח עולה ואח"כ אליו, הנראה לה' למזבח בא התבוננות, – ש ויב ע"י
המעשה כח האלקית. ההשגה לפי – המדות התעוררות אלקית. בהשגה התבוננות – העבודה

האד ממעלות שה והמחשבה, הדיבור מכח למטה –

"וּיבן"e‰ÊÂד) ּפרּוׁש אליו", הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן ¿∆ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבמדרׁש וכדאיתא והתּבֹוננּות, הבנה לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִָָָָהּוא

ח)רּבה ּפיסקא לד ּפרׁשה והינּו(ּבראׁשית נתּבֹונן, ּכתיב וּיבן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
והתּבֹוננּות, הבנה ידי על ּבא אליו הּנראה לה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּמזּבח
יֹותר ּגדֹולה והתּבֹוננּות הבנה לידי ּבא הּוא הּמזּבח ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָועל

ּתליא ּבהא הא ּכי לּה, הּקֹודם ההבנהטומּכמֹו ּדכאׁשר , ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
קרּבנֹו את ּומקריב הּמזּבח נבנה אז אמּתּיֹות הן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוההתּבֹוננּות
עֹולה ּדקּורּבנא ורזא לה'", קרּבן "מּכם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָלהוי'

סֹוף ּדאין רזא הּנראהטזעד לה' קרּבנֹו הקרבת ידי על הּנה , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
סתם לה' מזּבח לבנֹות ּבעּלּוי עֹולה הּוא ּבהבנתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאליו
ּדכל הרּוחנית, ּבעבֹודה הּמּדה היא ׁשּכ ּדלעּלא, הוי' ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהּוא

ׁשּמטהר אחר הּנה ׁשּבּלב, ּבעבֹודה ה' את לעבד ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּקרֹוב
את ּומסיר טֹובים הּלא ּומעׂשיו ּדּבּוריו מּמחׁשבֹותיו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעצמֹו
הּנה הּתפּלה, ׁשּקדם הּטבילה ענין ׁשהּוא הרעֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּדֹותיו
עד אלקית ּבהּׂשגה ההתּבֹוננּות היא העבֹודה וראׁשית ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָָָֹּתחּלת
המחּיבת ויראה ּדאהבה הּמּדה ּבאֹותּה לּבֹו נתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאׁשר
האלקית ּבההּׂשגה מתּבֹונן ּכאׁשר ּוכמֹו ההיא, ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמהּׂשגה
ּכל נבראּו אחת ׁשּבאמירה העֹולם", והיה ׁשאמר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּב"ברּו

ּדרּגין ּכל סֹוף עד ּדרּגין ּכל מריׁש ּומעמיקיזהעֹולמֹות , ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
מעׂשה, ּבחינת היא זֹו אמירה הּנה ּבאמת אׁשר ּבזה ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּדעּתֹו
ּדכל ,"ידי מעׂשה ׁשבח ּכל "על אֹומרים ׁשאנּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּוכמֹו
עֹוד הּוא ּדמעׂשה ,"ידי "מעׂשה ּבׁשם נקרא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָההתהּוּות
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ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו מהּדּבּור, ּבמדרגה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלמּטה
הּיֹותר הּוא הּמעׂשה ׁשּכח למּטה ּבאדם הּנפׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבלבּוׁשי
הלא ּדמעׂשה חּיים, הּבעלי ּבמעלת יֹותר ּומתיחס ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַֹחיצֹוני,
חּיים הּבעלי מּמעלֹות יֹותר ׁשהם והּגבּורה הּכח הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעּקרֹו
הּדּבּור, מּכח הּוא התחלתֹו הּנה האדם ּדמעלת ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹמּבאדם,
ּבעּקר הּמעׂשה אבל "מדּבר", הּוא הּכללי ּתארֹו הּנה ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולכן
הּׂשכל ּבלבּוׁשי ּכׁשּבא ורק המדּבר, מּמעלת אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמהּותֹו
ׁשּכֹותב אֹו יחטיא, ולא הּׂשערה אל קֹולע ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹוהּמּדֹות,

אל לבּוׁש הּוא הּמעׂשה ּכח הּנה ׁשאז ההׁשערהּומצּיר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וכן וצּיּור; ּבכתיבה אֹו מכּונת, זריקה ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻּבּקליעה

ּכח ידי על הּוא ׁשהּפעל ּדאף והרּקּוד, הּמחֹול ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹֹּבענין
להּׂשכל לבד לבּוׁש אּלא אינֹו אבל ׁשּברגל, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּתנּועה
מין מּמעלת הּוא הּדּבּור ּכח ּכן ּׁשאין מה זֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּבחכמה
האדם, מּמעלת רק ׁשהּוא הּמחׁשבה ּכח ׁשּכן ּומּכל ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהמדּבר,
ּגם יׁשנֹו הרי זה ּבכל האדם מּמעלת היֹותֹו עם הּדּבּור ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּדכח
אֹותם, ׁשּמלּמדים הּנקנה ּדבר רק היֹותֹו ּדעם חּיים, ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבבעלי
ּגּוף הרי זה ּבכל ּתדּבר, ּבדעת ולא המדּברת צּפֹור ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּוכמֹו
ּכן, ּגם אצלם יׁש הּקֹול הברֹות הֹוצאת ּדענינֹו הּדּבּור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָועצם
והיא חּיים ּבבעלי ׁשאינּה הּמחׁשבה ּכח ּכן ּׁשאין ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמה

האדם, ֲִַַָָָמּמעלת
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הגדולה המלומדת ואשתו זלמן, שניאור ר' היה גם שמו אשר חב"ד, מייסד של סבו זלמן, שניאור ר'
תקופה. באותה נהגו אשר ביהדות שונות שיטות גם וכן שונים, עולמות שני ודרכם באופיים ייצגו רחל,

ברוך. ובנם לאה דבורה הבת - ילדיהם לשני הועתק רחל אשתו לבין זלמן שניאור ר' שבין השוני

בעלת הייתה לאה שדבורה בעוד באופיים. גם אלא בגילם, רק לא שונים היו לאה ודבורה ברוך
לעזרה תמיד נכונה בעייה, כל של לשירות ועומדת דבר בכל מתעניינת לבריות, ונוחה מעורבת רגש,

ומתבודד. מהחברה פורש מכונס, עצור, היה ברוך, הרי השכנים, אצל

זלמן. שניאור ר' לאביו דומה היה וברוך רחל, לאמה דומה הייתה לאה דבורה

ר' של האחרונות בשנותיהם מיוחד ובאופן לעין בלט לאה דבורה והאחות ברוך האח בין הניגוד
בעמל זלמן שניאור ר' התפרנס שם וויטעבסק, בעיר גרה הייתה המשפחה כאשר ורחל, זלמן שניאור

ממלמדות. רב
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הגדולה המלומדת ואשתו זלמן, שניאור ר' היה גם שמו אשר חב"ד, מייסד של סבו זלמן, שניאור ר'
תקופה. באותה נהגו אשר ביהדות שונות שיטות גם וכן שונים, עולמות שני ודרכם באופיים ייצגו רחל,

ברוך. ובנם לאה דבורה הבת - ילדיהם לשני הועתק רחל אשתו לבין זלמן שניאור ר' שבין השוני

בעלת הייתה לאה שדבורה בעוד באופיים. גם אלא בגילם, רק לא שונים היו לאה ודבורה ברוך
לעזרה תמיד נכונה בעייה, כל של לשירות ועומדת דבר בכל מתעניינת לבריות, ונוחה מעורבת רגש,

ומתבודד. מהחברה פורש מכונס, עצור, היה ברוך, הרי השכנים, אצל

זלמן. שניאור ר' לאביו דומה היה וברוך רחל, לאמה דומה הייתה לאה דבורה

ר' של האחרונות בשנותיהם מיוחד ובאופן לעין בלט לאה דבורה והאחות ברוך האח בין הניגוד
בעמל זלמן שניאור ר' התפרנס שם וויטעבסק, בעיר גרה הייתה המשפחה כאשר ורחל, זלמן שניאור

ממלמדות. רב
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קל   

המופלגת ההדדית ההבנה יחסי בגלל רק לא אמה, אחר כרוכה הייתה כזכור, לאה, דבורה
בחשק למדה לאה, דבורה הלמדנית. אמה מפי תורה למדה שהבת משום גם אלא ביניהן, שהתפתחה
ואשר למדה, שבו מהלימוד אצלה והתעוררו נבעו אלו וקושיות שאלות לשאול, מה לה היה תמיד רב,

אמה. את בהן להלאות רצתה תמיד לא

המציאות מחויב זה היה אביה עבור אך אביה, אצל אלו שאלות לשאול יכולה הייתה טבעי באופן
ולשאול להסתפק גם יכולה הייתה היא תורה. לומדת בכלל שהיא העניין עצם בסוד להיות בהתחלה
בכישרונותיו להתפרסם הספיק כבר הרי צעיר, ילד עדיין שהיה שהגם ברוך, הצעיר אחיה את

ובלמדנותו.

כל לו אין ואשר - עבורו זר אדם הייתה כאילו לאחותו, ובהסתייגות בקרירות התייחס ברוך אך
לאה. לדבורה מאוד שהכאיב דבר בקשר, איתה לעמוד צורך

מרחק שומר שברוך איך היטב חשה היא בנה. של והמסויג הקריר מטבעו היטב ידעה רחל, האמא,
ברוך, עם לשוחח האם רחל של בדעתה היה רבות פעמים מרובה. נפש עגמת לה שגרם דבר מאחותו,

לאה. לדבורה סיפרה אשר כל את לו ברוךולספר על תשפיע המשפחתית המסורת כי העריכה היא
עתה כבר תוכל שהיא מכדי מידי צעיר היה ברוך אך לאה. דבורה אחותו על הדבר שהשפיע כפי
כך התרחקות. ביטויי הפגין - רחל האם כלפי - כלפיה גם לכך, נוסף אלו. עניינים על עימו לשוחח

אינטימית. שיחה עימו לשוחח אומץ מספיק אזרה לא שרחל

בבריאותה, חלישות להרגיש החלה רחל מידי. מאוחר היה שכבר עד ליום, מיום זאת דחתה כך
עוד. קמה לא ממנו למשכב, ונפלה חלתה בו היום שהגיע עד

ראשם על המצומקות ידיה את והניחה ולברוך לאה לדבורה קראה ספורים, שרגעיה הרגישה כאשר
כבר בה היה לא אך האחרונים, חייה ברגעי להם לומר מה הרבה לה שיש בה ניכר היה אותם. וברכה
את מסרה שפתיה, על ישראל שמע קריאת ועם וידוי, לומר הספיקה רק היא זאת. לומר הכוח את

ונפטרה. נשמתה

מר. בבכי ופרץ הגיע זלמן שניאור ר' גם במרוצה. באו שכנים תמרורים, בבכי פרצה לאה דבורה
יבשות. נשארו עיניו אך המום, עמד ברוך

בבית והיללות הרצפה, על והניחוה ממיטתה המתה אמו את שהגביהו לאחר יותר, מאוחר רק
את"? היכן לאה דבורה באמי! תגעו "אל מרה: זעקה וזעק ליבו, מעמקי בבכי ברוך גם התפרץ גברו,

התעלף. לב, ובשיברון

כבר לה מלאו ביתה. משק את שניהלה בזה, נחמתה, את לאה דבורה מצאה מסוים, זמן במשך
וחי כלפיה, ומסויג קר נשאר שעדיין ולאחיה, לאביה ונפש בלב מסורה הייתה היא שנים. עשרה שש

בבדידות.

לחפש ניסה הוא כמלמד. במקצועו להמשיך כוח כבר לו היה לא ביותר, חלש היה זלמן שניאור ר'
כתביו. בעריכת סדר לעשות בויטעבסק, מסוים ללמדן עזר הוא אחרים. מדברים פרנסתו את

החלה ולכן, התפירה. אומנות את היטב ידעה היא המפרנסת. גם להיות לאה דבורה החליטה אז,
כדי שתוך מובן, דבר. יחסר לא שבבית כדי מספיק מכך והרוויחה תפירה, עבודות ולקבל להתמסר

הבית. עבודות שאר את גם עשתה כך,
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תרפ"א] סיון [אמצע

והעבודה. התורה בדרך התחזק הטוב האל יעזרינו ...כי

בגשמיות אתם מהנעשה הודיעוני נא יואילו ועתה

להם יש והאם האל, יברכם הפרנסה מצב הוא איך ורוחניות,

הם ומי מי עוסקים, הם ובמה לתורה, עתים קביעות

אין עתה עד ואם חבירים, באגודת ללמוד יחדיו המתחברים

בקביעות לומדים אגודת ליסד יכולים אפשר כזאת, להם

תניא חסידות לימוד ובפרט נגלה שיעורי הן מוגבלים בזמנים

ילמדו אשר מלבד הנה בש"ק אשר ולהשתדל וכתבים, לקו"ת

בע"פ דרוש א' יחזור עוד הנה שיחליטו, וכמה במה בפנים,

יחדיו יתקבצו כי הדבר ונכון ברורה. ובשפה טעם בטוב ויחזור

לקרב פארבריינגען, חסידיתן א להתדבר, קרובים לעתים

וכה כה אשר לנו ספרו החסידים זקני כי ולחיותם הלבבות

ראו ובזה ובמועד, בשבת יחדיו להתרועע קדם, בימי התנהגו

ותכלית עיקר זהו אשר הלב, בהתעוררות בעזהש"י טוב פרי

חסידים. ובשיחת התפלה, בעבודת ומתגדל המתגלה הלימוד,

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בזכות שבשמים ואבינו

מצב להרים הי' מעינו כל אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

כי ותפילה, בתחינה האלקים לפני והתרפס ברו"ג החסידים

אל רחמי מעורר כי יפונה לא עתה גם הנה בגו"ר, להם יושיע

כי העולם, אבות בדרכי לילך ומשתדלים ההולכים על עלינו,

ואשר מע"י בכל ברכה שפע למו וישפיע בעזרם הטוב האל יהי'

בעבודת המצות וקיום תפלה בתורה עבודתם לעבוד יוכלו

ויתעלה. ית' עולם בורא וכאוות כרצון המדות ותיקון זיכוך

בטובם לראות משתוקק והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והיו

ורבם. מורם בן ברו"ג
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תרפ"א] סיון [אמצע

והעבודה. התורה בדרך התחזק הטוב האל יעזרינו ...כי

בגשמיות אתם מהנעשה הודיעוני נא יואילו ועתה

להם יש והאם האל, יברכם הפרנסה מצב הוא איך ורוחניות,

הם ומי מי עוסקים, הם ובמה לתורה, עתים קביעות

אין עתה עד ואם חבירים, באגודת ללמוד יחדיו המתחברים

בקביעות לומדים אגודת ליסד יכולים אפשר כזאת, להם

תניא חסידות לימוד ובפרט נגלה שיעורי הן מוגבלים בזמנים

ילמדו אשר מלבד הנה בש"ק אשר ולהשתדל וכתבים, לקו"ת

בע"פ דרוש א' יחזור עוד הנה שיחליטו, וכמה במה בפנים,

יחדיו יתקבצו כי הדבר ונכון ברורה. ובשפה טעם בטוב ויחזור

לקרב פארבריינגען, חסידיתן א להתדבר, קרובים לעתים

וכה כה אשר לנו ספרו החסידים זקני כי ולחיותם הלבבות

ראו ובזה ובמועד, בשבת יחדיו להתרועע קדם, בימי התנהגו

ותכלית עיקר זהו אשר הלב, בהתעוררות בעזהש"י טוב פרי

חסידים. ובשיחת התפלה, בעבודת ומתגדל המתגלה הלימוד,

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בזכות שבשמים ואבינו

מצב להרים הי' מעינו כל אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

כי ותפילה, בתחינה האלקים לפני והתרפס ברו"ג החסידים

אל רחמי מעורר כי יפונה לא עתה גם הנה בגו"ר, להם יושיע

כי העולם, אבות בדרכי לילך ומשתדלים ההולכים על עלינו,

ואשר מע"י בכל ברכה שפע למו וישפיע בעזרם הטוב האל יהי'

בעבודת המצות וקיום תפלה בתורה עבודתם לעבוד יוכלו

ויתעלה. ית' עולם בורא וכאוות כרצון המדות ותיקון זיכוך

בטובם לראות משתוקק והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והיו

ורבם. מורם בן ברו"ג
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' א



קלב  

   
                    
                    
                 
               
                
              
                  

      

  
המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון
לקנות אפשר שאי נראה ארץ, דרך אין תורה אין אם באמרו כי
ואחר מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם ארץ הדרך
התורה לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

ארץ דרך מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש
זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה2שצריכים ומה .

ישראל בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה
הרוב על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר ארץ לדרך שייכים
ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,
המשנה מדברת ואח"כ ארץ! דרך אין תורה אין שאם שידעו,
תורה. אין ארץ דרך אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא
זה שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם אם כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי
פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון
ואח"כ תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני
לדאבוננו והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט
אותם להזהיר שצריך תורה בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל
דבר שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר
שיש נאמר שלא כדי אלא ארץ" דרך אין תורה, אין "אם ולכן
ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק
להיות צריך הוא אבל ארץ. דרך גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא
החכמה שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה
לפי מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש הענין זו3להבנת "שורש ,
ושורשים ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה
הגוף השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף
יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר
ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף כי4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .
הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גוף על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל
מוגבל הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:
מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם
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חלק לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך
מוגבלת השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה
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אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת
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(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1)1)1)1) יו''ט.2)2)2)2)מדרש תוספות ב.3)3)3)3)עיין קי, והאמונה4)4)4)4)סנהדרין היחוד (שער הגוף'' משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת ''עד
ב.5)5)5)5)פ''ז). מ, שלח לקוטי-תורה
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()ÌÈL‡ EÏŒÁÏL.(רבה נסמכה(במדבר לּמה ¿«¿¬»ƒְְִָָָ

על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּפרׁשת
ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, ׁשּדּברה ּדּבה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָעסקי

מּוסר: לקחּו לו).EÏŒÁÏLולא סוטה רבה. (במדבר ְְָָֹ¿«¿
לפי ׁשלח. - ּתרצה אם ,ל מצּוה איני אני ,ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַלדעּת

ואמרּו יׂשראל א)ׁשּבאּו אנׁשים(דברים "נׁשלחה : ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָ
ׁשּנאמר ּכמה ּכּלכם(שם)לפנינּו", אלי "וּתקרבּון : ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹוגֹו'".

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא ג)להם אתכם(שמות "אעלה : ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מקֹום להם נֹותן ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמעני
יירׁשּוה: לא למען המרּגלים ּבדברי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלטעֹות

(‚)'‰ ÈtŒÏÚ.:ידֹו על עּכב ׁשּלא Ìlkּברׁשּותֹו, «ƒְִִֵֶַָֹÀ»
ÌÈL‡.,חׁשיבּות לׁשֹון ׁשּבּמקרא אנׁשים ּכל ¬»ƒְְֲֲִִִֶַָָָ

היּו: ּכׁשרים ׁשעה דואֹותּה Â‡(ÊË)תורה ְְִֵָָָָ«ƒ¿»
'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ.יֹוׁשיע יּה עליו: התּפּלל …∆¿≈«¿ְֲִִֵַָָָ

מרּגלים. ‚p(ÊÈ):(במ"ר)מעצת ‰Ê eÏÚ.הּוא ְְֲִֵַַ¬∆«∆∆
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‡e ‡LÈa ‡ ‡È‰ ‡Ë‰ da«¬»»ƒƒƒ»»
ÈÁa‰ ‰a È ‡e‰ È ‡ƒ̃¿«»ƒ»≈¿≈«¿«¿ƒ

:ÈÎa ‡כ‡Ú‡ ‡e ƒƒ¿«ƒ»«¿»
È‡‰ ‡ÈÒ ‡ ‡È‰ ‡ÈÚ‰¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»«ƒ
e˜ ‡Ï ‡ ÈÏÈ‡ da«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿
‡È ‡Ú‡ ‡a‡ e¿ƒ¿≈ƒ»¿«¿»¿«»

:ÈÚ Èea ÈÈכאe˜ÈÏÒe ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
È ‡a ‡Ú‡ È eÏÈ‡¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ

:Á ÈËÏ Á Úכבe˜ÈÏÒe «¿ƒ¿≈¬»¿ƒ
 Á Ú ‡‡ ‡ƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
‡Èab Èa ÈÏ ÈLL ÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»
˜ ‡Èa‡ ÈL ÚL Á¿∆¿¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«√»


ארץֿיׂשראל, ׁשל הּפסלת הּתּגריםהיה ּדר ׁשּכן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

את מראין ּכ ואחר ּתחּלה הּפסלת את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמראין
‰Œ‰‡(ÁÈ)הּׁשבח: ı‡‰Œ‡.(במ"ר)יׁש ֶַַ∆»»∆«ƒֵ

יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ּגּבֹורים, מגּדלת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָארץ
אֹוכלֹוסין: ממעטת ויׁש אֹוכלֹוסין, ‰ÊÁ˜מגּדלת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַ∆»»

‰‰ ‡e‰.(במ"ר)ּבפרזים אם להם: מסר סימן ¬»∆ְִִִִֶַָָָָ
ואם ּגבּורתם, על ׁשּסֹומכין הם, חזקים - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָיֹוׁשבין
הם: חּלׁשים - יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ְְִִִֵֵֶַָָּבערים

(ËÈ)ÈÁa‰.ּכרּכין הּבפצחין. ּתרּגּומֹו: «¿«¬ƒְְְְִִַַַַ
חֹומה: מאין ּופתּוחין ‰È‡ּפצּוחין ‰Ë‰. ְְִִֵֵָ¬»ƒ

ּובריאים: טֹובים ּותהֹומֹות ‰daŒLÈ(Î)ּבמעינֹות ְְְְִִִַָ¬≈»
ıÚ.:ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש אם ≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ÈÚ Èea.:ּבבּכּור מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ƒ≈¬»ƒְְְֲִִִִִֶַָָָ
(‡Î)Á ‡Ï ÁŒÚ Œa.הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְָ

ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹּבגבּוליה
ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע - ְְְְְֲִִִִִַַַַָָּדרֹומית
ּדרֹומיתֿ ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּצּוה
ּומּׁשם מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים הּים, עד ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמזרחית

לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָֹחזרּו
מערביתֿ ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹחמת,
ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹצפֹונית,

מסעי": ÁŒÚ(Î)"אּלה ‡.(לד (סוטה ְֵֵֶַ«»…«∆¿
ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכלב
אֹומר הּוא וכן ּבעצתם. להיֹות לחבריו נּסת ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָיהא

א) ּדרּֿבּה".(דברים אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן :ְֲֵֶֶֶֶַָָָָ
א)ּוכתיב אתֿחברֹון":(שופטים לכלב "וּיּתנּו :ÚL ְְְְִִֵֶֶַָ∆«

‰ ÈL.(לד את(סוטה חם ׁשּבנה אפׁשר »ƒƒ¿¿»ְֶֶֶָָָָ
צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחברֹון
טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה אּלא הּגדֹול? ּבנֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻלמצרים
ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹעל
יֹותר ּבארץֿיׂשראל טרׁשין ל ׁשאין יׂשראל: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָארץ
ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָמחברֹון,

ׁשּנאמר ּכמצרים, הארצֹות ּבכל יג)מעּלה :(בראשית ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ"ּכגןֿה'

ׁשּנאמר: הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם ל)מצרים, :(ישעיה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ
מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ"ּכיֿהיּו

glybiipy mei qelwpe`

     ¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ
     ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
     £¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

   ¨«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«©¨´©½
      ̈−̈©´©¤§®©Ÿ́¨¤§½£¤

     ¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«©¨ª−¦´
     ¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«©¥«§¿©¨ŸÁÁ

    ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©§¥«
     ¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³
   ̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬

    ¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤
      ̈−̈¤£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²

     ¦−§¤¦§¨«¤¤¦©´¨½̈©¥−
     ̈¨®¤§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬

     ¨«£−̈¨¦¬¨«£¨¥¬¥−§¤´¤

:Ó Ëכג‡ÏÁ Ú ˙‡Â »«¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»
‡Ú ÔnÓ e ‡Ï˙‡¿ƒ¿»»¿ƒ«»«¿»
‰ÏËe Á ÔÚ Ï˙‡Â¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ
ÔÓe ‡n ÔÓe Ô˙ ‡Á‡«¬ƒ»ƒ¿≈ƒƒ«»ƒ

:‡‡כד‡ ‡e‰‰ ‡˙‡Ï ¿≈«»¿«¿»«¿»
‡Ï˙‡ Ú ÏÚ ‡Ï˙‡ ‡ÏÁ«¿»¿«¿»»«≈««¿»»
:Ï‡  ÔnÓ ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡Ú‡כה ˙ ‡Ï‡Ó e˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»
:ÔÓ ÔÚ‡ ÓכוeÏÊ‡Â ƒ«¿¿ƒƒ«¬»

˙ÂÏe Ô‰‡ ˙ÂÏe ‰Ó ˙ÂÏ ˙‡Â«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
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‰‡eÂ ‰‡ÁÂ ‡Ó¿»¿ƒ»»ƒ»»


חלקים: ואׁשּכֹול.ÓÊ‰(Î‚)ׁשבעה ּגפן ׂשֹוכת ְֲִִָָ¿»ְְֶֶֶַ

ּבּה: ּתלּוי ענבים ׁשל Ën e‰‡Â. ֲִֶָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒ
ׁשהּוא יֹודע איני ּבּמֹוט", "וּיּׂשאהּו ׁשּנאמר ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּמׁשמע

- "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה לד)ּבׁשנים? (סוטה ְְְִִִִַַַַָ
אחד אׁשּכֹול, נטלּו ׁשמֹונה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבׁשני
נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻנטל
ּכׁשם נתּכּונּו: ּדּבה להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכלּום,
אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ מׁשּנה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻׁשּפריּה
מאבנים ּולמד צא מהם, אחד מּׂשאֹוי ּכּמה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלידע

ּבּגלּגל ד)ׁשהקימּו אבן(יהושע איׁש להם "הרימּו : ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָאחת
ארּבעים אחת ּכל מׁשקל רּבֹותינּו ְְְִִֵַַַַַָָָּוׁשקלּום
אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָסאה
אֹותֹו ׁשּמסּיעין מּמּׂשאֹוי מּׂשאֹוי, ׁשליׁש ְְְִִִֶֶַַַָאּלא

כדלהרים: Ó(Î‰)תורה ‡‰ eÓ eÂ ְִָ«»Àƒ»»∆ƒ≈

 Ú‡.ארּבע על ּפרסה מאֹות ארּבע והלא «¿»ƒְְְֲֵַַַַַַַָֹ
עׂשרה ּבינֹוני אדם ּומהל היא, ּפרסה ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָמאֹות
הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָּפרסאֹות
ׁשּגלּוי אּלא ורחּבּה? ארּכּה הלכּו והם ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָלמערב,

ׁשּיגז הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לּׁשנה,לפני יֹום עליהם ר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
:הּדר את לפניהם e‡Â(ÂÎ)קּצר eÎÏÂ.סוטה) ְִִֵֵֶֶֶֶַ«≈¿«»…

מהלד) לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמהּו
רעה: ּבעצה הליכתן אף רעה, ּבעצה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָּביאתן

 ˙‡ eÂ.:אהרן ואת מׁשה את «»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ
(ÊÎ)‡‰ e ÏÁ ˙Ê.(רבה ּדבר(במדבר ּכל »«»»¿«ƒְַָ

אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשקר
ּבסֹופֹו: חזק..˙(ÁÎ)מתקּים לׁשֹון ְְִֵַ¿Àְֶֹ

ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ְְְְְֲִִִִַָָֻותרּגּומֹו:
עגל: ּכרי ‚Â(ËÎ)ארמי  ÏÓÚ.לפי ֲִִָָָֹ¬»≈≈¿ְִ

ליראם: ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנכוּו



קלה glybiipy mei qelwpe`

     ¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ
     ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
     £¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

   ¨«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«©¨´©½
      ̈−̈©´©¤§®©Ÿ́¨¤§½£¤

     ¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«©¨ª−¦´
     ¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«©¥«§¿©¨ŸÁÁ

    ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©§¥«
     ¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³
   ̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬

    ¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤
      ̈−̈¤£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²

     ¦−§¤¦§¨«¤¤¦©´¨½̈©¥−
     ̈¨®¤§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬

     ¨«£−̈¨¦¬¨«£¨¥¬¥−§¤´¤

:Ó Ëכג‡ÏÁ Ú ˙‡Â »«¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»
‡Ú ÔnÓ e ‡Ï˙‡¿ƒ¿»»¿ƒ«»«¿»
‰ÏËe Á ÔÚ Ï˙‡Â¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ
ÔÓe ‡n ÔÓe Ô˙ ‡Á‡«¬ƒ»ƒ¿≈ƒƒ«»ƒ

:‡‡כד‡ ‡e‰‰ ‡˙‡Ï ¿≈«»¿«¿»«¿»
‡Ï˙‡ Ú ÏÚ ‡Ï˙‡ ‡ÏÁ«¿»¿«¿»»«≈««¿»»
:Ï‡  ÔnÓ ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡Ú‡כה ˙ ‡Ï‡Ó e˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»
:ÔÓ ÔÚ‡ ÓכוeÏÊ‡Â ƒ«¿¿ƒƒ«¬»

˙ÂÏe Ô‰‡ ˙ÂÏe ‰Ó ˙ÂÏ ˙‡Â«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
‡ÓÏ Ï‡  ‡ Ï»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»
Ô‰˙ e˙‡Â Ï Ô‡¿»»ƒ¿»«¬ƒ»¿
‡ Ï ˙Â ‡Ó˙ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú‡ ‡‡ ˙ Ôe‡ÊÁ‡Âכז ¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»
‡˙‡ eÓ‡Â Ï e‡Ú‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»
‡Ú ‡Â ‡ÁÏ  ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿«¿»»¿«»¿»
:‡ ÔÂ ‡‰ e ÏÁ¬«¿«ƒ¿≈ƒ«

˙כח ‡nÚ ˙ ‡ ÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈
Ô ÔÎ ‡ÂÂ ‡Ú‡¿«¿»¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿«
‡ÊÁ ‡‚  ‡Â ‡ÁÏ«¬»¿«¿≈ƒ»«»¬≈»

:Ôn˙כטÓÚÚ‡ ˙ ‰‡Ï «»¬«¿»»»≈«¬«
‰‡eÂ ‰‡ÁÂ ‡Ó¿»¿ƒ»»ƒ»»


חלקים: ואׁשּכֹול.ÓÊ‰(Î‚)ׁשבעה ּגפן ׂשֹוכת ְֲִִָָ¿»ְְֶֶֶַ

ּבּה: ּתלּוי ענבים ׁשל Ën e‰‡Â. ֲִֶָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒ
ׁשהּוא יֹודע איני ּבּמֹוט", "וּיּׂשאהּו ׁשּנאמר ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּמׁשמע

- "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה לד)ּבׁשנים? (סוטה ְְְִִִִַַַַָ
אחד אׁשּכֹול, נטלּו ׁשמֹונה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבׁשני
נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻנטל
ּכׁשם נתּכּונּו: ּדּבה להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכלּום,
אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ מׁשּנה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻׁשּפריּה
מאבנים ּולמד צא מהם, אחד מּׂשאֹוי ּכּמה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלידע

ּבּגלּגל ד)ׁשהקימּו אבן(יהושע איׁש להם "הרימּו : ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָאחת
ארּבעים אחת ּכל מׁשקל רּבֹותינּו ְְְִִֵַַַַַָָָּוׁשקלּום
אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָסאה
אֹותֹו ׁשּמסּיעין מּמּׂשאֹוי מּׂשאֹוי, ׁשליׁש ְְְִִִֶֶַַַָאּלא

כדלהרים: Ó(Î‰)תורה ‡‰ eÓ eÂ ְִָ«»Àƒ»»∆ƒ≈

 Ú‡.ארּבע על ּפרסה מאֹות ארּבע והלא «¿»ƒְְְֲֵַַַַַַַָֹ
עׂשרה ּבינֹוני אדם ּומהל היא, ּפרסה ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָמאֹות
הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָּפרסאֹות
ׁשּגלּוי אּלא ורחּבּה? ארּכּה הלכּו והם ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָלמערב,

ׁשּיגז הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לּׁשנה,לפני יֹום עליהם ר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
:הּדר את לפניהם e‡Â(ÂÎ)קּצר eÎÏÂ.סוטה) ְִִֵֵֶֶֶֶַ«≈¿«»…

מהלד) לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמהּו
רעה: ּבעצה הליכתן אף רעה, ּבעצה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָּביאתן

 ˙‡ eÂ.:אהרן ואת מׁשה את «»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ
(ÊÎ)‡‰ e ÏÁ ˙Ê.(רבה ּדבר(במדבר ּכל »«»»¿«ƒְַָ

אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשקר
ּבסֹופֹו: חזק..˙(ÁÎ)מתקּים לׁשֹון ְְִֵַ¿Àְֶֹ

ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ְְְְְֲִִִִַָָֻותרּגּומֹו:
עגל: ּכרי ‚Â(ËÎ)ארמי  ÏÓÚ.לפי ֲִִָָָֹ¬»≈≈¿ְִ

ליראם: ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנכוּו
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ÏeÈ ‡Ï eÓ‡ nÚ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ≈¬»»≈
‡e‰ È˙ È‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒ

‡pÓלבÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â ƒ»»¿«ƒƒ«
Èa ˙ÂÏ ˙È eÏÈ‡ È ‡Ú‡«¿»ƒ«ƒ»«¿«¿≈
‡Ú È ‡Ú‡ ÓÈÓÏ Ï‡Èƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬«¿»
˙Ï˜Ó ‡Ú‡ ˙È ‡Ï‡Ï «¿«»»»««¿»¿«¿«
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‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â ‡iaƒ»«»«¬≈»¿≈≈«¿»»
Ô‰ÈÈÚa ‡ÈÂ‰ ÔÂ ÔÈÓ˜k¿«¿ƒ¿≈¬≈»¿≈≈

È˙א e‰ÈÂ ‡Lk Ïk ˙ÓÈ‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»
‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ e Ô‰Ï»̃¿¿«»¿≈¿»«

‡‰Ôב ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬…
Ïk Ô‰Ï eÓ‡Â Ï‡È Èa Ïk…¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»
‡Ú‡a ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡Lk¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿«¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡a„Óa ‡ ÌÈÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈


.ÔÈ‰ „È ÏÚולא הּירּדן אצל ּכמׁשמעֹו, "יד" ««««¿≈ְְְְֵֵֶַַַָָֹ
לעבֹור: Ïk(Ï)תּוכלּו Ò‰iÂ.:ּכּלם את הׁשּתיק ְֲַ«««»≈ְִִֶָֻ

‰LÓŒÏ‡.(רבה ּבמׁשה,(במדבר ּׁשּידּבר מה לׁשמע ∆…∆ְְְִֵֶֶַַַֹֹ
עמרם? ּבן לנּו עׂשה ּבלבד זֹו וכי ואמר: ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצוח
ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשֹומע
ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ּדברי ּבׁשביל מׁשה על ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻּבלּבם
והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹלׁשמע

הּׂשלו: את לנּו והגיז הּמן, את ÏÚ‰לנּו ‰ÏÚ. ְְִֵֶֶַַָָָָ»…«¬∆
ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, ְֲֲֲִִֵַַַָָֻאפּלּו

ּדבריו: ּבכל נצליח - וכן.Ò‰iÂׁשם" ׁשתיקה, לׁשֹון ְְְִַַָָָָ«««ְְְִֵָ
ב) ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס ו): לא(עמוס ּכי "הס : ִַַָָָֹ

אגּדת לׁשּתק הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלהזּכיר",
ׁשי"ט אֹומר הס)אנׁשים ‰e‡(Ï‡):(ס"א ˜ÊÁ ֲִִֵַָ»»

epnÓ.(רבה אמרּו:(במדבר מעלה ּכלּפי ּכביכֹול ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ
(Ï)‰ÈLÈ ˙Ï‡.מצאנּום ׁשעברנּו מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְֶַָָָָ

ּכדי לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. ְְְְִֵֵֵַָָָָָקֹוברי
לאּלּו: לב יּתנּו ולא ּבאבלם Ó˙לטרּדם ÈL‡. ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒ

ּגלית ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּגדֹולים
יז) א וכן(שמואל וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו (שמואל: ְְֵֵֶַָָָ

כא) מדֹון",ב "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה":(ד"ה : ִִִָָ
(‚Ï)ÌÈÏÙp‰.ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ענקים «¿ƒƒְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים ס)מן ‰eÈÈ:(יומא ÔÂ ֱִִִֵַַָ¿≈»ƒ
Ì‰ÈÈÚa.רא"ם) "נמלים לזה: זה אֹומרים ׁשמענּו ¿≈≈∆ְְְִִֶֶַָָָ

ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) לה)ובס"א: :(סוטה ְֲֲִִִֵַַָָָ
˜Ú.:ּבקֹומתן חּמה .Ú‰ŒÏk„‰(‡)ׁשּמעניקים ¬»ְֲִִֶַַָָָ»»≈»

ּומתנּו:.e˙ÓŒeÏ()סנהדראֹות: גהלואי תורה ְְֶַָ»¿ְְַַַ
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ÈpÓד È‰BÁ‡Ï  eÓ‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈
:ÈÓÏ e˙e ‡ÈהÏe ≈»¿¿ƒ¿»ƒ¿«

Ï „˜ ÔB‰È‡ ÏÚ Ô‰‡Â ‰Ó…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡È È ‡ Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

pÈ‰ו a ÏÎÂ Ôe a ÚB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆
eÚa ‡Ú‡ ˙È ÈÏ‡Ó ÔÓƒ¿««≈»«¿»¿»

:ÔB‰ÈeÏז‡ ÏÎÏ eÓ‡Â ¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»
È ‡Ú‡ ÓÈÓÏ Ï‡È È„ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿»ƒ
‡Ë ˙È ‡Ï‡Ï  ‡Ú¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú‡ח‡ÂÚ ‡ «¿»«¬»«¬»ƒ«¬»
‡Ú‡Ï ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ „˜ ‡»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
‡È‰ È ‡Ú‡ ‡Ï ÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ

:„e ÏÁ ‡„Úטa »¿»¬«¿»¿«
Ôe‡Â Ôe„Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓÈÓa¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«
È‡ ‡Ú‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈
ÔB‰˜˙ ‡„Ú Ôep‡ ÔÈÈÓ ‡„Èƒ»»¿ƒƒƒ¬»»¿¿
‡Ï ‡Úa ÈÈ„ ‡ÓÈÓe ÔB‰pÓƒ¿≈¿»«¿»¿«¿»»»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙יÏ eÓ‡Â ƒ¿¬ƒ¿«¬»»
‡‡a ÔB‰˙È ÓÏ ‡¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
‡Ó ÔÓa ÈÏ˙‡ ÈÈ„ ‡˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»

:Ï‡È Èa ÏÎÏיאÈÈ Ó‡Â ¿»¿≈ƒ¿»≈«¬«¿»
ÔÈÓ ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰ÓÏ¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»
È ‡˙‡ ÏÎa ÈÓÈÓa ÔeÓÈ‰È¿≈¿¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ


(„)‡ ‰.נׂשים ריׁשא". "נמני ּכתרּגּומֹו: ƒ¿»…ְְְִֵֵַַָָ

אלילים:עלינּו עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ
ה אלּֿתיראּו:.‡e„ÓŒÏ(Ë)תורה ואּתם – וׁשּוב «ƒ¿…ְְְִֶַַ

‰ eÓÁÏ È.:ּכלחם נאכלם .מגּנם ƒ«¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ִָָ
מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם ּכׁשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוחזקם;

לח)עליהם סר(סוטה הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר . ֲִֵֵֶֶַַָָָָ
‡˙(È)מעליהם: BÏ.:וכלב יהֹוׁשע את ֲֵֵֶƒ¿…»ְְֵֶַָֻ
‰ „BÎe.(רבה ׁשם:(במדבר ירד Œ„Ú(È‡)הענן ¿ֶַָָָָ«

‰‡.:היכן ‰‡˙B˙ירּגיזּוני:.È‡Èעד ÏÎa. »»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…
להאמין להם היה להם ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבׁשביל
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:ÔB‰ÈeÏז‡ ÏÎÏ eÓ‡Â ¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»
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:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú‡ח‡ÂÚ ‡ «¿»«¬»«¬»ƒ«¬»
‡Ú‡Ï ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ „˜ ‡»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
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Ôe‡Â Ôe„Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓÈÓa¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«
È‡ ‡Ú‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈
ÔB‰˜˙ ‡„Ú Ôep‡ ÔÈÈÓ ‡„Èƒ»»¿ƒƒƒ¬»»¿¿
‡Ï ‡Úa ÈÈ„ ‡ÓÈÓe ÔB‰pÓƒ¿≈¿»«¿»¿«¿»»»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙יÏ eÓ‡Â ƒ¿¬ƒ¿«¬»»
‡‡a ÔB‰˙È ÓÏ ‡¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
‡Ó ÔÓa ÈÏ˙‡ ÈÈ„ ‡˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»

:Ï‡È Èa ÏÎÏיאÈÈ Ó‡Â ¿»¿≈ƒ¿»≈«¬«¿»
ÔÈÓ ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰ÓÏ¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»
È ‡˙‡ ÏÎa ÈÓÈÓa ÔeÓÈ‰È¿≈¿¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ


(„)‡ ‰.נׂשים ריׁשא". "נמני ּכתרּגּומֹו: ƒ¿»…ְְְִֵֵַַָָ

אלילים:עלינּו עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ
ה אלּֿתיראּו:.‡e„ÓŒÏ(Ë)תורה ואּתם – וׁשּוב «ƒ¿…ְְְִֶַַ

‰ eÓÁÏ È.:ּכלחם נאכלם .מגּנם ƒ«¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ִָָ
מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם ּכׁשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוחזקם;

לח)עליהם סר(סוטה הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר . ֲִֵֵֶֶַַָָָָ
‡˙(È)מעליהם: BÏ.:וכלב יהֹוׁשע את ֲֵֵֶƒ¿…»ְְֵֶַָֻ
‰ „BÎe.(רבה ׁשם:(במדבר ירד Œ„Ú(È‡)הענן ¿ֶַָָָָ«

‰‡.:היכן ‰‡˙B˙ירּגיזּוני:.È‡Èעד ÏÎa. »»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…
להאמין להם היה להם ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבׁשביל
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CzÎLc ÈÈ z‡ È‡ eÚÓLc ‡„‰»»ƒ¿»¬≈«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
ÔB‰ÈÈÚ Èc ÔÈ„‰ ‡Ú B‚a ˙ÈL«¿«¿«»»≈ƒ¿≈≈
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
z‡ ‡Ú„ ‡„eÚe ÔB‰ÂÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿
‡„eÚe ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ a„Ó¿««√»≈ƒ»»¿«»

:‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„טו˙È Ïh˜˙e ¿∆»»¿≈¿»¿««»
ÔeÓÈÂ „Á ‡‚k ÔÈ„‰ ‡Ú«»»≈¿«¿»«¿≈¿
Czb ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡ÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»

:ÓÈÓÏטזÌ„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ¿≈«ƒ¿≈¿»√»
‡Ú‡Ï ÔÈ„‰ ‡Ú ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ¿»¿»»»»«»»≈¿«¿»
:‡a„Óa ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ì˜ Ècƒ«≈¿¿«¿ƒ¿«¿¿»

ÈÈיז Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»
:ÓÈÓÏ ‡zÏÈÓ È„ ‡ÓkיחÈÈ ¿»ƒ«∆¿»¿≈«¿»

ÔÂË „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚ ˜ÁÓ«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»
ÁÒ ÔÈBÁÏe „BÓÏÂ ÔÈÂÚÏ ˜L»≈«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««


הבטחתי: לקּים ּבידי .epLB‡Â(È)ׁשהיכלת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒ∆

אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ְְְְְֱִִֶֶַַָֹּכתרּגּומֹו
אבֹות? ÏB„bŒÈB‚Ï:לׁשבּועת E˙‡ ‰NÚ‡Â.ׁשאּתה ְִַָ¿∆¡∆…¿¿»ֶַָ

רבה)מּזרעם ÌÈˆÓ(È‚):(במדבר eÚÓLÂ.וׁשמעּו ְִַָ¿»¿ƒ¿«ƒְְָ
ּתהרגם: אׁשר ּבלׁשֹון.ÈÏÚ‰ŒÈk˙את מׁשּמׁש "ּכי" ְֲֵֶֶַַƒ∆¡ƒ»ְְִִֵַ

הּגדֹול ּבכח העלית אׁשר את ראּו והם ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ"אׁשר".
לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹאֹותם
יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו ְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָֹֹֹיאמרּו
להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹלהּלחם,

היא: ‰f‡˙(È„)וזֹו ‡‰ LBÈŒÏ‡ eÓ‡Â. ְִ¿»¿∆≈»»∆«…
יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ְְֵֶַַַָָֹֹּכמֹו:
יכלת "מּבלּתי הענין: ּבסֹוף ׁשאמּור מה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹעליהם?
ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' אּתה ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיי",
ולא חּבה, ּבדר והּכל להם, נראה אּתה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעין
הּנה: עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּכירּו

(ÂË)„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â.,ּפתאם ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְִֹ
אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ְְְֲֲִִִֶֶַָָֹּומּתֹו

B‚Â'(ÊË)וגֹו': ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ.הארץ ׁשּיֹוׁשבי לפי ְƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְִֵֶֶָָ
וגּבֹורים, לב)חזקים ּפרעה(ברכות ּדֹומה ואינֹו ְְְֲִִִֵֶַָֹ

הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת מלכים; ואחד ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹלׁשלׁשים
ÏBÎÈ˙הּזאת: ÈzÏaÓ.ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו ַֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְִֶֶָָָֹֹ

ׁשחטם: - הּוא:.ÏÎÈ˙להביאם ּדבר ׁשם ְֲִַָָָ¿…∆ֵָָ
(ÊÈ)È„‡ Ák ‡ŒÏc‚È.:ּדּבּור L‡kלעׂשֹות ƒ¿«»…«¬…»ְֲִַ«¬∆

Ó‡Ï zac.:הּדּבּור ‡ÌÈ(ÁÈ)ּומהּו C‡ '‰. ƒ«¿»≈…ִַַ∆∆««ƒ
מצאֹו לּמרֹום מׁשה ּכׁשעלה ולרׁשעים. ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹלצּדיקים
"ה' וכֹותב: יֹוׁשב ׁשהיה להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְֵֵֶֶַָָָָֹמׁשה
הּקדֹוׁשֿ לֹו אמר לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", ִִִֶֶַַַַַַַָָָאר
יאבדּו! רׁשעים לֹו: אמר לרׁשעים! אף ְְְִִַַָָָָָֹּברּוֿהּוא:
צרי ׁשאּתה ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ִֶֶַַַַָָָָָאמר
התּפּלל ּובמרּגלים ּבעגל יׂשראל ּכׁשחטאּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלּדבר.
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È˜Èכב ˙È BÊÁ ‡b ÏÎ È‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ

ÌÈÓ ˙È„Ú È È˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»«ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ú Ô ÈÓ„˜ e‡ÈÂ ‡„Óe¿«¿¿»¿«ƒ√»«¿«¬«
:ÈÓÈÓ eÏÈ˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

˜ÈÓ˙כג È ‡Ú‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ
ÈÓ„˜ eÊÈb‡ ÏÎÂ ÔB‰˙‰‡Ï«¬»«¿¿»¿«¿ƒ√»«

:dpÊÁÈ ‡ÏכדÏÁ ÏÎ ÈÚÂ »∆¡À«¿«¿ƒ»≈¬«
ÌÏ‡Â dÚ ÈÁB‡ Áe ‰Â‰«¬»«¬ƒƒ≈¿«¿≈
È ‡Ú‡Ï dpÏÚ‡Â ÈÏÁ ˙»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ
:dpÎ˙È È‰Be Ô˙Ï ÏÚ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

˙Èכה ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈
ÔBÎÏ eÏeÂ e˙‡ ÁÓ ‡ÈÓ¿≈¿»¿«ƒ¿¿¿¿
:e„ ‡È Á‡ ‡„ÓÏ¿«¿¿»…««»¿


הּקדֹוׁשֿ לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה
לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא ְֲִִִַַַַַָָָָֹּברּוֿהּוא:

לרׁשעים!: אף לי אמרּת לּׁשבים:.Â‰והלא ְְֲִִַַַָָָָֹ¿«≈ִַָ
‰È ‡Ï.:ׁשבים יטלׁשאינן .„k(Î)תורה …¿«∆ְִֵֶָָƒ¿»∆

ה'": יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמרּת מה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבׁשביל
(‡Î)ÌÏe‡Â."להם אעׂשה זאת "אבל ŒÈÁ:ּכמֹו ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È‡.את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון »ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ הארץ, ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּכל
מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוגֹו'",
ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני
הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיּמלא
ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם ה' יכלת מּבלּתי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:
מעט: מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּכאיׁש

(Î)eÈÂ.:ּכמׁשמעֹוÌÈÓÚ Ú ‰Ê.ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְִַ

ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּבּים
יראּו:.‡e‡ÈŒÌ(Î‚)ערכין: e‡È‰לא ‡Ï. ֲִָƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»

הארץ: את יראּו ‡Á˙(Î„)לא Áe.במדבר) ְִֶֶָָֹ««∆∆
למרּגליםרבה) ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַׁשּתי

האמת, לֹומר היה ּובלּבֹו ּבעצה", עּמכם "אני ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאמר:
להׁשּתיק ּכח ּבֹו היה ּכן ׁשּנאמר:ועלֿידי ּכמֹו ם, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

וזהּו ּכמֹותם, ׁשּיאמר סבּורים ׁשהיּו ּכלב", ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"וּיהס
יהֹוׁשע ּבספר יד)ׁשּנאמר אֹותֹו(יהושע "ואׁשב : ְְֱִֵֶֶֶַַָָֻ

עםּֿפי": "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹּדבר
ÈÁ‡ ‡ÓÈÂ.מקרא וזה אחרי, לּבֹו את וימּלא «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

‰קצר: ‡Œ‡.:לֹו ּתּנתן .pBÈ‰חברֹון ָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
העם ואת הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּכתרּגּומֹו:
ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר

B‚Â'(Î‰)יירׁשּנה: È˜ÏÓÚ‰Â.ׁשם ּתלכּו אם ִֶָָ¿»¬»≈ƒ¿ְִֵָ
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ÏÚ Ô‰‡ ÈBÁ ÚÓ ÈkÊÓ ‡Ï»¿«≈«¿«≈¬»»«
 ÏÚÂ È˙ÈÏ  ÏÚ ÔÈ„Ó ÔÈ¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈיטÈBÁÏ ÔÚk ˜B ¿ƒ»¿¿«¿≈
‡ÓÎe C˙Â ˙e‡È‚k ÔÈ„‰ ‡Ú«»»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»
ÌÈÓ ÔÈ„‰ ‡ÚÏ ‡˜ Èƒ¿«¿»¿«»»≈ƒƒ¿«ƒ

:ÔÚk „ÚÂכ˙È˜ ÈÈ Ó‡Â ¿«¿»«¬«¿»¿»ƒ
:CÓb˙Ùkכא‡‡ Ì˜ Ìe ¿ƒ¿»»¿««»»»

:‡Ú‡ Ïk ˙È ÈÈ„ ‡˜È ‡ÈÏÓe«¿»¿»»«¿»»»«¿»
È˜Èכב ˙È BÊÁ ‡b ÏÎ È‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ

ÌÈÓ ˙È„Ú È È˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»«ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ú Ô ÈÓ„˜ e‡ÈÂ ‡„Óe¿«¿¿»¿«ƒ√»«¿«¬«
:ÈÓÈÓ eÏÈ˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

˜ÈÓ˙כג È ‡Ú‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ
ÈÓ„˜ eÊÈb‡ ÏÎÂ ÔB‰˙‰‡Ï«¬»«¿¿»¿«¿ƒ√»«

:dpÊÁÈ ‡ÏכדÏÁ ÏÎ ÈÚÂ »∆¡À«¿«¿ƒ»≈¬«
ÌÏ‡Â dÚ ÈÁB‡ Áe ‰Â‰«¬»«¬ƒƒ≈¿«¿≈
È ‡Ú‡Ï dpÏÚ‡Â ÈÏÁ ˙»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ
:dpÎ˙È È‰Be Ô˙Ï ÏÚ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

˙Èכה ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈
ÔBÎÏ eÏeÂ e˙‡ ÁÓ ‡ÈÓ¿≈¿»¿«ƒ¿¿¿¿
:e„ ‡È Á‡ ‡„ÓÏ¿«¿¿»…««»¿


הּקדֹוׁשֿ לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה
לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא ְֲִִִַַַַַָָָָֹּברּוֿהּוא:

לרׁשעים!: אף לי אמרּת לּׁשבים:.Â‰והלא ְְֲִִַַַָָָָֹ¿«≈ִַָ
‰È ‡Ï.:ׁשבים יטלׁשאינן .„k(Î)תורה …¿«∆ְִֵֶָָƒ¿»∆

ה'": יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמרּת מה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבׁשביל
(‡Î)ÌÏe‡Â."להם אעׂשה זאת "אבל ŒÈÁ:ּכמֹו ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È‡.את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון »ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ הארץ, ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּכל
מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוגֹו'",
ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני
הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיּמלא
ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם ה' יכלת מּבלּתי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:
מעט: מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּכאיׁש

(Î)eÈÂ.:ּכמׁשמעֹוÌÈÓÚ Ú ‰Ê.ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְִַ

ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּבּים
יראּו:.‡e‡ÈŒÌ(Î‚)ערכין: e‡È‰לא ‡Ï. ֲִָƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»

הארץ: את יראּו ‡Á˙(Î„)לא Áe.במדבר) ְִֶֶָָֹ««∆∆
למרּגליםרבה) ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַׁשּתי

האמת, לֹומר היה ּובלּבֹו ּבעצה", עּמכם "אני ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאמר:
להׁשּתיק ּכח ּבֹו היה ּכן ׁשּנאמר:ועלֿידי ּכמֹו ם, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

וזהּו ּכמֹותם, ׁשּיאמר סבּורים ׁשהיּו ּכלב", ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"וּיהס
יהֹוׁשע ּבספר יד)ׁשּנאמר אֹותֹו(יהושע "ואׁשב : ְְֱִֵֶֶֶַַָָֻ

עםּֿפי": "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹּדבר
ÈÁ‡ ‡ÓÈÂ.מקרא וזה אחרי, לּבֹו את וימּלא «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

‰קצר: ‡Œ‡.:לֹו ּתּנתן .pBÈ‰חברֹון ָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
העם ואת הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּכתרּגּומֹו:
ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר

B‚Â'(Î‰)יירׁשּנה: È˜ÏÓÚ‰Â.ׁשם ּתלכּו אם ִֶָָ¿»¬»≈ƒ¿ְִֵָ
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‡‰Ôכו ÌÚÂ ‰Ó ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…
:ÓÈÓÏכז‡zÎÏ ÈÓÈ‡ „Ú ¿≈««≈»«ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓÚÓ Ôe‡ È ‡„‰ ‡Èƒ¿»»»ƒƒƒ¿«¬ƒ
È Ï‡NÈ Èa ÓÚz È ÈÏÚ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
:ÈÓ„˜ ÚÈÓ ÈÏÚ ÔÈÓÚÓ Ôe‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

ÈÈכח Ó‡ ‡‡ Ì˜ ÔB‰Ï Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»
Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ ‡Ók ‡Ï Ì‡ƒ»¿»ƒ«∆¿√»»≈

:ÔBÎÏ „aÚ‡כטÔÈ„‰ ‡a„Óa ∆¿≈¿¿«¿¿»»≈
ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓ ÏÎÂ ÔBÎÈ‚ ÔeÏÈƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»≈¿»
ÔÈ ÔÈNÚ aÓ ÔBÎaÁÀ¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ‡ È ‡lÚÏeלÌ‡ ¿≈»ƒƒ¿««¿¬»ƒ
ÈÓ˜ È ‡Ú‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
a ÔBÎÈ ‰‡‡Ï ÈÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«
a ÚB‰ÈÂ ‰È a Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆ƒÀ««

:ÔeלאÔezÓ‡ È ÔBÎÏËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿
È ÔeÚÈÂ ÔB‰È ÏÚ‡Â È‰È ‡Ï¿ƒ»¿≈¿»≈»¿¿ƒ¿»
:a Ôez˜ È ‡Ú‡«¿»ƒ«¿«

ÔeÏÈלב ÔBÎÏ È ÔBÎÈ‚eƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
:ÔÈ„‰ ‡a„ÓaלגÔB‰È ÔBÎÈe ¿«¿¿»»≈¿≈¿

ÔÈ ÔÈÚa‡ ‡a„Óa ÔÈÁ‡Ó¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ


עּמכם: ׁשאיני מאחר אתכם, eיהרגּו ÁÓ. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»»¿

וגֹו': לכם ּוסעּו כולאחֹוריכם ÚÏ„‰(ÊÎ)תורה ְְֲֵֶֶַָ»≈»
'B‚Â ‰Ú‰..המרּגלים ב')אּלּו כ"ג מּכאן(מגילה »»»¿ְְִִֵַַָ

עׂשרה: ׁשהיא ÌÈÈlÓל"עדה" ‰‰ ‡.את ְֲִֵֶָָָ¬∆≈»«ƒƒֶ
עלי: ‰‰יׂשראל ‡ Ï‡NÈ Èa BÏzŒ‡ ְִֵַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»

ÌÈlÓ.:ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים המרּגלים «ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ
(ÁÎ)È‡ŒÈÁ.ׁשבּועה Ôk:לׁשֹון 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡ «»ƒְְָƒ…¿≈
‰NÚ‡.:חי איני Ìzaּכביכֹול ‡k. ∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆

לּוֿמתנּו": הּזה ּבּמדּבר "אֹו מּמּני: ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּבּקׁשּתם
(ËÎ)ÌÎÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜ŒÏÎÂ.('ב קכ"א (ב"ב ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆

לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל הּנמנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת לּצבא ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹולבא
וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ימּותּו, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָמסּפרֹות
מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶלהֹוציא

לעׂשרים: ‡Ìz(Ï)תורה ÌÎÈ‚e.ּדי) ּכתרּגּומֹו ְִֶƒ¿≈∆«∆ְְִַ
ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלכֹון)
לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל ּתמּותּו", "ואּתם ְֵֶֶַַַָָָלֹומר:

‰(Ï‚)"אּתם": ÌÈÚa‡.מהם אחד מת לא ֶַ«¿»ƒ»»ֵֵֶֶָֹ
ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ׁשּׁשים, מּבן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָּפחֹות
וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים עׂשרים ּבני ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאֹותם
לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ּבּכלל, היתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָראׁשֹונה
זֹו ּגזרה עלתה העגל את ׁשּמּׁשעׂשּו לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהמרּגלים,
סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה,

ׁשּנאמר לב)וזהּו ּבמרּגלים,(שמות - ּפקדי" "ּוביֹום : ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָ
"ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ"ּופקדּתי
עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי - עֹונכם ולא ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֹאתֿעֹונֹותיכם"
ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם וחׁשב ּתלּונה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשל
ּבני ׁשל אֹותם מתּו ׁשּׁשים לׁשנת ּוכׁשּנכנסּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻּככּלּה,
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:‡Ú‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c«¬»¿«»»»«¿»

iÓb˙t‡לט ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»
eÏa‡˙‡Â Ï‡È Èa ÏÏ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»

:‡„ÁÏ ‡nÚמeÓÈc˜‡Â «»«¬»¿«¿ƒ
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‡˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»


‡˙È˙eÊעׂשרים: e‡Â.ויקּבלּון" ּכתרּגּומֹו: ְִֶ¿»¿∆¿≈∆ְְְִַַ

חֹוביכֹון": את.‡˙È˙‡e(Ï„)ית ׁשהניאֹותם ֵָ∆¿»ƒֲִֶֶֶ
ּכמֹו הסרה, לׁשֹון - ּתנּואה מאחרי. (במדברלבבכם ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָ

אתּה":ל) אביה "ּכיֿהניא לה: eLiÂ(ÂÏ)תורה ִִִֵָָָֹ«»À
ÂÈÏÚ eÈliÂ.את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו ««ƒ»»ְְִִִֶֶֶָָָָָ

ּכל וּימתּו. - אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ְֲִִֵַַָָָָָָָָָֻּכל
לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה ְְְְִִִִִֶַַָָָָהֹוצאת

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר ו)לאדם השירים ׂשפתי(שיר "ּדֹובב : ְְְְִֵֵֵַָָ
נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָיׁשנים",
ׁשהיא ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכאן:

ּבלעז:.ac‰טֹובה: ÈÙÏ(ÊÏ)פרליר"ש ‰Ùbna ָƒ»ְַַ««≈»ƒ¿≈
הם.‰' מּדה: ּכנגד מּדה להם ההגּונה מיתה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבאֹותּה

ותֹולעים טּבּורם עד לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָחטאּו
נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם ְְְְֱִִִֶַַָָָָיֹוצאים
ּבאֹותּה ה'", "לפני וזהּו "ּבמּגפה". ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ"ּבּמּגפה"
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם ְִִֶֶַַָָָָָָהראּויה

מּדה: ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא ÚLB‰ÈÂ(ÁÏ)הּוא ְִִֵֶֶֶָָƒÀ«
eÈÁ ÏÂ.מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד מה ¿»≈»ְֲִִַַַָָָ

ׁשּנטלּו מלּמד אּלא קיז)ההם"? ׁשל(ב"ב חלקם ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לחּיים: ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ לטמרּגלים תורה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(Ó)‰‰L‡Ï‡.לארץ העֹולה הּדר הּוא ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ
‡B˜n‰Ïיׂשראל: eÈÏÚÂ e‰.:לארץֿיׂשראל ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ

'‰ Ó‡L‡.:נעלה ׁשם לנּו, e‡Áלתּתּה È. ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»
מצרימה": ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר ְְְֲֲִֶַַָָָָֹעל
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‡˙È˙eÊעׂשרים: e‡Â.ויקּבלּון" ּכתרּגּומֹו: ְִֶ¿»¿∆¿≈∆ְְְִַַ

חֹוביכֹון": את.‡˙È˙‡e(Ï„)ית ׁשהניאֹותם ֵָ∆¿»ƒֲִֶֶֶ
ּכמֹו הסרה, לׁשֹון - ּתנּואה מאחרי. (במדברלבבכם ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָ

אתּה":ל) אביה "ּכיֿהניא לה: eLiÂ(ÂÏ)תורה ִִִֵָָָֹ«»À
ÂÈÏÚ eÈliÂ.את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו ««ƒ»»ְְִִִֶֶֶָָָָָ

ּכל וּימתּו. - אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ְֲִִֵַַָָָָָָָָָֻּכל
לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה ְְְְִִִִִֶַַָָָָהֹוצאת

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר ו)לאדם השירים ׂשפתי(שיר "ּדֹובב : ְְְְִֵֵֵַָָ
נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָיׁשנים",
ׁשהיא ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכאן:

ּבלעז:.ac‰טֹובה: ÈÙÏ(ÊÏ)פרליר"ש ‰Ùbna ָƒ»ְַַ««≈»ƒ¿≈
הם.‰' מּדה: ּכנגד מּדה להם ההגּונה מיתה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבאֹותּה

ותֹולעים טּבּורם עד לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָחטאּו
נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם ְְְְֱִִִֶַַָָָָיֹוצאים
ּבאֹותּה ה'", "לפני וזהּו "ּבמּגפה". ולא ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ"ּבּמּגפה"
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם ְִִֶֶַַָָָָָָהראּויה

מּדה: ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא ÚLB‰ÈÂ(ÁÏ)הּוא ְִִֵֶֶֶָָƒÀ«
eÈÁ ÏÂ.מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד מה ¿»≈»ְֲִִַַַָָָ

ׁשּנטלּו מלּמד אּלא קיז)ההם"? ׁשל(ב"ב חלקם ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לחּיים: ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ לטמרּגלים תורה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(Ó)‰‰L‡Ï‡.לארץ העֹולה הּדר הּוא ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ
‡B˜n‰Ïיׂשראל: eÈÏÚÂ e‰.:לארץֿיׂשראל ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ

'‰ Ó‡L‡.:נעלה ׁשם לנּו, e‡Áלתּתּה È. ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»
מצרימה": ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר ְְְֲֲִֶַַָָָָֹעל
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(‡Ó)ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â.לא עֹוׂשין, ׁשאּתם זֹו ¿ƒ…ƒ¿»ִֶֶַֹ

מבתצלח: ÌL(Ó‚)תורה kÏÚÈk.:ּכלֹומר ְִָƒ«≈«¿∆ְַ
וגֹו': ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ְְֲִֶֶֶַַָָֹֹּכי

(„Ó)eÏtÚiÂ.וכן חזק, ב)לׁשֹון "הּנה(חבקוק : ««¿ƒְְִֵֵֶֹ
וכן עּזּות; לׁשֹון ּבלעז. אינגרי"ש ד)עּפלה". :(מיכה ְְְְֵַַַָֻ

ּבתֿצּיֹון" לב)"עפל ּומדרׁש(ישעיה ובחן". "עפל : ְִִֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון מפרׁשֹו: ְְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹּתנחּומא

ט)ּכמֹו.Ìe˙kiÂ(Ó‰)ּברׁשּות: "ואּכת(דברים : ְִ««¿ְֶָֹ
מּכה: אחר מּכה - טחֹון" ׁשם.ÓÁ‰„Ú‰אתֹו ַַַַָָָֹ««»¿»ֵ

הּמארע: ׁשם על נקרא אהּמקֹום Èk()תורה ְְִֵַַַָָָֹƒ
e‡˙.:לארץ ׁשּיּכנסּו להם Ì˙ÈNÚÂ(‚)ּבּׂשר »…ְִִֵֶֶֶָָָָ«¬ƒ∆
‰M‡.ותעלה ׁשם ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה אין ƒ∆ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

לה': אּׁשה לעׂשֹות לבבכם ‡על „‡lÏ ְְֲִֶֶַַַַ¿«≈∆∆
‰„.,מֹועדיכם חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו אֹו ƒ¿»»ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָ

ּבּמֹועד: לעׂשֹות אתכם ÁÁÈׁשחּיבּתי ÁÈ. ְְֲִִֵֶֶֶַַַ≈«ƒ…«
לפני: רּוח נחת ‰È(„)ׁשּיהיה È‰Â. ְְִֶֶַַַַָ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ

ּכליל הּמנחה ּבהמה. לכל ּומנחה נסכים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּתקריבּו
ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לּספלים, והּיין ּבתֹוכּה נבלל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשמן
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סּכה מח)ּבמּסכת ‰‡„(‰):(סוכה kÏ.על ְֶֶַָֻ«∆∆»∆»ַ

ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ְְְְִַַַַָָָָָָּכל
הּיין: ועל ÏÈ‡Ï(Â)הּׁשמן B‡..הּוא איל ואם ְִֶֶַַַַ»«ƒְִִַ

צא) את(מנחות לרּבֹות "אֹו" ּדרׁשּו: ְְְֵֶַַָורּבֹותינּו
איל לנסּכי כג)הּפלּגס ז:(חולין ‡M‰(È)תורה ְְְִִֵַַַָƒ≈

È.הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב אינֹו ≈«ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
האׁש: על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, OÏ‰(È‡)אינֹו B‡ ִִֵֵֵֶֶַַָ«∆

'B‚Â.ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבין ¿ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשנתם: ּבתֹו קרּוים עׂשר.‡ÏÈוׂשה ׁשלׁשה ּבן ְְְִֶָָָ«ƒְֶָָָֹ

אחד: ויֹום eÚ(È)חדׁש ‡ k. ְֶֶָֹ«ƒ¿»¬∆«¬
ּתעׂשּו ּככה לקרּבן ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָּכמסּפר

מהם: אחד לכל ׁשלּכמסּפרם.Ìkנסכים ְְִֵֶֶָָָ¿ƒ¿»»ְְִֶָָ
ׁש מסּפרם - נסכים:ּבהמֹות יגל ÌÎk(ÂË)תורה ְְְִִֵֶָָָ»∆

k.עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן ּכמֹותכם «≈ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶ
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צא) את(מנחות לרּבֹות "אֹו" ּדרׁשּו: ְְְֵֶַַָורּבֹותינּו
איל לנסּכי כג)הּפלּגס ז:(חולין ‡M‰(È)תורה ְְְִִֵַַַָƒ≈

È.הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב אינֹו ≈«ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
האׁש: על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, OÏ‰(È‡)אינֹו B‡ ִִֵֵֵֶֶַַָ«∆

'B‚Â.ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבין ¿ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשנתם: ּבתֹו קרּוים עׂשר.‡ÏÈוׂשה ׁשלׁשה ּבן ְְְִֶָָָ«ƒְֶָָָֹ

אחד: ויֹום eÚ(È)חדׁש ‡ k. ְֶֶָֹ«ƒ¿»¬∆«¬
ּתעׂשּו ּככה לקרּבן ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָּכמסּפר

מהם: אחד לכל ׁשלּכמסּפרם.Ìkנסכים ְְִֵֶֶָָָ¿ƒ¿»»ְְִֶָָ
ׁש מסּפרם - נסכים:ּבהמֹות יגל ÌÎk(ÂË)תורה ְְְִִֵֶָָָ»∆

k.עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן ּכמֹותכם «≈ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶ
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יג) מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): :(מ"א. ְְְִִֶֶַַ

:"ּכעּמ ּכעּמי כמֹו טז"ּכמֹוני ÌÎ‡a(ÁÈ)תורה ְְִִֶַַָָ¿…¬∆
‡‰ŒÏ‡.ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ∆»»∆ְִִִָָָֻ

ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּבּתֹורה,
מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלמדֹות
אבל ּכן, ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשאינּה
ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר ְְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָֹזֹו

ּבחּלה: נתחּיבּו יטמּלחמּה, ÈL‡˙(Î)תורה ְְְְִִַַַָָ≈ƒ
ÌÎ˙Ú.רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי ּכׁשּתלּוׁשּו ¬ƒ…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ

היא? וכּמה ּבּמדּבר, טז)ללּוׁש "וּימדּו(שמות : ְְִִַַַָָָָֹ
וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻבעמר",
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹּביצים
אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם

ה': לׁשם ּבלעז:.lÁ‰ּתרּומה Óe˙k˙טורטי"ל ְְֵָ«»ְַַƒ¿«
Ôb.,מעׂשר ּכתרּומת ולא ׁשעּור, ּבּה נאמר ׁשּלא …∆ְְֱֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּנאמר
אחד - ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים אחד - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבית

ּוׁשמֹונה: ÌÎÈ˙Ú(Î‡)מארּבעים ˙ÈL‡Ó. ְְִֵַָָ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆
"ראׁשית(ספרי) ׁשּנאמר: לפי נאמר? ְֱֱִִֵֶֶֶַַָָלּמה

ּתלמּו ׁשּבעּסֹות, ראׁשֹונה אני ׁשֹומע - דערסתיכם" ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּכּלּה: ולא מקצתּה - "מראׁשית" Ï‰'לֹומר: ezz ְְִִֵֵַָָָֹֻƒ¿«

‰Óez.(ספרי),לחּלה ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ¿»ְְְִִֶַַָָֹ
נתינה: ּכדי ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", ÈÎÂ(Î)נאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָ¿ƒ

eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙.(ספרי)היתה ּכֹוכבים עבֹודת ƒ¿¿…«¬ְֲִַָָָ
ּפר, עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָּבכלל
לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָוהרי

לחּטאת: B‚Â'וׂשעיר ebL˙ ÈÎÂ.(שם)ּבעבֹודת ְְִַָָ¿ƒƒ¿¿ֲַַ
מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; הּכתּוב ְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָאלילים
ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָהּמצוֹות?
מה הּמצֹות: ּככל ׁשהיא אחת מצוה - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהאּלה"

הּמצוֹות, ּכל על ז)העֹובר ּומפר(כריתות על ּפֹורק ְִֵֵֵֵַַָָֹ
ּומפר על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹּברית
ּכֹוכבים: עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ְְְֲִִִֵֶַַָָּברית

‰LÓŒÏ‡ '‰ acŒL‡.(ח ו"לא(הוריות "אנכי" ¬∆ƒ∆∆…∆ְִָֹֹ
ׁשמענּום הּגבּורה מּפי - "ל סב)יהיה :(תהלים ְְְְְִִִֶַַָ

ׁשמעּתי": ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר ‡˙(Î‚)"אחת ְְֱִִִִֶַַַָָֹ≈
‡ŒÏk'B‚Â ‰e L.(ספרי)הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, »¬∆ƒ»¿ִֶֶַַָ

מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ְְְֲִֵַַַַָָָָָֻּבעבֹודת
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צּוה אׁשר "מןֿהּיֹום ׁשּנאמר: הּנביאים, ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָּׁשּנתנּבאּו

והלאה": Ú˙‰(Î„)ה' ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡ ְָָָƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»
‰‚‚LÏ.('ב ה' נעׂשתה(הוריות העדה מעיני אם ƒ¿»»ְִֵֵֵֵֶֶָָָ

אחת על והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּכגֹון ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָעברה
ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות ֲֲֲִִִֶֶֶַַָָֹֻמן

:ּבכ˙hÁÏ.('צ זבחים יג, ׁשאינֹו(הוריות א', חסר ְָ¿«»ֵֵֶָ
עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ְִִֶֶַַַַָָָָָָּכׁשאר

ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת ה)עֹולה, :(ויקרא ְֱֶֶֶֶַַַָָָ
קֹודמת עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ"ואת

‰Ï(Î‰)לחּטאת: ‰‡ Ìa˙‡ e‡È‰. ְַָ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«

ט) יבמות העֹולה,(ספרי. ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור ֶַַָָָָָָָזה
לה'": "אּׁשה הּׂשעיר:.Ì˙‡hÁÂׁשּנאמר: תורהזה ֱִֶֶֶַַ¿«»»ִֶַָ

L‚‚‰(ÊÎ)כו ‡Áz.:ּכֹוכבים ÊÚּבעבֹודת ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈
d˙L˙a.אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד עברֹות, ׁשאר «¿»»ְְֲִִִֵֵָָָ

קבע ּובזֹו ׂשעירה:ׂשעירה, כחלּה Èa„(Ï)תורה ְְְִִַָָָָ¿»
‰Ó.:ּבמזידÛc‚Ó.:ּכמֹו ה)מחרף, (יחזקאל »»ְִֵ¿«≈ְְֵָ

ּוגדּופה", חרּפה לו)"והיתה ּגּדפּו(ישעיה "אׁשר : ְְְְְֲִֶֶָָָָ
מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מלֿאּׁשּור". ְְֲִֵֵֶֶַַַָָנערי

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את כריתותלמבר צ. (סנהדרין ְְֵֵֵֶֶַַָָ
צט).‰c(Ï‡):ז') עבֹודת(סנהדרין אזהרת ¿«ְֲַַַָ
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:ÔBÎÈ„Ï ‡‰Ïe ÈÈ „È«ƒ¿»¿«»¿»≈
zLÎ‡כד ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»

Ï Ôe„aÚÈÂ eÏLÏ ˙„Ú˙‡ƒ¿¬≈«¿»¿«¿¿»
‡˙ÏÚÏ „Á ÈBz a Bz ‡zL¿ƒ¿»«≈««¬»»
ÈÈ Ì„ ‡ÂÚ ‡Ïa˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
a Èe ÈÊÁ„ dÂ d˙ÁÓeƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«

:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚכהÎÈÂ ƒ≈«¿«»»ƒ««
Èc ‡zL Ï ÏÚ ‡‰«¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈
È‡ ÔB‰Ï zLÈÂ Ï‡Èƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈¿¬≈
˙È e‡È˙È‡ Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÈÈ Ì„ ‡a ÔB‰aÀ¿«¿À¿»»√»¿»
:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„ ÔB‰˙BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ècכו ‡zL ÏÎÏ zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔB‰ÈÈa b˙Èc ‡B‚Ïe Ï‡Èƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈

:‡˙eÏLa ‡nÚ ÏÎÏ È‡כזÌ‡Â ¬≈¿»«»¿»»¿ƒ
‡fÚ ÈÂ eÏLa BÁÈ „Á L‡¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»

:‡˙‡hÁÏ dzL ˙aכחÎÈÂ «««¿«»»ƒ««
dÁÓa ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰«¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
È‰BÏÚ ‡ÎÏ ÈÈ Ì„ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ

:dÏ zLÈÂכטÈa ‡ÈÈ ¿ƒ¿¿≈≈«ƒ»ƒ¿≈
ÔB‰ÈÈa b˙Èc ‡B‚Ïe Ï‡Èƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙ÈB‡«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

eÏLaלÈÏb LÈa „aÚÈc L‡Â ¿»∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒ
ÈÈ Ì„ ‡Bb ÔÓe ‡ÈÈÈ ÔÓƒ«ƒ«»ƒƒ«»√»¿»
‡È‰‰ ‡L‡ ÈzLÈÂ ÊbÓ ‡e‰«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓלא‡ÓÈÓ ÏÚ È‡ ƒ««¬≈«≈¿»
ÈL‡ È‰B„e ˙ÈÂ a ÈÈ„«¿»¿«¿»ƒƒ«¿≈


צּוה אׁשר "מןֿהּיֹום ׁשּנאמר: הּנביאים, ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָּׁשּנתנּבאּו

והלאה": Ú˙‰(Î„)ה' ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡ ְָָָƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»
‰‚‚LÏ.('ב ה' נעׂשתה(הוריות העדה מעיני אם ƒ¿»»ְִֵֵֵֵֶֶָָָ

אחת על והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּכגֹון ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָעברה
ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות ֲֲֲִִִֶֶֶַַָָֹֻמן

:ּבכ˙hÁÏ.('צ זבחים יג, ׁשאינֹו(הוריות א', חסר ְָ¿«»ֵֵֶָ
עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ְִִֶֶַַַַָָָָָָּכׁשאר

ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת ה)עֹולה, :(ויקרא ְֱֶֶֶֶַַַָָָ
קֹודמת עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ"ואת

‰Ï(Î‰)לחּטאת: ‰‡ Ìa˙‡ e‡È‰. ְַָ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«

ט) יבמות העֹולה,(ספרי. ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור ֶַַָָָָָָָזה
לה'": "אּׁשה הּׂשעיר:.Ì˙‡hÁÂׁשּנאמר: תורהזה ֱִֶֶֶַַ¿«»»ִֶַָ

L‚‚‰(ÊÎ)כו ‡Áz.:ּכֹוכבים ÊÚּבעבֹודת ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈
d˙L˙a.אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד עברֹות, ׁשאר «¿»»ְְֲִִִֵֵָָָ

קבע ּובזֹו ׂשעירה:ׂשעירה, כחלּה Èa„(Ï)תורה ְְְִִַָָָָ¿»
‰Ó.:ּבמזידÛc‚Ó.:ּכמֹו ה)מחרף, (יחזקאל »»ְִֵ¿«≈ְְֵָ

ּוגדּופה", חרּפה לו)"והיתה ּגּדפּו(ישעיה "אׁשר : ְְְְְֲִֶֶָָָָ
מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מלֿאּׁשּור". ְְֲִֵֵֶֶַַַָָנערי

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את כריתותלמבר צ. (סנהדרין ְְֵֵֵֶֶַַָָ
צט).‰c(Ï‡):ז') עבֹודת(סנהדרין אזהרת ¿«ְֲַַַָ
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‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ
:da dBÁלבÏ‡NÈ È BÂ‰Â «««¬¿≈ƒ¿»≈

„k ‡ eÁkL‡Â ‡a„Óa¿«¿¿»¿«¿»«¿»«
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ a‚Ó¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡לג d˙È eÈ˜Â„k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«
Ô‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ÔÈÚ‡ a‚Ó¿«≈»ƒ¿»…∆¿»«¬…

:‡zLk Ïk ˙ÂÏeלדd˙È e‡Â ¿»»¿ƒ¿»¿«¿»≈
Lt˙‡ ‡Ï È‡ ‡Ó ˙Èa¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«

:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰ÏלהÓ‡Â ¿»¿«¿¿≈«¬«
‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡zLk Ïk ‡i‡a d˙È Ì‚Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»

:‡˙ÈLÓÏ ‡aÓלוe˜Èt‡Â ƒ»»¿«¿ƒ»¿«ƒ
‡aÓÏ ‡zLk Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡i‡a d˙È eÓ‚e ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ˙ÈÓeƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ:לז ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»
ÓÈ˙Âלח Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«

ÏÚ ÔÈ„tek ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ ÔB‰Ï¿¿«¿¿¿¿¿¿ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È„Ï ÔB‰˙eÎ Èk«¿≈¿¿¿»≈¿ƒ¿«
‡ËeÁ ‡Î„ ‡„tek¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„לטÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ƒ¿∆¿»ƒ¿
Ôek„˙Â d˙È ÔeÁ˙Â ÔÈ„teÎÏƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈¿ƒ¿¿
Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È»»ƒ«»«¿»¿«¿¿
e‰‰ ˙a ÔeÚ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«ƒ¿
Ôez‡ È ÔBÎÈÈÚ eÈÁ ˙e ÔBÎaÏƒ¿»«≈≈≈ƒ«


מׁשה: מּפי - והּׁשאר הּגבּורה, מּפי BÚ‰ּכֹוכבים ְְְִִִִִֶַַָָָֹ¬»

d.:ּתׁשּובה עׂשה ׁשּלא ּבּה, ׁשעֹונּה ּבזמן »ְְֲִֶֶַָָָָָֹ
(Ï)e‡ˆÓiÂ a„na Ï‡NÈÈ eÈ‰iÂ.(ספרי) «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿

אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבגנּותן
וחּללּה: זה ּבא ּובּׁשנּיה ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַַָָָָָׁשּבת

(‚Ï)LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰.סנהדרין מ"א)(ספרי. «…¿ƒ…¿…≈
ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹׁשהתרּו

ּבֹו: BÏ(Ï„)והתרּו ‰NÚi‰Ó L ‡Ï Èk. ְְִƒ……««≈»∆
עח) סנהדרין מיתה(ספרי. ּבאיזֹו יֹודעים היּו ְְִִֵָָֹלא

ּבמיתה: ׁשּבת ׁשהּמחּלל היּו יֹודעים אבל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָימּות,
(‰Ï)ÌB‚."הלֹו" וכן: ּבלעז, פשנ"ט עׂשה, »ְְֲֵַַָֹ

ו"ׁשמֹור": "זכֹור" וכן: ‡˙B(ÂÏ)אלנ"ט, e‡ÈˆiÂ. ְְֵָָ«…ƒ…
ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית ְְִִִִֵֵֶַָָָמּכאן,

מב) לז:(סנהדרין ˆÈˆ˙(ÁÏ)תורה Ì‰Ï eNÚÂ.על ¿»»∆ƒƒַ
ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ח)ׁשם :(יחזקאל ְְְִִִֵַַָ

ׁשם על - ציצת אחר: ּדבר ראׁשי". ּבציצת ְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ"וּיּקחני
ּכמֹו אתֹו", ב)"ּוראיתם מןֿהחרּכים":(שיר "מציץ : ְְֲִִִִֵֶַַֹ

˙ÏÎz.(מד חּלזֹון:(מנחות ׁשל ירק צבע ¿≈∆ִֶֶַָָֹ
(ËÏ)‰ ˙BˆÓÏk˙‡ ÌzÎe.ּגימטרּיא ׁשּמנין ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְִִִֶַַָ

"ציצית וחמּׁשהׁשל חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש - " ְֲִִִִֵֵֶַָָ
ּתרי"ג: הרי ÌÎÏקׁשרים ÈÁ‡ ee˙˙‡ÏÂ. ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆

מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹו
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:ÔB‰È˙a ÔÚמÔek„˙c ÏÈ„a »««¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿
ÔB‰˙e È„Bwt Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜מא‡‡ «ƒƒ√»¡»¬¬»
ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿
ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿
   :ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ Ï‡Ï≈»¬»¿»¡»¬


והּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו ּומסרסרים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלּגּוף,

העברֹות: את עֹוׂשה והּגּוף מחֹומד ‡È(Ó‡)תורה ְֲֵֵֶֶַָ¬ƒ
ׂשכר:(ספרי).‰' לׁשּלם נאמן.‡ÌÎÈ‰Ïנאמן ְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ֱֶָ

‡˙ÌÎלהּפרע: È˙‡B‰ L‡.(ספרי)ּכן מנת על ְִַָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ
ּגזרֹותי: עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ‰'ּפדיתי È‡ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡.(ספרי)יאמרּו ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ¡…≈∆ְְֱֵֶֶַָָֹֹ
ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה מּפני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל:

- ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו (שבתׂשכר? ְְִִָָָָָֹֹ
אֹומרפ"ח) הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל

כ) עליכם".(יחזקאל אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ
הּוא אני מצרים? יציאת נאמר לּמה אחר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָּדבר
ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהבחנּתי
הּתֹולה מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכֹור,

אילן הּואקלא ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו (ב"מ ְְְְִִֵֵֶָָָ
לּמה העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּומיסֹודֹו
ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָנסמכה

ה) עֹובד(חולין ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל ְְִֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,
הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ׁשאף אלילים, ְְְֱֲִִִִֶַַַָָעבֹודת

ּבעזרא: אֹומר הּוא ט)וכן הרֿסיני(נחמיה "ועל : ְְְְִֵֵֶַַַָ
קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ּתֹורה ּלעּמ [וּתּתן ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָירדּת
נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָהֹודעּת
הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה היא ׁשאף לפי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלאּלּו,

אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ÏÚ(ÁÏ)ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶֶַַָָ«
Ì‰È„ Èk.יט)ּכנגד אתכם(שמות "ואּׂשא «¿≈ƒ¿≈∆ְְֶֶֶֶֶָָ

ּבעלת ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָֹעלּֿכנפי
חמׁש ּבעלת ולא ב)ׁשלׁש, י"ח שאיןY(זבחים (ר"ל ְֲֵַַָָֹֹ

כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין

י') סי' או"ח בטור ועיין לׁשֹונֹותהמרוחקות ארּבע ְְְֶֶַַּכנגד
ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ו)ׁשל "והֹוצאתי",(שמות : ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֻ

"ולקחּתי" "וגאלּתי", ÏÎz˙:"והּצלּתי", ÏÈ˙t. ְְְְְְִִִִַַַָָ¿ƒ¿≈∆
ׁשּכּול:(ספרי) ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם ְְִִֵֶַַעל

הּתכלת צבע וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ"ּתכלא",
חּוטים ּוׁשמֹונה ערב, לעת הּמׁשחיר לרקיע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּדֹומה
מּׁשּיצאּו יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבּה

הּים: על ׁשירה ׁשאמרּו עד ְְִִִִֶַַַַָָָמּמצרים
שלח פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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:ÔB‰È˙a ÔÚמÔek„˙c ÏÈ„a »««¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿
ÔB‰˙e È„Bwt Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜מא‡‡ «ƒƒ√»¡»¬¬»
ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿
ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿
   :ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ Ï‡Ï≈»¬»¿»¡»¬


והּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו ּומסרסרים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלּגּוף,

העברֹות: את עֹוׂשה והּגּוף מחֹומד ‡È(Ó‡)תורה ְֲֵֵֶֶַָ¬ƒ
ׂשכר:(ספרי).‰' לׁשּלם נאמן.‡ÌÎÈ‰Ïנאמן ְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ֱֶָ

‡˙ÌÎלהּפרע: È˙‡B‰ L‡.(ספרי)ּכן מנת על ְִַָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ
ּגזרֹותי: עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ‰'ּפדיתי È‡ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡.(ספרי)יאמרּו ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ¡…≈∆ְְֱֵֶֶַָָֹֹ
ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה מּפני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל:

- ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו (שבתׂשכר? ְְִִָָָָָֹֹ
אֹומרפ"ח) הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל

כ) עליכם".(יחזקאל אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ
הּוא אני מצרים? יציאת נאמר לּמה אחר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָּדבר
ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהבחנּתי
הּתֹולה מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכֹור,

אילן הּואקלא ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו (ב"מ ְְְְִִֵֵֶָָָ
לּמה העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּומיסֹודֹו
ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָנסמכה

ה) עֹובד(חולין ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל ְְִֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,
הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ׁשאף אלילים, ְְְֱֲִִִִֶַַַָָעבֹודת

ּבעזרא: אֹומר הּוא ט)וכן הרֿסיני(נחמיה "ועל : ְְְְִֵֵֶַַַָ
קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ּתֹורה ּלעּמ [וּתּתן ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָירדּת
נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָהֹודעּת
הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה היא ׁשאף לפי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלאּלּו,

אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ÏÚ(ÁÏ)ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶֶַַָָ«
Ì‰È„ Èk.יט)ּכנגד אתכם(שמות "ואּׂשא «¿≈ƒ¿≈∆ְְֶֶֶֶֶָָ

ּבעלת ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָֹעלּֿכנפי
חמׁש ּבעלת ולא ב)ׁשלׁש, י"ח שאיןY(זבחים (ר"ל ְֲֵַַָָֹֹ

כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין

י') סי' או"ח בטור ועיין לׁשֹונֹותהמרוחקות ארּבע ְְְֶֶַַּכנגד
ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ו)ׁשל "והֹוצאתי",(שמות : ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֻ

"ולקחּתי" "וגאלּתי", ÏÎz˙:"והּצלּתי", ÏÈ˙t. ְְְְְְִִִִַַַָָ¿ƒ¿≈∆
ׁשּכּול:(ספרי) ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם ְְִִֵֶַַעל

הּתכלת צבע וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ"ּתכלא",
חּוטים ּוׁשמֹונה ערב, לעת הּמׁשחיר לרקיע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּדֹומה
מּׁשּיצאּו יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבּה

הּים: על ׁשירה ׁשאמרּו עד ְְִִִִֶַַַַָָָמּמצרים
שלח פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily



קמח

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:345:338:328:329:049:0410:1610:1619:4219:4520:0920:1219:2520:24באר שבע )ק(

5:305:288:308:299:029:0110:1410:1419:4519:4920:1220:1619:1820:28חיפה )ק(

5:305:288:308:309:019:0110:1310:1319:4419:4720:1020:1419:0620:24ירושלים )ק(

5:345:328:328:319:049:0410:1610:1619:4319:4720:1020:1419:2620:26תל אביב )ק(

4:554:518:208:198:528:5010:1210:1120:4920:5521:2621:3220:3621:53אוסטריה וינה )ק(

7:217:259:159:189:479:5010:3710:3917:1417:1217:4117:4016:5417:51אוסטרליה מלבורן )ח(

5:065:038:268:258:598:5710:1710:1720:4320:4821:1821:2420:2921:28אוקראינה אודסה )ק(

4:414:378:058:048:378:369:579:5720:3420:4021:1121:1820:2121:22אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:594:558:278:258:598:5710:2010:2021:0721:1321:4621:5320:5421:57אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:494:458:198:178:518:4910:1210:1121:0221:0821:4121:4820:4921:52אוקראינה קייב )ק(

4:314:277:557:548:278:259:479:4620:2220:2820:5821:0520:0921:09אוקראינה דונייצק )ק(

5:365:338:548:539:269:2510:4510:4421:0621:1121:4021:4620:5222:05איטליה מילאנו )ק(

6:006:018:348:359:049:0510:0610:0718:2318:2418:4518:4618:0618:50אקוואדור קיטו )ח(

7:487:529:459:4710:1710:2011:0911:1017:5417:5218:2018:1917:3418:31ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:538:5710:4510:4811:1611:1812:0412:0718:3218:3019:0118:5918:1219:03ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

5:405:388:488:479:209:1910:3510:3520:2820:3220:5821:0220:1421:06ארה״ב בולטימור )ק(

5:245:218:358:349:079:0610:2210:2220:2420:2820:5420:5920:0921:14ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:255:228:358:349:079:0710:2310:2320:2320:2720:5320:5820:0821:14ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:555:529:099:089:409:3910:5710:5721:0521:1021:3721:4220:5121:57ארה״ב דטרויט )ק(

6:196:179:159:149:479:4710:5810:5820:1920:2220:4520:4920:0421:00ארה״ב היוסטן )ק(

5:395:378:418:419:139:1210:2510:2520:0220:0620:3020:3319:4720:45ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:276:269:189:189:519:5111:0011:0020:1020:1320:3520:3819:5420:49ארה״ב מיאמי )ק(

5:205:178:308:299:029:0210:1810:1820:1920:2420:5020:5520:0521:12ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:135:118:288:278:598:5810:1510:1520:2320:2820:5520:5920:0921:14ארה״ב שיקאגו )ק(

6:446:469:069:079:359:3610:3310:3518:1618:1618:3918:3917:5818:43בוליביה לא פאס )ח(

5:315:279:019:009:349:3210:5610:5521:4921:5522:2922:3621:3623:04בלגיה אנטוורפן )ק(

5:325:279:029:019:349:3210:5610:5521:4921:5522:2922:3621:3623:01בלגיה בריסל )ק(

4:234:188:058:038:378:3410:0210:0121:2421:3222:1222:2121:1322:25בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:356:388:468:489:179:1910:1310:1417:3317:3217:5717:5617:1418:04ברזיל ס.פאולו )ח(

6:206:228:328:349:039:059:5910:0017:2017:2017:4417:4417:0217:51ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:464:418:198:178:508:4810:1310:1221:1021:1721:5121:5920:5822:24בריטניה לונדון )ק(

4:444:398:228:208:548:5110:1810:1721:2921:3622:1422:2221:1722:53בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:484:438:228:208:548:5210:1710:1621:2121:2722:0322:1121:0822:15גרמניה ברלין )ק(

5:175:138:478:459:189:1610:4010:3921:2921:3522:0822:1521:1622:19גרמניה פרנקפורט )ק(

5:595:588:438:439:159:1610:2210:2319:1419:1619:3719:4018:5819:44הודו בומביי )ח(

5:545:538:398:399:119:1110:1810:1819:1119:1319:3419:3718:5419:41הודו פונה )ח(

4:484:458:118:108:438:4210:0210:0220:3420:4021:1021:1620:2121:20הונגריה בודפשט )ק(

5:325:308:438:429:159:1410:3110:3020:3120:3621:0221:0720:1721:11טורקיה איסטנבול )ק(

6:026:009:089:089:409:4010:5410:5420:4320:4721:1321:1720:2921:21יוון אתונה )ק(

5:125:098:338:329:059:0410:2410:2420:5220:5721:2821:3320:3921:37מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:506:499:409:4010:1010:1010:1810:1920:1920:2120:4220:4520:0220:49מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:487:539:339:3610:0610:0810:5310:5517:0517:0217:3517:3316:4517:37ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:025:017:597:598:308:309:409:4119:0019:0319:2619:2918:4519:33נפאל קטמנדו )ח(

6:546:559:239:249:569:5710:5810:5919:1019:1119:3319:3418:5319:38סינגפור סינגפור )ח(

4:174:127:527:508:238:219:479:4620:5020:5721:3221:4020:3821:44פולין ורשא )ק(

6:196:218:388:399:119:1210:0910:1017:5217:5218:1518:1517:3418:19פרו לימה )ח(

5:515:489:119:109:439:4211:0111:0121:2521:3022:0022:0521:1222:23צרפת ליאון )ק(

5:495:459:159:149:469:4511:0711:0621:4821:5422:2522:3221:3522:53צרפת פריז )ק(

5:355:368:138:148:438:439:469:4718:1218:1418:3518:3617:5518:40קולומביה בוגוטה )ח(

5:365:338:528:519:239:2210:4110:4020:5520:5921:2721:3320:4121:49קנדה טורונטו )ק(

5:065:038:258:248:578:5610:1510:1520:3820:4321:1221:1720:2421:36קנדה מונטריאול )ק(

5:325:318:338:329:069:0510:1810:1819:5419:5720:2120:2519:3920:29קפריסין לרנקה )ק(

4:494:438:368:339:069:0310:3310:3222:0622:1422:5623:0621:5423:43רוסיה מוסקבה )ק(

5:285:248:498:489:219:2010:4010:4021:1021:1521:4621:5220:5621:56רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:295:258:538:529:249:2310:4410:4321:1821:2321:5422:0021:0522:19שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:278:278:598:5910:0410:0518:4418:4619:0719:0918:2819:13תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קני לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:506:499:409:4010:1010:1010:1810:1920:1920:2120:4220:4520:0220:49מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:487:539:339:3610:0610:0810:5310:5517:0517:0217:3517:3316:4517:37ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:025:017:597:598:308:309:409:4119:0019:0319:2619:2918:4519:33נפאל קטמנדו )ח(

6:546:559:239:249:569:5710:5810:5919:1019:1119:3319:3418:5319:38סינגפור סינגפור )ח(

4:174:127:527:508:238:219:479:4620:5020:5721:3221:4020:3821:44פולין ורשא )ק(

6:196:218:388:399:119:1210:0910:1017:5217:5218:1518:1517:3418:19פרו לימה )ח(

5:515:489:119:109:439:4211:0111:0121:2521:3022:0022:0521:1222:23צרפת ליאון )ק(

5:495:459:159:149:469:4511:0711:0621:4821:5422:2522:3221:3522:53צרפת פריז )ק(

5:355:368:138:148:438:439:469:4718:1218:1418:3518:3617:5518:40קולומביה בוגוטה )ח(

5:365:338:528:519:239:2210:4110:4020:5520:5921:2721:3320:4121:49קנדה טורונטו )ק(

5:065:038:258:248:578:5610:1510:1520:3820:4321:1221:1720:2421:36קנדה מונטריאול )ק(

5:325:318:338:329:069:0510:1810:1819:5419:5720:2120:2519:3920:29קפריסין לרנקה )ק(

4:494:438:368:339:069:0310:3310:3222:0622:1422:5623:0621:5423:43רוסיה מוסקבה )ק(

5:285:248:498:489:219:2010:4010:4021:1021:1521:4621:5220:5621:56רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:295:258:538:529:249:2310:4410:4321:1821:2321:5422:0021:0522:19שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:278:278:598:5910:0410:0518:4418:4619:0719:0918:2819:13תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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