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תהלים

 קטע מ"ספר הערכים" - תמצית מהביאורים של הצ"צ על פסוק א'

יניקת הקליפות היא מבחי' הרוממו שלמעלה ]"בחי' עינים רמות"[ שמצד זה - "מי כמוך באלמים"; "שומע 
ניאוצו כו' ושותק". וע"י אמירת תהלותיו של הקב"ה )תהלים( נעשה היפך השתיקה )כמ"ש "תהלתי אל תחרש"(, 

ומתבטלת יניקתם. 
ספר הערכים אות' ז-ת עמ' רפז



ד

      
 

‰‰Âׁשקדים וּיגמֹול גֹו' אהרן מּטה ּומבֹואר1ּפרח , ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹ
זה הּמתחיל ּדּבּור ּתֹורה ׁשּגמל2ּבלּקּוטי ּדהּטעם , ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

יֹותר להּגמר ממהרים הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָׁשקדים
הּפרֹות ׁשם3מּכל ּתֹורה ּבלּקּוטי ׁשּלכן4[ּומֹוסיף , ְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָנקראים
לעׂשֹותֹו.5ׁשּכתּוב ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ׁשהּכּונה לֹומר, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹויׁש
וכּידּוע ענינם, הּוא מֹורה6ׁשּבּׁשקדים דבר ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּנה, על רֹומזים ולכן ענינֹו], ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻעל
נראה אֹותיֹות [אהרן הּכהן אהרן ידי על הן7הנמׁשכֹות [ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹ

ּבני הּכהנים לכל ּבנֹוגע הּוא זה ּדר ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבמהירּות.
הּׁשפע נמׁש העם, את מברכים ּדכׁשהּכהנים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאהרן,
ז). סעיף (ּכדלקּמן עּכּובים ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָלמּטה

מּמּדת8הּואÔÈÚ‰Âב) הּוא ההׁשּפעֹות ּכל ּדׁשֹורׁש , ¿»ƒ¿»ְְִִֶַַַָָ
ּובכדי ּדאצילּות. חסד ,יתּבר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָחסּדֹו
חּיי ּבני ּגׁשמּיֹות, הׁשּפעֹות ׁשּבאצילּות מהחסד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשימׁשכּו
ּבכל ּומׁשּתלׁשל יֹורד ׁשהחסד ידי על הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּומזֹוני,
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שנת התחלת הבעל"ט, סיון כ"ח הבהיר יום "לקראת ה'תש"נ". שנת סיון, כ"ח "ה, תש"נ, – סיון כ"ח בקונטרס לאור יצא (*

לארצות צלחה והגיעו האירופאי הבכא מעמק – יבחל"ח – נ"ע הצדקנית והרבנית שליט"א אדמו"ר כ"ק נצלו בו ליום החמשים

כ"ק ע"י המעינות, והפצת והיהדות התורה והפצת בהחזקת חדשה תנופה התחילה שאז ה'תש"א), סיון כ"ח ב', (ביום הברית

כ"ק להנהלת ומסרם חינוך", לעניני ו"מרכז "קה"ת" ישראל", "מחנה המרכזיים המוסדות את ביסדו נ"ע, (מהוריי"צ) אדמו"ר

שליט"א". כג.1)אדמו"ר יז, (קרח) (דרמ"צ2)פרשתנו כהנים ברכת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה ואילך). ג (נה, פרשתנו סוף

ואילך. א'תשמא ס"ע ו כרך נשא אוה"ת אֿב). פרש"י3)קיב, גם וראה שם. בלקו"ת הובא – העפר וישב ז) (יב, עה"פ קה"ר

ובכ"מ. שם. פרשתנו שם.4)עה"פ להצ"צ בסהמ"צ נסמנו5)ועד"ז – ובכ"מ. שם. קה"ר שם. מפרשים וראה יאֿיב. א, ירמי'

.70 הערה 388 ע' חי"ח .34 הערה 117 ע' חכ"ג א6)בלקו"ש סימן תשל"ד) (קה"ת וביאורים תשובות פ"א. שעהיוה"א ראה

ואילך). רפח ס"ע ח"א באגרותֿקודש ובכ"מ.7)(נדפס שם. וסהמ"צ לקו"ת א. קג, שם.8)זח"ג וסהמ"צ לקו"ת ראה לקמן בהבא

סוף ומעין קונטרס .18 שבהערה ופיה"מ סידור ואילך). א קו, (דרמ"צ כשיטהר מצורע תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה

ואילך. יז מאמר

    
אביו, אצל שאל מהר"ש, "אדמו"ר הרבי: סיפר תש"י תצוה פ' שבת בשיחת

תר"ח], [=שנת "קץ" עלי' שאמרו שנה לאותה בקשר צדק, הצמח אדמו"ר

תורה! הלקוטי שנה] [באותה נדפס הרי לו: והשיב בא? לא שמשיח היתכן

רוצים אנו אבל צדק: הצמח אדמו"ר לאביו ואמר מהר"ש אדמו"ר נענה

למטה כפשוטו משיח וצריכים

טפחים מעשרה

מנחם (תורת [=בגשמיות]!..."

(18 ע' ח"א התוועדויות

יתכן כיצד יבאר שלפנינו במאמר

לאדם שנקצבה ברכה שהשפעת

הגשמי, לעולם בפועל תרד לא

הרוחניים. בעולמות תישאר אלא

לעולם עד תרד אם גם ופעמים

כהשפעה לאדם תגיע הזה,

כהנים" "ברכת ומעלת רוחנית.

ממקורו השפע המשכת היא

ועיכובים, מניעות ללא במהירות,

הגשמי. הזה לעולם עד

B‚ Ô‰‡ ‰hÓ Át ‰‰Â¿ƒ≈»««≈«¬…
ÌÈ„˜L ÏBÓ‚iÂ1אחר - «ƒ¿¿≈ƒ

ציוה הכהונה, על קורח מחלוקת

מטה יביא שבט שכל הקב"ה

השבט. נשיא שם עליו ויכתוב

מטה פרח והנה ממחרת... "ויהי

שקדים" ויגמל לוי.. לבית ֹאהרן

שהן הוכר הפרי, [=כשהוכר

(רש"י)] ‡BÓeשקדים ,¿»
ec ‰B ÈeÏ¿ƒ≈»ƒ

‰Ê ÏÈÁ˙n‰2ÌÚh‰c , ««¿ƒ∆¿«««
‡e‰ ‡˜Âc ÌÈ„˜L ÏÓbL∆»«¿≈ƒ«¿»

Ób‰Ï ÌÈ‰ÓÓ Ì‰ ÌÈ„˜L Èkבמהירות לאכילה ראויים ולהיות ƒ¿≈ƒ≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈
˙Bt‰ ÏkÓ ˙BÈ3ÌL ‰B ÈeÏ ÛÈÒBÓe4ÔÎlL , ≈ƒ»«≈ƒ¿ƒ≈»»∆»≈

e˙kL BÓk ,˙eÈ‰Óe ‰„È˜L ÔBLlÓ ÌÈ„˜L ÌL ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ¿∆»

ירמיהו B˙BÚÏ.5בנבואת Èc ÏÚ È‡ „˜BL Èk B‚ „˜L ÏÓ«≈»≈ƒ≈¬ƒ«¿»ƒ«¬
BÊ ‰ÒB‰ ‰ek‰L ,ÓBÏ LÈÂבשם גם נרמז המהירות (שעניין ¿≈«∆««»»¿»»

c'שקד') ÊÓÏ ‡È‰‡e‰ ÌÈ„˜L ˙eÈ‰n‰הקיימת תכונה רק לא ƒƒ¿…¿«¿ƒ∆«¿≈ƒ
זהו אלא Úe„iÎÂבהם, ,ÌÈÚ6,[BÈÚ ÏÚ ‰BÓ „ ÏL BÓL ƒ¿»»¿«»«∆¿∆»»∆«ƒ¿»

,‰‰k‰ ÏÚ ÌÈÊÓB ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ««¿À»
˙BÎLÓ‰ ˙BÚtL‰‰ Èkƒ««¿»«ƒ¿»
Ô‰k‰ Ô‰‡ È„È ÏÚ«¿≈«¬…«…≈
‰‡ ˙BÈ˙B‡ Ô‰‡7 «¬…ƒƒ¿∆
לפעול אהרן של שעניינו

למטה יתגלה ‰Ôשהשפע [≈
‰Ê c ÏÚÂ .˙eÈ‰Óƒ¿ƒ¿«∆∆∆
ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ Ú‚B ‡e‰¿≈«¿»«…¬ƒ
ÌÈ‰k‰LÎc ,Ô‰‡ È¿≈«¬…ƒ¿∆«…¬ƒ
LÓ ,ÌÚ‰ ˙‡ ÌÈÎÓ¿»¿ƒ∆»»ƒ¿»
˙eÈ‰Ó ‰hÓÏ Ú‰«∆«¿«»ƒ¿ƒ
ÌÈekÚ ÈÏ ‰ÏB„b¿»¿ƒƒƒ
.(Ê ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»»ƒ
ל"ויגמול הסיבה לסיכום,

עניינו ש'שקד' כיון שקדים"

הכהנים מעלת על ומרמז מהירות

למטה השפע את הממשיכים

בסעיפים גדולה. במהירות

בהמשכת הנחיצות יסביר הבאים

שבלעדי במהירות, השפע

בירידת עיכוב יתכן זו, מהירות

ברוחניות שתישאר ההשפעה,

לעולמנו. תרד ולא

‡e‰ ÔÈÚ‰Â (8LBLc , ¿»ƒ¿»¿∆
‡e‰ ˙BÚtL‰‰ Ïk»««¿»
„ÒÁ ,˙È BcÒÁ ˙cnÓƒƒ««¿ƒ¿»≈∆∆

ה„ eÏÈ‡L˙עולם „ÒÁ‰Ó eÎLÓÈL È„Îe .˙eÏÈ‡הרוחני ¬ƒƒ¿≈∆À¿¿≈«∆∆∆«¬ƒ
ÈBÊÓeבתכלית ÈiÁ È ,˙BiÓLb ˙BÚtL‰,(בריאות) חיים [=בנים, «¿»«¿ƒ»≈«≈¿≈

(פרנסה)] ÏÎומזונות ÏLÏLÓe „BÈ „ÒÁ‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ,«¿≈∆«∆∆≈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

 

)א הנחתסדרתפילי........................................................................................................................... ב

)ב תהמזמוריקלים"י"קט................................................................................................................... ג

)ג דמאמר"הפרחאהרוהנהמטה)אפשרבדרביאורעם(ש"קרחפא'תמוז"דרחג"שלת'ה................................. ה

)ד א"ריוםג-'ד'ה"כ-ד"כסיוכ"תש'ו....................................................................................................................... טז

)ה שיחותלקוטיקרחפרשת)ק"בלה(יכגר................................................................................................................... טי

)ו יצחקלוימתורתהרה"לכליקוטיםהרה"קר"גהמקובלח'זצשניאורסאהיצחקלוי"ל........................................ בכ

)ז בספרעורישיםתניאה)מוגה(לשבועפרשתקרחשבת............................................................................ גכ

)ח יוםה"לוחיום"לשבועפרשתקרחשבת............................................................................................. לא

)ט ברמבלעיויומיתם"הלכה............................................................................................................... דל

"ע"מדוייקיםתימידכתבינוסחקאפח(פ:(

)י –ג'ליוםפרקיםלשבועפרשתקרחשבת............................................................................................ זל

)יא –ליוםאחדפרקלשבועפרשתקרחשבת............................................................................................ ע

)יב –המותצוספרלשבועפרשתקרחשבת............................................................................................... עט

)יג וכתוביםא-מואלשנביאיםפרקגיהימיםב-דבריפרקל............................................................................................... פ

)יד מכותמסכתביאוריםעםבמדדעדח................................................................................................................... בפ

" 

)טו שבתהלכותערושולח-אדמו"הזקר.................................................................................................יחק

)טז הלכותערושולחידיםנטילת-אדמו"הזקר.......................................................................................יחק

)יז תורהלקוטי–ד"יקריבהכיאדם-ואדמ"הזקר................................................................................... כק

)יח קונטרסיםמאמרים-האמצעי"אדמור...................................................................................................גכק

)יט מדרצותי–המותצוספר-ה"אדמוצדק"רצמח".................................................................................דכק

)כ שמואלתורתב"תרל-מוהר"אדמוש"ר..................................................................................................הכק

)כא הקונטרהעבודס-מוהרש"אדמוב"ר......................................................................................................וכק

)כב ספרב"שת'ההמאמרים-מוהריי''אדמוצ''ר...........................................................................................וכק

)כג דבוריםילקוטי-מוהריי''אדמוצ''ר........................................................................................................זכק

)כד הזכרונותאדמו–ספר"מוהרייצ"ר...............................................................................................................................זכק

)כה קודשאדמו–אגרות"מוהרייקכט.................................................................................................................................צ"ר

)כו אבותלפרקיביאוריםמשנדפרקאה.................................................................................................... לק

)כז חומשרש"אונקלוסותרגוםילשבועפרשתקרחשבתע"חומשתמי"פמהתורה"..........................................אלק

)כח פרשתשבתלשבועזמניםקרחלוח..................................................................................................... נק

)כט נרותהדלקתמצותלסדרקודששבת.................................................................................................נאק



ה

      
 

‰‰Âׁשקדים וּיגמֹול גֹו' אהרן מּטה ּומבֹואר1ּפרח , ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹ
זה הּמתחיל ּדּבּור ּתֹורה ׁשּגמל2ּבלּקּוטי ּדהּטעם , ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

יֹותר להּגמר ממהרים הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָׁשקדים
הּפרֹות ׁשם3מּכל ּתֹורה ּבלּקּוטי ׁשּלכן4[ּומֹוסיף , ְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָנקראים
לעׂשֹותֹו.5ׁשּכתּוב ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ׁשהּכּונה לֹומר, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹויׁש
וכּידּוע ענינם, הּוא מֹורה6ׁשּבּׁשקדים דבר ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּנה, על רֹומזים ולכן ענינֹו], ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻעל
נראה אֹותיֹות [אהרן הּכהן אהרן ידי על הן7הנמׁשכֹות [ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹ

ּבני הּכהנים לכל ּבנֹוגע הּוא זה ּדר ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבמהירּות.
הּׁשפע נמׁש העם, את מברכים ּדכׁשהּכהנים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאהרן,
ז). סעיף (ּכדלקּמן עּכּובים ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָלמּטה

מּמּדת8הּואÔÈÚ‰Âב) הּוא ההׁשּפעֹות ּכל ּדׁשֹורׁש , ¿»ƒ¿»ְְִִֶַַַָָ
ּובכדי ּדאצילּות. חסד ,יתּבר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָחסּדֹו
חּיי ּבני ּגׁשמּיֹות, הׁשּפעֹות ׁשּבאצילּות מהחסד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשימׁשכּו
ּבכל ּומׁשּתלׁשל יֹורד ׁשהחסד ידי על הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּומזֹוני,
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שנת התחלת הבעל"ט, סיון כ"ח הבהיר יום "לקראת ה'תש"נ". שנת סיון, כ"ח "ה, תש"נ, – סיון כ"ח בקונטרס לאור יצא (*

לארצות צלחה והגיעו האירופאי הבכא מעמק – יבחל"ח – נ"ע הצדקנית והרבנית שליט"א אדמו"ר כ"ק נצלו בו ליום החמשים

כ"ק ע"י המעינות, והפצת והיהדות התורה והפצת בהחזקת חדשה תנופה התחילה שאז ה'תש"א), סיון כ"ח ב', (ביום הברית

כ"ק להנהלת ומסרם חינוך", לעניני ו"מרכז "קה"ת" ישראל", "מחנה המרכזיים המוסדות את ביסדו נ"ע, (מהוריי"צ) אדמו"ר

שליט"א". כג.1)אדמו"ר יז, (קרח) (דרמ"צ2)פרשתנו כהנים ברכת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה ואילך). ג (נה, פרשתנו סוף

ואילך. א'תשמא ס"ע ו כרך נשא אוה"ת אֿב). פרש"י3)קיב, גם וראה שם. בלקו"ת הובא – העפר וישב ז) (יב, עה"פ קה"ר

ובכ"מ. שם. פרשתנו שם.4)עה"פ להצ"צ בסהמ"צ נסמנו5)ועד"ז – ובכ"מ. שם. קה"ר שם. מפרשים וראה יאֿיב. א, ירמי'

.70 הערה 388 ע' חי"ח .34 הערה 117 ע' חכ"ג א6)בלקו"ש סימן תשל"ד) (קה"ת וביאורים תשובות פ"א. שעהיוה"א ראה

ואילך). רפח ס"ע ח"א באגרותֿקודש ובכ"מ.7)(נדפס שם. וסהמ"צ לקו"ת א. קג, שם.8)זח"ג וסהמ"צ לקו"ת ראה לקמן בהבא

סוף ומעין קונטרס .18 שבהערה ופיה"מ סידור ואילך). א קו, (דרמ"צ כשיטהר מצורע תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה

ואילך. יז מאמר

    
אביו, אצל שאל מהר"ש, "אדמו"ר הרבי: סיפר תש"י תצוה פ' שבת בשיחת

תר"ח], [=שנת "קץ" עלי' שאמרו שנה לאותה בקשר צדק, הצמח אדמו"ר

תורה! הלקוטי שנה] [באותה נדפס הרי לו: והשיב בא? לא שמשיח היתכן

רוצים אנו אבל צדק: הצמח אדמו"ר לאביו ואמר מהר"ש אדמו"ר נענה

למטה כפשוטו משיח וצריכים

טפחים מעשרה

מנחם (תורת [=בגשמיות]!..."

(18 ע' ח"א התוועדויות

יתכן כיצד יבאר שלפנינו במאמר

לאדם שנקצבה ברכה שהשפעת

הגשמי, לעולם בפועל תרד לא

הרוחניים. בעולמות תישאר אלא

לעולם עד תרד אם גם ופעמים

כהשפעה לאדם תגיע הזה,

כהנים" "ברכת ומעלת רוחנית.

ממקורו השפע המשכת היא

ועיכובים, מניעות ללא במהירות,

הגשמי. הזה לעולם עד
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ו    

המׁשכההּמדר ּובכל עׂשּיה. ועד ׁשמאצילּות גֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשפע יּומׁש אם ּומׁשּפט, ּדין יׁש למדרגה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּמדרגה
ׁשּלמעלה. ּבהּמדרגה ׁשיּׁשאר אֹו ׁשּלמּטה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבהּמדרגה
עלינּו, ּבר רפאנּו, יֹום ּבכל ּומבּקׁשים ׁשּמתּפּללים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוזהּו
ועד הּׁשנה מראׁש לֹו קצּובים אדם ׁשל ׁשּמזֹונֹותיו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹאף

הּכּפרים ג'9יֹום לכל היא ּכאן ּבמזֹונֹותיו (והּכּונה ְְְִִִִַַַַָָָָֻ
ּומזֹוני חּיי ּדבני טֹובה10הענינים וחתימה הּכתיבה ּכי ,( ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

החסד המׁשכת הּוא הּכּפרים ויֹום הּׁשנה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּבראׁש
החסד הׁשּפעת ׁשּתהי' ּובכדי ּדאצילּות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבמלכּות
החסד והתלּבׁשּות ירידת ידי על הּוא ּגׁשמּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָּבענינים
ּבהחסד זה ּולאחרי ּדבריאה, ּבהחסד ּדאצילּות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּדמלכּות

יֹום ּבכל נּדֹון אדם וזהּו ודעׂשּיה. ׁשּכבר11ּדיצירה אף , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבראׁש הּדין ּכי הּכּפרים, ּוביֹום הׁשנה ּבראׁש ּדינֹו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹֹֻנגמר
להאדם החסד ׁשּימׁש הּוא הּכּפרים ּוביֹום ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּׁשנה
אם הּוא, יֹום ּבכל נּדֹון ׁשאדם והּדין ּדאצילּות, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבמלכּות
ּבראׁש למעלה נפׁשֹו על ּכבר ׁשּנמׁש ׁשהחסד ראּוי ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
ועׂשּי' יצירה (ּבבריאה וימׁש ירד הּכּפרים ויֹום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּׁשנה
ׁשּיּׁשאר אֹו הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם למּטה (ׁשּימׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעד
ולכן למעלה. תענּוג לֹו ויֹוסיפּו למעלה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָהחסד
ׁשהחסד וכּו', עלינּו ּובר רפאנּו יֹום ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמתּפללים
למּטה ימׁש הּכּפרים ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֻֻׁשּנקצב
ּבענינים – עצמֹו הּזה ּובעֹולם הּגׁשמי, הּזה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּבעֹולם

יֹום ׁשּבכל ּבהּדין ענין ועֹוד ׁשהחסד12ּגׁשמּיים. ּדכיון , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּדין הּפסק לאחרי ּגם הרי רּוחני, חסד הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה
ענין ּבאיזה ּומׁשּפט ּדין יׁש הּזה, ּבעֹולם למּטה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּימׁש
ּברכֹות י"ב יֹום ּבכל להתּפּלל ּתּקנּו ולכן החסד. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻימׁש
וצרכי האדם צרכי ּכל ׁשאלת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאמצעיֹות

ּכּלן .13הּצּבּור ִַָֻ
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א.9) טז, בתחלתו.10)ביצה כא מאמר שם ומעין בקונטרס שם)11)כ"ה (ר"ה יוסי ר' לדעת דגם שם, לקו"ת וראה א. טז, ר"ה

נתן ר' לדעת [וכן יום בכל נידון דפליגידאדם לרבנן שגם לאידך, וכן בר"ה, הוא הדין עיקר – שעה] בכל נידון דאדם שם) (ר"ה

ואילך. כ מאמר ומעין קונטרס בארוכה וראה שבשמו"ע. הבקשות יום בכל מבקשים שלכן – יום בכל דין יש שם), (ר"ה יוסי אר'

ואילך. 375 ע' ח"ט לקו"ש וראה פליגי. ולא חדא אמר ומר חדא אמר דמר בסופו, כב מאמר שם ומעין12)וראה קונטרס ראה

בסופו. יט מאמר ה"ד.13)שם פ"א תפלה הל' רמב"ם

    
„ÚÂ ˙eÏÈˆ‡ÓL ˙B„n‰ה עולם ‰ÎLÓ‰עולמנו ÏÎe .‰iNÚ ««¿≈∆≈¬ƒ¿«¬ƒ»¿»«¿»»

Ú‰ CLÓeÈ Ì‡ ,ËtLÓe ÔÈc LÈ ‰„ÓÏ ‰„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«∆«
.‰ÏÚÓlL ‰„n‰a ‡ÈL B‡ ‰hÓlL ‰„n‰aאנו וזאת ¿««¿≈»∆¿«»∆ƒ»≈¿««¿≈»∆¿«¿»

לעולם עד ירד אלא למעלה השפע יתעכב לבל יום כל בתפילה מבקשים

ÌÈÏlt˙nLהעשיה: e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÌBÈ ÏÎa ÌÈLÓe¿«¿ƒ¿»

e‡('חיי')eÈÏÚ Ca , ¿»≈»≈»≈
ÂÈ˙BBÊnL('מזוני') ‡ ,«∆¿»

BÏ ÌÈeˆ Ì„‡ ÏL∆»»¿ƒ
ÌBÈ „ÚÂ ‰‰ L‡Ó≈…«»»¿«

ÌÈtk‰9ֿשמראש [=בימים «ƒÀƒ
שהם הכיפורים, יום עד השנה

לו נקצב כבר והמשפט, הדין ימי

למזונותיו] זו בשנה ישתכר כמה

Ô‡k ÂÈ˙BBÊÓa ‰ek‰Â¿««»»ƒ¿»«
ÌÈÈÚ‰  ÏÎÏ ‡È‰ƒ¿»»ƒ¿»ƒ

ÈBÊÓe ÈiÁ Èc10Èk ,( ¿»≈«≈¿≈ƒ
‰BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰È˙k‰«¿ƒ»«¬ƒ»»
ÌBÈÂ ‰‰ L‡aL∆¿…«»»¿
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÌÈtk‰«ƒÀƒ«¿»«
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa „ÒÁ‰«∆∆¿«¿«¬ƒ
שבאצילות, אחרונה [=דרגה

לעולמות השפע יורד שדרכה

È‰Lהתחתונים] È„Îe ,ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈÈÚa „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLbהחסד ישאר ולא «¿ƒƒ
È„Èברוחניות ÏÚ ‡e‰«¿≈

„ÒÁ‰ ˙eLaÏ˙‰Â ˙„ÈÈ¿ƒ«¿ƒ¿«¿«∆∆
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓc¿«¿«¬ƒ
ÈÁ‡Ïe ,‰‡Èc „ÒÁ‰a¿«∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬≈
‰ÈˆÈc „ÒÁ‰a ‰Ê∆¿«∆∆ƒƒ»

e‰ÊÂ .‰iNÚ„Âהביאור ¿«¬ƒ»¿∆
הגמרא: ÔBcבדברי Ì„‡»»ƒ

ÌBÈ ÏÎa11kL ‡ , ¿»«∆¿»
‰L‰ L‡a BÈc Óƒ¿«ƒ¿…«»»
ÔÈc‰ Èk ,ÌÈtk‰ ÌBÈe¿«ƒÀƒƒ«ƒ
ÌBÈe ‰‰ L‡aL∆¿…«»»¿
CLÓiL ‡e‰ ÌÈtk‰«ƒÀƒ∆À¿»

Ì„‡‰Ï „ÒÁ‰השפע בשורש הוא זה דין eÏÈˆ‡c˙,אך ˙eÎÏÓa «∆∆¿»»»¿«¿«¬ƒ

„ÒÁ‰L Èe‡ ‡e‰ Ì‡ ,‡e‰ ÌBÈ ÏÎa ÔBc Ì„‡L ÔÈc‰Â¿«ƒ∆»»ƒ¿»ƒ»∆«∆∆
ÌÈtk‰ ÌBÈÂ ‰‰ L‡a ‰ÏÚÓÏ BL ÏÚ k CLÓL∆ƒ¿»¿»««¿¿«¿»¿…«»»¿«ƒÀƒ
‰hÓÏ (CLÓiL „Ú iNÚÂ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa CLÓÈÂ „È≈≈¿À¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒ»«∆À¿»¿«»
BÏ eÈÒBÈÂ ‰ÏÚÓÏ „ÒÁ‰ ‡iL B‡ ,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿ƒ∆ƒ»≈«∆∆¿«¿»¿ƒ

.‰ÏÚÓÏ eÚ˙לפעמים «¬¿«¿»
בעולם החסד השפעת נשארת

מזה, האדם מקבל ומה האצילות,

הגשמי? בעולם נמצא הוא הלא

מקבל זו רוחנית מהשפעה אלא,

ומידות מוחין תוספת האדם

שההמשכה כדי אך ה'. לעבודת

(שלזה גשמי לשפע גם תרד

רב בכוח ההמשכה שתרד צריך

שבדרך) המניעות כל למרות

מיוחדת: פעולה ≈«¿ÔÎÏÂצריך
ÌBÈ ÏÎa ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ¿»
,eÎÂ eÈÏÚ Ce e‡¿»≈»≈»≈¿
BÏ ˆL „ÒÁ‰L∆«∆∆∆ƒ¿»
ÌBÈe ‰‰ L‡a¿…«»»¿
‰hÓÏ CLÓÈ ÌÈtk‰«ƒÀƒÀ¿»¿«»
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿ƒ

ˆÚ ‰f‰ ÌÏBÚeY BÓ »»«∆«¿
.ÌÈiÓLb ÌÈÈÚaבנוסף ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

הוא יום' שבכל שה'דין למבואר

ירד אם הרוחני החסד על

ÔÈc‰aלגשמיות, ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»¿«ƒ
ÌBÈ ÏÎaL12ÔÂÈÎc , ∆¿»¿≈»

‡e‰ ‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰L∆«∆∆∆¿«¿»
Ìb È‰ ,ÈÁe „ÒÁ∆∆»ƒ¬≈«
ÔÈc Òt‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«¿«ƒ
ÌÏBÚa ‰hÓÏ CLÓiL∆À¿»¿«»»»
ËtLÓe ÔÈc LÈ ,‰f‰«∆≈ƒƒ¿»
„ÒÁ‰ CLÓÈ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a¿≈∆ƒ¿»À¿»«∆∆
חיי בני, הדברים: ג' לכל אם

אחד או מהם לשניים או ומזוני.

הבא) בסעיף (כמבואר .מהם
ÏÎa Ïlt˙‰Ï e ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿»
˙BÈÚˆÓ‡ ˙BÎa È ÌBÈ¿»∆¿»ƒ

Ôlk ea‰ ÈÎˆÂ Ì„‡‰ ÈÎˆ Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LiL13.,לסיכום ∆≈»≈¿≈«»»¿≈»»»¿»¿≈«ƒÀ»
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החסדp‰Â‰ג) ימׁש ענין ּבאיזה ּומׁשּפט הּדין עּקר ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש לֹו ׁשּנקצב ּכׁשהחסד ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹהּוא
מסּפיק ׁשאינֹו ּביֹותר, מצמצם חסד הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֻֻהּכּפרים
רק אלא ּומזֹוני חּיי ּדבני הענינים ג' ּכל מּמּנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּימׁשכּו
אם ּומׁשּפט ּדין יׁש ׁשאז מהם, אחד אֹו מהם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים
ּותפּלת ּבמזֹוני. אֹו ּבחּיי אֹו ּבבני ּתהיה החסד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהׁשּפעת

לענין מענין להחליף מֹועילה על14הּצּדיק [ּוכהּסּפּור . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָ
לבקׁשֹו בנים חׂשּוכי אליו ׁשּבאּו טֹוב, ׁשם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּבעל
עׁשיר הי' ההּוא והאיׁש ּבנים, להם ׁשּיהיה לה' ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיתּפּלל
ׁשּיהיּו מסּכימים הם ׁשּבאם טֹוב ׁשם הּבעל ואמר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּגדֹול,
להם נֹולדּו עליהם, ּוכׁשּקּבלּו ּבנים. להם יהי' ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָענּיים
ׁשהחסד ראה טֹוב ׁשם ׁשהּבעל והינּו ענּיים. ונעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבנים
ידי ועל יחד, ועֹוׁשר ּבנים על יסּפיק לא להם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנקצב
מעׁשירּות החסד הׁשּפעת להחליף ּפעל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתפּלתֹו

מצמצם14לבנים הּוא [ּכׁשהחסד ׁשאז לֹומר, ויׁש .[ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
הּדין ּומזֹוני], חּיי ּדבני הענינים ּכל על מסּפיק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשאינֹו
לענין מענין החסד ׁשּיחלף ּובכדי ּביֹותר. הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומׁשּפט
ּגם ּבכללּות אבל צּדיק. ּתפּלת ידי על ּדוקא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָהּוא
יׁש ּומזֹוני, חּיי ּדבני הענינים ג' לכל מסּפיק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהחסד
ולכן ּפרטית, הׁשּפעה לכל ּבנֹוגע יֹום ּבכל ּומׁשּפט ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּדין
ּבהן ׁשּיׁש אמצעיֹות ּברכֹות י"ב יֹום ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמתּפללים

הּדברים. ּכל ְְִֵַַָָׁשאלת

ויֹוםÈˆÂד) הּׁשנה ׁשּבראׁש הּדין הרי להבין, ¿»ƒְְְֲִִֵֶַַָָָֹ
למּטה ׁשהּוא ּכמֹו האדם על הּוא ְְִִֶַַַָָָָֻהּכּפרים

לפי [ּובפרט ּבגּוף) ּתֹורה(נׁשמה ּבלּקּוטי 15הּמּובא ְְְְְִִִֵַָָָָָ
מימֹוני עֹולם16מהּגהֹות ּבעניני הּׁשנה ּבראׁש נּדֹון ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

להׁשּפעת ּבנֹוגע רק (לא הּוא ּומׁשּפט והּדין ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹהּזה],
להּפרטים ּבנֹוגע ּגם) אלא ּבכלל, ּגם17החסד [וכדמּוכח ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

מבּקׁשים הּכּפרים ויֹום הּׁשנה ּדראש ׁשּבהּתפלֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻמּזה
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ב).14) (קז, שם כשיטהר מצורע תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה שם. ומעין ב.15)קונטרס נט, לר"ה לרמב"ם16)דרושים

שלו). הגמול בשער הרמב"ן (בשם א אות פ"ג תשובה נגמר17)הל' ויוהכ"פ "דבר"ה בתחלתו כא מאמר שם ומעין ובקונטרס

שלו". המאורעות לכל וכן כו' לחיים השנה כל על האדם עניני פרטי

    
לאדם נשפע כאשר גם הנה דאצילות, מחסד הוא ההשפעות כל ששורש כיון

תרד אם יום') שבכל ('דין ועיכובים מניעות שישנם כיון באצילות, חסד

נידון שכבר (אף יום כל להתפלל צריך לזאת תרד, וכמה למטה ההמשכה

הכיפורים). וביום השנה בראש

ÔÈc‰ Ú ‰p‰Â ‚¿ƒ≈ƒ»«ƒ
ËtLÓeיום ÊÈ‡a‰בכל ƒ¿»¿≈∆

„ÒÁ‰ LÓÈ ÔÈÚענין) ƒ¿»À¿»«∆∆
הקודם) שבסעיף ‰e‡השני
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ÈiÁ Èc ÌÈÈÚ‰ '‚ Ïk»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
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Ê‡L ,Ì‰Ó „Á‡ B‡ Ì‰Ó≈∆∆»≈∆∆»
Ì‡ ËtLÓe ÔÈc LÈ≈ƒƒ¿»ƒ
‰È‰z „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆ƒ¿∆
ÈBÊÓa B‡ ÈiÁa B‡ Èa¿»≈¿«≈ƒ¿≈
השפעה לו שנמשכה אחרי וגם

אחד ‰Ècv˜בעניין ˙lÙ˙e¿ƒ«««ƒ
ÔÈÚÓ ÛÈÏÁ‰Ï ‰ÏÚBÓƒ»¿«¬ƒ≈ƒ¿»

ÔÈÚÏ14ÏÚ et‰Îe]  ¿ƒ¿»¿«ƒ«
e‡aL ,BË ÌL ÏÚa‰«««≈∆»
BL˜Ï ÌÈ ÈÎeÁ ÂÈÏ‡≈»¬≈»ƒ¿«¿
‰È‰iL '‰Ï Ïlt˙iL∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆
‡e‰‰ LÈ‡‰Â ,ÌÈa Ì‰Ï»∆»ƒ¿»ƒ«
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ˆ˜pL „ÒÁ‰L ‰‡»»∆«∆∆∆ƒ¿»
ÌÈa ÏÚ ˜ÈtÒÈ ‡Ï Ì‰Ï»∆…«¿ƒ«»ƒ
È„È ÏÚÂ ,„ÁÈ LBÚÂ¿∆««¿«¿≈
ÛÈÏÁ‰Ï ÏÚt B˙lÙz¿ƒ»»«¿«¬ƒ
˙eÈLÚÓ „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆≈¬ƒ

ÌÈÏ14BÈ‡L ÌˆÓˆÓ ‡e‰ „ÒÁ‰Lk] Ê‡L ,ÓBÏ LÈÂ [ ¿»ƒ¿≈«∆»¿∆«∆∆¿À¿»∆≈

‡e‰ ËtLÓe ÔÈc‰ ,[ÈBÊÓe ÈiÁ Èc ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈¿≈«ƒƒ¿»
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Ô‰a LiL ˙BÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ∆≈»∆
ÌÈc‰ Ïk ˙Ï‡L¿≈«»«¿»ƒ
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שנקצב החסד כאשר הוא יום

כיפור ויום השנה בראש
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ההשפעה תרד אם נידון עדיין

תרד. אופן ובאיזה לגשמיות,
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‰‰ L‡aL ÔÈc‰«ƒ∆¿…«»»
ÏÚ ‡e‰ ÌÈtk‰ ÌBÈÂ¿«ƒÀƒ«
‰hÓÏ ‡e‰L BÓk Ì„‡‰»»»¿∆¿«»
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ÈËeÏa ‡en‰ ÈÙÏ¿ƒ«»¿ƒ≈

‰Bz15ÈBÓÈÓ ˙B‰b‰Ó »≈«»«¿ƒ
הרמב"ם) 16ÔBc(על Ì„‡L∆»»ƒ
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Ú‚Ba Ìb ‡Ï‡ ,ÏÏÎaƒ¿»∆»«¿≈«

ÌÈËt‰Ï17יושפע אם ¿«¿»ƒ
חלק או ומזוני חיי בבני החסד

fÓ‰מהם Ìb ÁÎeÓ„ÎÂ]¿ƒ¿««ƒ∆
‰‰ ‡c ˙BÏÙz‰aL∆¿«¿ƒ¿…«»»
ÌÈLÓ ÌÈtk‰ ÌBÈÂ¿«ƒÀƒ¿«¿ƒ

ÌbÌBÈ ÏÎa ÔBc Ì„‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,[ÌÈiËt ÌÈÈÚ ÏÚ ««ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ≈»»ƒ¿»
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ז        

החסדp‰Â‰ג) ימׁש ענין ּבאיזה ּומׁשּפט הּדין עּקר ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש לֹו ׁשּנקצב ּכׁשהחסד ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹהּוא
מסּפיק ׁשאינֹו ּביֹותר, מצמצם חסד הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֻֻהּכּפרים
רק אלא ּומזֹוני חּיי ּדבני הענינים ג' ּכל מּמּנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּימׁשכּו
אם ּומׁשּפט ּדין יׁש ׁשאז מהם, אחד אֹו מהם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים
ּותפּלת ּבמזֹוני. אֹו ּבחּיי אֹו ּבבני ּתהיה החסד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהׁשּפעת

לענין מענין להחליף מֹועילה על14הּצּדיק [ּוכהּסּפּור . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָ
לבקׁשֹו בנים חׂשּוכי אליו ׁשּבאּו טֹוב, ׁשם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּבעל
עׁשיר הי' ההּוא והאיׁש ּבנים, להם ׁשּיהיה לה' ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיתּפּלל
ׁשּיהיּו מסּכימים הם ׁשּבאם טֹוב ׁשם הּבעל ואמר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּגדֹול,
להם נֹולדּו עליהם, ּוכׁשּקּבלּו ּבנים. להם יהי' ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָענּיים
ׁשהחסד ראה טֹוב ׁשם ׁשהּבעל והינּו ענּיים. ונעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבנים
ידי ועל יחד, ועֹוׁשר ּבנים על יסּפיק לא להם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנקצב
מעׁשירּות החסד הׁשּפעת להחליף ּפעל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתפּלתֹו

מצמצם14לבנים הּוא [ּכׁשהחסד ׁשאז לֹומר, ויׁש .[ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
הּדין ּומזֹוני], חּיי ּדבני הענינים ּכל על מסּפיק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשאינֹו
לענין מענין החסד ׁשּיחלף ּובכדי ּביֹותר. הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומׁשּפט
ּגם ּבכללּות אבל צּדיק. ּתפּלת ידי על ּדוקא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָהּוא
יׁש ּומזֹוני, חּיי ּדבני הענינים ג' לכל מסּפיק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהחסד
ולכן ּפרטית, הׁשּפעה לכל ּבנֹוגע יֹום ּבכל ּומׁשּפט ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּדין
ּבהן ׁשּיׁש אמצעיֹות ּברכֹות י"ב יֹום ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמתּפללים

הּדברים. ּכל ְְִֵַַָָׁשאלת

ויֹוםÈˆÂד) הּׁשנה ׁשּבראׁש הּדין הרי להבין, ¿»ƒְְְֲִִֵֶַַָָָֹ
למּטה ׁשהּוא ּכמֹו האדם על הּוא ְְִִֶַַַָָָָֻהּכּפרים

לפי [ּובפרט ּבגּוף) ּתֹורה(נׁשמה ּבלּקּוטי 15הּמּובא ְְְְְִִִֵַָָָָָ
מימֹוני עֹולם16מהּגהֹות ּבעניני הּׁשנה ּבראׁש נּדֹון ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

להׁשּפעת ּבנֹוגע רק (לא הּוא ּומׁשּפט והּדין ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹהּזה],
להּפרטים ּבנֹוגע ּגם) אלא ּבכלל, ּגם17החסד [וכדמּוכח ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

מבּקׁשים הּכּפרים ויֹום הּׁשנה ּדראש ׁשּבהּתפלֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻמּזה
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שלו). הגמול בשער הרמב"ן (בשם א אות פ"ג תשובה נגמר17)הל' ויוהכ"פ "דבר"ה בתחלתו כא מאמר שם ומעין ובקונטרס

שלו". המאורעות לכל וכן כו' לחיים השנה כל על האדם עניני פרטי

    
לאדם נשפע כאשר גם הנה דאצילות, מחסד הוא ההשפעות כל ששורש כיון

תרד אם יום') שבכל ('דין ועיכובים מניעות שישנם כיון באצילות, חסד

נידון שכבר (אף יום כל להתפלל צריך לזאת תרד, וכמה למטה ההמשכה

הכיפורים). וביום השנה בראש
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ח    

ּבכל נּדֹון אדם כן ּפי על ואף ּפרטּיים], ענינים על ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּגם
ּבראׁש עליו ׁשּנקצב החסד לֹו ימׁש ענין ּבאיזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיֹום
אם נּדֹון ׁשהּוא מּזֹו, ויתירה הּכּפרים, ויֹום ְִִִִִִֵֶַַָָָֻהּׁשנה
ׁשּיֹוסיפּו אֹו הּזה ּבעֹולם ּתמׁש לֹו ׁשנקצבה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻההׁשּפעה

למעלה. וכּו' תענּוג ְְְֲַַָלֹו

ּבּסּדּורÔeÈÂה) ּׁשּכתּוב מה ּפי על הּפסּוק18זה 19על ¿»ִִֶֶַַַַַָָ
יׁשנם החֹול ׁשּבימי אֹומר, יּביע ליֹום ְְִִֵֶֶֶַַַָיֹום
הּׁשּבת, ּוביֹום למּטה, ההׁשּפעה ּבהמׁשכת עּכּובים ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָּכּמה
יּביע אֹומר, יּביע ּבמהירּות, היא ההׁשּפעה ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָהמׁשכת

מהירּות ׁשם20לׁשֹון ּומבֹואר החֹול21. ׁשּבימי ּדזה , ְְְִִֵֶֶַָָָ
הּוא למּטה, תמׁש ולא ּתתעּכב ׁשההׁשּפעה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאפׁשר
לעׂשֹותֹו ראּוי אם ּדבר איזה על ּבׂשכלֹו ׁשּדן אדם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכמׁשל
על ואף לעׂשֹותֹו, ׁשראּוי והחלטה לּמסקנא ּובא לאו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָאם
יבֹוא ולא ּבׂשכלֹו יּׁשאר ׁשּזה להיֹות אפׁשר כן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּפי
נֹוגע הּדבר ׁשּכאׁשר מּזֹו, ויתירה ּבפֹועל. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמעׂשה
לעׂשֹות אם ּפעם עֹוד ּבדעּתֹו ׁשֹוקל הּוא ּבפֹועל ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַלמעׂשה
ּבׂשכל ׁשההחלטה ּדהגם ּבׂשכלֹו. ׁשהחליט ּכפי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבפֹועל
ׁשהעׂשּיה ּכיון מקֹום, מּכל הּדבר, לעׂשֹות ׁשראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה
ׁשּכלּולה ּכמֹו עׂשּיה היא ׂשכלֹו ּבהחלטת אצלֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּנרגׁשה
מעׂשה ּבפֹועל, מעׂשה לידי הּדבר ּכׁשּבא לכן, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּׂשכל,

ּבפ ׁשהּוא להתיעץּכמֹו צרי מהּׂשכל), (נפרד עצמֹו ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבפֹועל. ּכן לעׂשֹות אם ּפעם עֹוד ּבׂשכלֹו ְְְְֲִִֵַַַַָולדּון

ּבזה ענינים ׁשני (ׁשראּוי22ּובפרטּיּות, הּׂשכל ׁשהחלטת . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּדכיון הּמעׂשה, את מחּיבת אינּה הּדבר) ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלעׂשֹות
ׁשהּוא (ּכמֹו ּבפֹועל והּמעׂשה ּבּׂשכל הּכלּול ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשהּמעׂשה
אפׁשר לכן ענינים, ׁשני הם מהּׂשכל) נפרד עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבפני
ׁשּלא הינּו למעׂשה, אֹותֹו תביא לא הּׂשכלית ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשההחלטה
ׁשּגם מּזֹו, ויתירה ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע אפילּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָיחׁשֹוב
ׁשּלא סברא אצלֹו להיֹות אפׁשר זה, ּדבר על ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשּיחׁשֹוב

ּפעם. עֹוד לדּון וצרי ְֲִַַַָָלעׂשֹות,
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‰‰ L‡a ÂÈÏÚ ˜L „ÒÁ‰ BÏ LÓÈ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a¿≈∆ƒ¿»À¿»«∆∆∆ƒ¿»»»¿…«»»

ÌÈtk‰ ÌBÈÂ('הב ‡Ì(ענין ÔBc ‡e‰L ,BÓ ‰È˙ÈÂ , ¿«ƒÀƒƒ≈»ƒ∆ƒƒ
BÏ eÙÈÒBiL B‡ ‰‰ ÌÏBÚa LÓz BÏ ‰˜L ‰ÚtL‰‰««¿»»∆ƒ¿¿»À¿»»»«∆∆ƒ

‰ÏÚÓÏ ÂÎÂ ‚eÚ˙בראש ומשפט שהדין יבאר, הבאים בסעיפים «¬¿«¿»
למרות הכיפורים, ויום השנה

גשמיים, עניינים על שהוא

גשמיים עניינים וכלולים נמצאים

ונדרשת ברוחניות, במקורם אלו

שיצאו עלֿמנת מיוחדת פעולה

הפועל. אל מהכוח ממקורם

‰Ó Èt ÏÚ ‰Ê ÔeÈÂ ‰¿»∆«ƒ«
eca e˙k18עם) ∆»«ƒ
בחסידות) »ÏÚביאורים

˜eÒt‰:19בתהיליםÌBÈ «»
ÓB‡ ÚÈaÈ ÌBÈÏשאומרים ¿«ƒ«∆

השבת. הפסוק:בתפילת פירוש

החמה לערב - יום אל מיום

ומתוך לבוקר, וזורחת שוקעת,

שבח אמרי הבריות יביעו כך

בפסוק הפנימי הפירוש (רש"י).
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BÓ,ב..הדבר ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ
c ÏÚ BLÁiLk ÌL∆«¿∆«¬«»»
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‰p‰Âּדּבּור מחׁשבה הּוא הנפׁש לבּוׁשי ּדׁשלׁשה הּסדר ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
(אֹו23ּומעׂשה מהּׂשכל ההמׁשכה ׁשּתהיה ּובכדי . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

והּדּבּור הּמחׁשבה ידי על הּוא למעׂשה .24מהּמּדֹות) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָ
היא ו)הּמעׂשה ל(הּדּבּור נמׁש ידּה ׁשעל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָוהּמחׁשבה
נפרדת היא זֹו ׁשּמחׁשבה וכיון לעׂשֹות. אי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשחֹוׁשב
ּכׁשּדן ּתחלה, אצלֹו ׁשהיתה [ׁשהּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמהּׂשכל
להּׂשכל ּבטלה היתה לעׂשֹות, ׁשראּוי והחליט ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׂשכלֹו
הּוא הּמחׁשבה ׁשל וענינּה ּולהחלטתֹו), הּׂשכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(לדּיּון
אי הּמחׁשבה ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל. נרּגׁש ידּה ׁשעל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָרק
לכן, מהּׂשכל], ׁשּנפרד עצמֹו ּבפני מהּות הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות

היא25ההמׁשכה לעׂשֹות להּמחׁשבה הּׂשכל מהחלטת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
אינּה הּׂשכל ׁשהחלטת הּנ"ל. ענינים ּבּׁשני עּכּוב, ידי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
להמׁשי ׁשּבכדי מּזֹו, ויתירה הּמחׁשבה, את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמחּיבת
הּוא זה ּדר ועל ּפעם. עֹוד לדּון צרי ּבּמחׁשבה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהענין

ּדכיו לדּבּור, מּמחׁשבה למּטהּבהמׁשכה הּוא ׁשהּדּבּור ן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לזּלתֹו, הּוא והּדּבּור לעצמֹו היא ּדמחׁשבה ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמּמחׁשבה,
עּכּוב. ידי על היא לדּבּור ׁשּמּמחׁשבה ההמׁשכה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלכן,
עצמּה) (מּצד ּדהּמחׁשבה הּנ"ל. ענינים ׁשני ּבזה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוגם
הענין ׁשּיּׁשאר ׁשאפׁשר הּדּבּור, את מחּיבת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאינּה
ויתירה ּבזה, לדּבר אם אפּלּו יחׁשֹוב ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבמחׁשבּתֹו
אצלֹו יׁש לדּבר) אם ּכׁשחֹוׁשב (ּגם לדּבּור ׁשּבנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַמּזֹו,
ׁשּמחׁשבה ּדכיון זה. על ולדּון להתיעץ צרי והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָספק
ׁשהחליט לאחרי ּגם לכן, לזּלתֹו, הּוא ודּבּור לעצמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻהיא
ּגם זה להביא אם עדין מסּפק הּוא למחׁשבה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּבההמׁשכה הּוא זה ּדר ועל לזּלתֹו. לגּלֹות ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֻּבדּבּור,
מהּדּבּור, יֹותר נפרד ׁשהּמעׂשה ּדכיון למעׂשה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּדּבּור

ׁשהּדּבּור הּנ"ל. ענינים ּבׁשני עּכּוב ידי על היא למעׂשה מּדּבּור ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלכן
ולדּון להתיעץ צרי למעׂשה, מּדּבּור להמׁשי וׁשּבכדי הּמעׂשה, את מחּיב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאינֹו

הּידּוע ּפי ועל ּפעם. האֹותּיֹות26עֹוד ּדאֹותם לזה, זה ׁשּיכים ודּבּור ׁשּמחׁשבה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ענין הּוא המעׂשה ּכן ּׁשאין מה ּבדּבּור, ּכ אחר נמׁשכים ּבמחׁשבה ּתחלה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהיּו
ענינים לׁשני (ּבנֹוגע למעׂשה מּדּבּור ּבההמׁשכה ׁשהעּכּוב לֹומר, יׁש עצמֹו, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבפני

לדּבּור. מּמחׁשבה ּבההמׁשכה מהעּכּוב יֹותר ּגדֹול עּכּוב הּוא ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּנ"ל)

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

פ"ח23) שעהיוה"א פ"ד. ובכ"מ.תניא ב). שם.24)(פה, 25.21)שעהיוה"א שבהערה ופיה"מ סידור ראה לקמן לקו"ת26)בהבא

ובכ"מ. בלק. ר"פ

    
L‰ ÈLeÏ ‰LÏLc „‰ ‰p‰Âנפש ופועלת מתגלית (דרכם ¿ƒ≈«≈∆ƒ¿…»¿≈«∆∆

NÚÓe‰האדם) eac ‰LÁÓ ‡e‰23‰È‰zL È„Îe . «¿»»ƒ«¬∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
È„È ÏÚ ‡e‰ ‰NÚÓÏ (˙Bcn‰Ó B‡) ÏÎO‰Ó ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈«≈∆≈«ƒ««¬∆«¿≈

eac‰Â ‰LÁn‰24eac‰)Ï CLÓ „È ÏÚL ‰LÁn‰Â . ««¿»»¿«ƒ¿««¬»»∆«»»ƒ¿»¿«ƒ
LBÁL ‡È‰ ‰NÚÓ‰(Â¿««¬∆ƒ∆≈

˙BNÚÏ CÈ‡שני (שלב ≈«¬
על המחשבה אחרי במחשבה,

לעשותו) ראוי כי העניין .עצם
‡È‰ B ‰LÁnL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¬»»ƒ
ÏÎO‰Ó ˙„ƒ¿∆∆≈«≈∆
‰˙È‰L ‰LÁn‰L∆««¬»»∆»¿»
ÔcLk ,‰ÏÁz BÏˆ‡∆¿¿ƒ»¿∆»
Èe‡L ËÈÏÁ‰Â BÏÎNa¿ƒ¿¿∆¿ƒ∆»
‰ÏËa ‰˙È‰ ,˙BNÚÏ«¬»¿»¿≈»
ÏÎO‰ Ôei„Ï) ÏÎO‰Ï¿«≈∆¿ƒ«≈∆
ÏL ÈÚÂ ,(B˙ËÏÁ‰Ïe¿«¿»»¿ƒ¿»»∆
ÏÚL  ‡e‰ ‰LÁn‰««¿»»«∆«
‰Ó .ÏÎO‰ L „È»»ƒ¿»«≈∆«
CÈ‡ ‰LÁn‰ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈««¿»»≈
Èa ˙e‰Ó ‡e‰ ˙BNÚÏ«¬»ƒ¿≈
,ÏÎO‰Ó „pL BÓˆÚ«¿∆ƒ¿»≈«≈∆

‰ÎLÓ‰‰ ,ÔÎÏ25 »≈««¿»»
ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰Ó≈«¿»««≈∆
‡È‰ ˙BNÚÏ ‰LÁn‰Ï¿««¿»»«¬ƒ
ÈMa ,ekÚ È„È ÏÚ«¿≈ƒƒ¿≈
˙ËÏÁ‰L .Ïp‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««∆«¿»«
˙‡ ˙iÁÓ È‡ ÏÎO‰«≈∆≈»¿«∆∆∆
,BÓ ‰È˙ÈÂ ,‰LÁn‰««¿»»ƒ≈»ƒ
ÔÈÚ‰ CÈLÓ‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿»
Ôe„Ï CÈˆ ,‰LÁna««¿»»»ƒ»
‰ Cc ÏÚÂ .ÌÚt „BÚ««¿«∆∆∆
‰LÁnÓ ‰ÎLÓ‰a ‡e‰¿«¿»»ƒ«¬»»
eac‰L ÔÂÈÎc ,ea„Ï¿ƒ¿≈»∆«ƒ
,‰LÁnÓ ‰ÓÏ ‡e‰¿«»ƒ«¬»»
BÓˆÚÏ ‡È‰ ‰LÁÓc¿«¬»»ƒ¿«¿
,ÔÎÏ ,B˙Ï ‡e‰ eac‰Â¿«ƒ¿À»»≈
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ÌÈÈÚ ÈL ‰a ÌÂ¿«»∆¿≈ƒ¿»ƒ
„Ó) ‰LÁn‰c .Ïp‰««¿««¿»»ƒ«
˙‡ ˙iÁÓ È‡ (ÓˆÚ«¿»≈»¿«∆∆∆
‡MiL L‡L ,eac‰«ƒ∆∆¿»∆ƒ»≈

‰È˙ÈÂ ,‰a a„Ï Ì‡ e‡ BLÁÈ ‡ÏÂ BzLÁÓa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬«¿¿…«¿¬ƒƒ¿«≈»∆ƒ≈»
 BÏˆ‡ LÈ (a„Ï Ì‡ LBÁLk Ì) ea„Ï ÚBaL ,BÓƒ∆¿≈«¿ƒ«¿∆≈ƒ¿«≈≈∆¿»≈
‡È‰ ‰LÁnL ÔÂÈÎc .‰ ÏÚ Ôe„ÏÂ ÚÈ˙‰Ï CÈˆ ‡e‰Â¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»∆«¬»»ƒ
ÚBa ËÈÏÁ‰L ÈÁ‡Ï Ì ,ÔÎÏ ,B˙Ï ‡e‰ ea„Â BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒ¿À»»≈«¿«¬≈∆∆¿ƒ¿≈«
tÓ ‡e‰ ,‰LÁÓÏ¿«¬»»¿À»
Ì ‰ ‡È‰Ï Ì‡ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿»ƒ∆«
.B˙Ï ˙BÏ ,ea„a¿ƒ¿«¿À»
‡e‰ ‰ Cc ÏÚÂ¿«∆∆∆
eacÓ ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»ƒƒ
ÔÂÈÎc ,‰NÚÓÏ¿«¬∆¿≈»
˙BÈ „ ‰NÚn‰L∆««¬∆ƒ¿»≈
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ ,eac‰Ó≈«ƒ»≈««¿»»
ÏÚ ‡È‰ ‰NÚÓÏ eacÓƒƒ¿«¬∆ƒ«
ÌÈÈÚ ÈLa ekÚ È„È¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
BÈ‡ eac‰L .Ïp‰««∆«ƒ≈
,‰NÚn‰ ˙‡ iÁÓ¿«≈∆««¬∆
eacÓ CÈLÓ‰Ï È„ÎaLÂ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒƒƒ
ÚÈ˙‰Ï CÈˆ ,‰NÚÓÏ¿«¬∆»ƒ¿ƒ¿«≈
Èt ÏÚÂ .ÌÚt „BÚ Ôe„ÏÂ¿»««¿«ƒ

Úe„i‰26‰LÁnL «»«∆«¬»»
,‰Ï ‰ ÌÈÎiL ea„Â¿ƒ«»ƒ∆»∆
eÈ‰L ˙Bi˙B‡‰ Ì˙B‡c¿»»ƒ∆»
ÌÈÎLÓ ‰LÁÓa ‰ÏÁz¿ƒ»¿«¬»»ƒ¿»ƒ
‰Ó ,ea„a Ck Á‡««»¿ƒ«
‡e‰ ‰NÚÓ‰ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈««¬∆
LÈ ,BÓˆÚ Èa ÔÈÚƒ¿»ƒ¿≈«¿≈
ekÚ‰L ,ÓBÏ«∆»ƒ
eacÓ ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»ƒƒ
ÈLÏ ÚBa) ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿≈«ƒ¿≈
ekÚ ‡e‰ (Ïp‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««ƒ
ekÚ‰Ó ˙BÈ ÏB„»≈≈»ƒ
‰LÁnÓ ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»ƒ«¬»»

.ea„Ïשלב בכל לסיכום, ¿ƒ
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ט        

‰p‰Âּדּבּור מחׁשבה הּוא הנפׁש לבּוׁשי ּדׁשלׁשה הּסדר ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
(אֹו23ּומעׂשה מהּׂשכל ההמׁשכה ׁשּתהיה ּובכדי . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

והּדּבּור הּמחׁשבה ידי על הּוא למעׂשה .24מהּמּדֹות) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָ
היא ו)הּמעׂשה ל(הּדּבּור נמׁש ידּה ׁשעל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָוהּמחׁשבה
נפרדת היא זֹו ׁשּמחׁשבה וכיון לעׂשֹות. אי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשחֹוׁשב
ּכׁשּדן ּתחלה, אצלֹו ׁשהיתה [ׁשהּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמהּׂשכל
להּׂשכל ּבטלה היתה לעׂשֹות, ׁשראּוי והחליט ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׂשכלֹו
הּוא הּמחׁשבה ׁשל וענינּה ּולהחלטתֹו), הּׂשכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(לדּיּון
אי הּמחׁשבה ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל. נרּגׁש ידּה ׁשעל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָרק
לכן, מהּׂשכל], ׁשּנפרד עצמֹו ּבפני מהּות הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות

היא25ההמׁשכה לעׂשֹות להּמחׁשבה הּׂשכל מהחלטת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
אינּה הּׂשכל ׁשהחלטת הּנ"ל. ענינים ּבּׁשני עּכּוב, ידי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
להמׁשי ׁשּבכדי מּזֹו, ויתירה הּמחׁשבה, את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמחּיבת
הּוא זה ּדר ועל ּפעם. עֹוד לדּון צרי ּבּמחׁשבה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהענין

ּדכיו לדּבּור, מּמחׁשבה למּטהּבהמׁשכה הּוא ׁשהּדּבּור ן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לזּלתֹו, הּוא והּדּבּור לעצמֹו היא ּדמחׁשבה ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמּמחׁשבה,
עּכּוב. ידי על היא לדּבּור ׁשּמּמחׁשבה ההמׁשכה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלכן,
עצמּה) (מּצד ּדהּמחׁשבה הּנ"ל. ענינים ׁשני ּבזה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוגם
הענין ׁשּיּׁשאר ׁשאפׁשר הּדּבּור, את מחּיבת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאינּה
ויתירה ּבזה, לדּבר אם אפּלּו יחׁשֹוב ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבמחׁשבּתֹו
אצלֹו יׁש לדּבר) אם ּכׁשחֹוׁשב (ּגם לדּבּור ׁשּבנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַמּזֹו,
ׁשּמחׁשבה ּדכיון זה. על ולדּון להתיעץ צרי והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָספק
ׁשהחליט לאחרי ּגם לכן, לזּלתֹו, הּוא ודּבּור לעצמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻהיא
ּגם זה להביא אם עדין מסּפק הּוא למחׁשבה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּבההמׁשכה הּוא זה ּדר ועל לזּלתֹו. לגּלֹות ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֻּבדּבּור,
מהּדּבּור, יֹותר נפרד ׁשהּמעׂשה ּדכיון למעׂשה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּדּבּור

ׁשהּדּבּור הּנ"ל. ענינים ּבׁשני עּכּוב ידי על היא למעׂשה מּדּבּור ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלכן
ולדּון להתיעץ צרי למעׂשה, מּדּבּור להמׁשי וׁשּבכדי הּמעׂשה, את מחּיב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאינֹו

הּידּוע ּפי ועל ּפעם. האֹותּיֹות26עֹוד ּדאֹותם לזה, זה ׁשּיכים ודּבּור ׁשּמחׁשבה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ענין הּוא המעׂשה ּכן ּׁשאין מה ּבדּבּור, ּכ אחר נמׁשכים ּבמחׁשבה ּתחלה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהיּו
ענינים לׁשני (ּבנֹוגע למעׂשה מּדּבּור ּבההמׁשכה ׁשהעּכּוב לֹומר, יׁש עצמֹו, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבפני

לדּבּור. מּמחׁשבה ּבההמׁשכה מהעּכּוב יֹותר ּגדֹול עּכּוב הּוא ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּנ"ל)
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י    

ּומׁשּפטÏÚÂו) ּדהּדין למעלה, ּבהּנמׁשל הּוא זה ּדר ¿«ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
המׁשכת הּוא הּכּפרים ויֹום הּׁשנה ְְְִִֶַַַַָָָֹֻׁשּבראׁש
וידּוע ב), סעיף (ּכּנ"ל ּדאצילּות ּבמלכּות 27החסד ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָ
ּכחֹות ּדגמת הם עׂשּיה יצירה ּובריאה ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֻׁשאצילּות
ּדּבּור מחׁשבה הּלבּוׁשים וג' ּומּדֹות) (ׂשכל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָהּפנימּיים
ויֹום הּׁשנה ׁשּבראׁש ּומׁשּפט ׁשהּדין אף ולכן, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומעׂשה,
הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם לההׁשּפעה ּבנֹוגע הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻהּכּפרים

האצי ׁשּכללּות ּכיון מקֹום, הּמלכּותמּכל (ּגם לּות ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלמעלה הּפנימּיים ּכחֹות ּדגמת הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֻּדאצילּות)
טֹובה וחתימה הּכתיבה ּומעׂשה, ּדּבּור ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָמּמחׁשבה
היא ּגׁשמי ׁשפע ׁשּימׁש הּכּפרים ויֹום הּׁשנה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשּבראׁש
ׁשהּמעׂשה לעׂשֹותֹו, הּדבר ׁשראּוי הּׂשכל החלטת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻּדגמת
ּובכדי ּבהּׂשכל, ּכלּול הּׂשכל) ּבהחלטת ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ּכמֹו
הּזה ּבעֹולם [ּובפרט העׂשּיה ּבעֹולם ההׁשּפעה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשּתמׁש
ּבעֹולם ההמׁשכה ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּגׁשמי]
וההמׁשכה (יצירה). הּדּבּור ועֹולם (ּבריאה) ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָהּמחׁשבה
מּבריאה זה ּדר ועל לבריאה, ּדאצילּות ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמּמלכּות
עּכּוב, ידי על הּוא לעׂשּיה, מיצירה ׁשּכן ּומּכל ְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָליצירה,

ּכּנ"ל. הּנ"ל, ענינים ְְִִִֵַַַַָּבּׁשני

ÏÚÂׁשּנקצב ׁשהּׁשפע להיֹות ׁשּיכֹול לבאר, יׁש זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ועד ּברּוחנּיּות, ימׁש הּכּפרים ויֹום הּׁשנה ְְְְְִִִַַַָָָָֹֻֻּבראׁש
אף עדן, ּבגן ּתהיה ּברּוחנּיּות ׁשההמׁשכה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאפׁשר
להׁשּפעה ּבנֹוגע הּוא הּכּפרים ויֹום הּׁשנה ּדראׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻׁשהּדין
ּגם ויצירה, ּבבריאה זה ּדר ועל ּבאצילּות, ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּגׁשמית,
ּברּוחנּיּות, ּכלּולים הם עליהם ׁשּדנים הּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָענינים
זה ּדר ועל הּׂשכל, ׁשּבהחלטת הּמעׂשה ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻּבדגמת
ּגם וזהּו ּבהּׂשכל. ּכלּול ׁשהּמעׂשה ודּבּור, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבמחׁשבה
אף החסד, ימׁש ענין ּבאיזה ּומׁשּפט ּדין יׁש יֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּבכל

ּכי הּפרטים, לכל ּבנֹוגע הּוא הּכּפרים ויֹום הּׁשנה ׁשּבראׁש ּומׁשּפט ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשהּדין
הם ויצירה, ּבבריאה זה ּדר ועל ּבאצילּות, ּבׁשרׁשם ׁשהם ּכמֹו ּדעׂשּיה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהענינים
ההׁשּפעה ּתצטּיר אֹופן ּבאיזה ּומׁשּפט ּדין יׁש ולכן, ּגׁשמי, מּצּיּור ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמפׁשטים

ְְִַּבגׁשמיּות.
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ובכ"מ.27) וירא. ר"פ תו"א

    
הבא את מחייב אינו קודם שלב א. עיכובים. שני למעשה ישנם משכל בירידה

הבא. לשלב להתקדם אם נוספת התלבטות ב. אחריו.

ËtLÓe ÔÈc‰c ,‰ÏÚÓÏ ÏLÓp‰a ‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚÂ (Â¿«∆∆∆¿«ƒ¿»¿«¿»¿«ƒƒ¿»
˙eÎÏÓa „ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÌÈtk‰ ÌBÈÂ ‰‰ L‡aL∆¿…«»»¿«ƒÀƒ«¿»««∆∆¿«¿

ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ««»ƒ
Úe„ÈÂ ,(27˙eÏÈˆ‡L ¿»«∆¬ƒ

Ì‰ ‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èe¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk ˙Ó‚cÀ¿«…«¿ƒƒƒ

) (˙BcÓe ÏÎN)(אצילות - ≈∆ƒ
‰LÁÓ ÌÈLel‰ ‚Â-) ¿«¿ƒ«¿»»

(-יצירה)eacבריאה) ƒ
‰NÚÓe(עשיה-),ÔÎÏÂ , «¬∆¿»≈

ËtLÓe ÔÈc‰L Û‡«∆«ƒƒ¿»
ÌBÈÂ ‰‰ L‡aL∆¿…«»»¿
Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈtk‰«ƒÀƒ¿≈«
‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÚtL‰‰Ï¿««¿»»»»«∆
ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÈÓLb‰««¿ƒƒ»»≈»
Ìb) ˙eÏÈˆ‡‰ ˙eÏÏkL∆¿»»¬ƒ«
‡e‰ (˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰««¿«¬ƒ
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk ˙Ó‚cÀ¿«…«¿ƒƒƒ
‰LÁnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¬»»
‰È˙k‰ ,‰NÚÓe eacƒ«¬∆«¿ƒ»
L‡aL ‰BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»∆¿…
ÌÈtk‰ ÌBÈÂ ‰‰«»»¿«ƒÀƒ
‡È‰ ÈÓLb ÚÙL CLÓiL∆À¿»∆««¿ƒƒ
ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ó‚cÀ¿««¿»««≈∆
,B˙BNÚÏ c‰ Èe‡L∆»«»»«¬
‡e‰L BÓk) ‰NÚn‰L∆««¬∆¿∆
ÏeÏk (ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰a¿«¿»««≈∆»
CLÓzL È„Îe ,ÏÎO‰a¿«≈∆ƒ¿≈∆À¿»
‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ‰ÚtL‰‰««¿»»¿»»¬ƒ»
‰f‰ ÌÏBÚa ËÙeƒ¿»»»«∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÈÓLb‰««¿ƒ¿ƒ»ƒ¿
ÌÏBÚa ‰ÎLÓ‰‰ ‰lÁz¿ƒ»««¿»»¿»
(‰‡Èa) ‰LÁn‰««¿»»¿ƒ»
.(‰ÈˆÈ) eac‰ ÌÏBÚÂ¿»«ƒ¿ƒ»
˙eÎÏnÓ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ«¿
ÏÚÂ ,‰‡ÈÏ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ¿ƒ»¿«
,‰ÈˆÈÏ ‰‡ÈaÓ ‰Ê Cc∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
‰ÈˆÈÓ ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈ƒƒ»
È„È ÏÚ ‡e‰ ,‰iNÚÏ»¬ƒ»«¿≈
ÌÈÈÚ Èa ,ekÚƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

.Ï"pk ,Ï"p‰««««

L‡a ˆ˜pL ÚÙ‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,‡Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆»ƒ¿∆«∆«∆ƒ¿»¿…
LÙ‡L „ÚÂ ,˙eiÁea CLÓÈ ÌÈtk‰ ÌBÈÂ ‰‰«»»¿«ƒÀƒÀ¿»¿»ƒ¿«∆∆¿»
L‡c ÔÈc‰L Û‡ ,Ô„Ú Ô‚a ‰È‰z ˙eiÁea ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿»ƒƒ¿∆¿«≈∆«∆«ƒ¿…
Èk ,˙ÈÓLb ‰ÚtL‰Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈtk‰ ÌBÈÂ ‰‰«»»¿«ƒÀƒ¿≈«¿«¿»»«¿ƒƒ
‰Ê Cc ÏÚÂ ,˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ¿«∆∆∆
Ìb ,‰ÈˆÈÂ ‰‡Èaƒ¿ƒ»ƒƒ»«
ÌÈcL ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««¿ƒƒ∆»ƒ
ÌÈÏeÏk Ì‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿ƒ
˙Ó‚„a ,˙eiÁea¿»ƒ¿À¿«
˙ËÏÁ‰aL ‰NÚn‰««¬∆∆¿«¿»«
‰Ê Cc ÏÚÂ ,ÏÎO‰«≈∆¿«∆∆∆
,ea„Â ‰LÁÓa¿«¿»»¿ƒ
.ÏÎO‰a ÏeÏk ‰NÚn‰L∆««¬∆»¿«≈∆
LÈ ÌBÈ ÏÎaL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿»≈
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a ËtLÓe ÔÈcƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÔÈc‰L Û‡ ,„ÒÁ‰ CLÓÈÀ¿»«∆∆«∆«ƒ
‰‰ L‡aL ËtLÓeƒ¿»∆¿…«»»
Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈtk‰ ÌBÈÂ¿«ƒÀƒ¿≈«
Èk ,ÌÈËt‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒƒ
BÓk ‰iNÚc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬ƒ»¿
,˙eÏÈˆ‡a ÌLLa Ì‰L∆≈¿»¿»«¬ƒ
‰‡Èa ‰Ê Cc ÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ»
ÌÈËLÙÓ Ì‰ ,‰ÈˆÈÂƒƒ»≈À¿»ƒ
LÈ ,ÔÎÏÂ ,ÈÓLb eiÓƒƒ«¿ƒ¿»≈≈
ÔÙB‡ ‰ÊÈ‡a ËtLÓe ÔÈcƒƒ¿»¿≈∆∆
‰ÚtL‰‰ iËˆzƒ¿«≈««¿»»

.˙eÈÓL‚aלמרות לסיכום, ¿«¿ƒ
כבר כיפור ויום שבראשֿהשנה

גשמיות גשמיות, על האדם נידון

עדיין שכלולה כפי היא זו

כמשל ברוחניות, בשורשה

במחשבה, עדיין הכלולה העשיה

באיזה ומשפט דין קיים ולכן

לגשמיות ההמשכה תרד אופן

העשיה. בעולם בפועל
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ּבהp‰Â28‰ז) להיֹות ׁשיכֹול מּמדרגההעּכּוב המׁשכה ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
הּוא ּבהּדבר ׁשלֹו ּכׁשהרצֹון הּוא ְְְְֵֶֶַַָָָָָלמדרגה
לֹו ׁשיׁש לפי הּוא ּכׁשהרצֹון ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל. ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּצד
ׁשּלמעלה עצמי ּתענּוג ּכׁשּיׁש ּובפרט ּבזה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּתענּוג
היא להּמעׂשה עד מהרצֹון ההמׁשכה אזי, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמהּׂשכל,
ּבהּדבר, לרצֹות ּברצֹונֹו ּדכׁשעֹולה עּכּוב. ּבלי ְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָּבמהירּות,
ׁשראּוי ּבׂשכלֹו ׁשּיבין הּׂשכל, על מּיד הרצֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפֹועל
להּמחׁשבה מּיד נמׁש ּומהּׂשכל ּבהּדבר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלרצֹות
אּלה המׁשכֹות וכל למעׂשה. ּומּדּבּור לדּבּור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומהּמחׁשבה
ׁשּלאחרי ּבזה. ענינים ּוׁשני עּכּוב. ּבלי ּבמהירּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהם
ולדּון להתיעץ צרי אינֹו הענין ּכללּות ּבׂשכלֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהחליט
ׁשּכל מּזֹו, ויתירה ולעׂשֹות. לדּבר לחׁשֹוב ראּוי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָאם
לדּבּור מהּמחׁשבה לּמחׁשבה, [מהּׂשכל אּלה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשכֹות
מּצד ּכי מּמילא, ּדבדר ּבאֹופן הם למעׂשה] ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומּדּבּור
עד ינּוח ולא יׁשקֹוט לא ּבהּדבר והּתענּוג הרצֹון ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹודל

ּבפֹועל. ּבמעׂשה הּדבר ְְְֲִֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

ÏÚÂּדכׁשּׁשֹורׁש למעלה, ּבהּנמׁשל הּוא זה ּדר ¿«ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּלמעלה חסד רב מּבחינת הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
ידי על למּטה, ההׁשּפעה נמׁשכת אזי, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות,
ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּדכל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּדרגֹות

ׁשּיעּכבּו29עּכּובים ּדינים אין זֹו ׁשּבהמׁשכה לזה ּדנֹוסף . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
למדרגה ׁשּמּמדרגה ההמׁשכֹות29ההמׁשכֹות ּגם הּנה , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשההמׁשכה וזהּו מּמילא. ּדבדר ּבאֹופן הם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצמם
ּדברּכת ההמׁשכה ּכי ּבמהירּות, היא ּכהנים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹּדברּכת
ּבמקֹום [ּכּמבֹואר מהׁשּתלׁשלּות מּלמעלה היא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹּכהנים

ידי30אחר שעל ּדתפּלה, הּמעלה ּגם יׁש ּכהנים ׁשּבברּכת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ולכן מהׁשּתלׁשלּות], ׁשּלמעלה חדׁש רצֹון נמׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּתפּלה

ּבמהירּות. היא ְְִִִַַָָההמׁשכה

ּכLÈÂח) ּדברּכת ּבהּמעלה ענין עֹוד הנים,להֹוסיף ¿≈ְְְְְֲֲִִִִַַַָָֹ
מּלמעלה היא ּכהנים ּדברּכת ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹׁשההמׁשכה
למעלה היא ההמׁשכה ׁשּׁשֹורׁש [וּכּנ"ל ּביֹותר ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָמעלה
[וכּנ"ל ּביֹותר מּטה למּטה עד ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות]
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בֿג).28) (טז, פכ"ח שם פיה"מ ראה לקמן ב).29)בהבא (קיב, 2 שבהערה להצ"צ סהמ"צ ואילך). ד (נה, שם פרשתנו לקו"ת

לקו"ש30) ואילך). שטו ס"ע תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד תברכו כה ד"ה בתחלתו). תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט כו' שמברך כהן כל ריב"ל ד"ה

    
‰p‰Â (Ê28‰„nÓ ‰ÎLÓ‰‰a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈL ekÚ‰ ¿ƒ≈»ƒ∆»ƒ¿¿««¿»»ƒ«¿≈»

‰Ó .ÏÎO‰ „vÓ ‡e‰ c‰a BÏL ÔB‰Lk ‡e‰ ‰„ÓÏ¿«¿≈»¿∆»»∆¿«»»ƒ««≈∆«
ËÙe ,‰Êa eÚz BÏ LÈL ÈÙÏ ‡e‰ ÔB‰Lk Ôk ÔÈ‡∆≈≈¿∆»»¿ƒ∆≈«¬»∆ƒ¿»

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÈÓÚ eÚz LLk,לתענוג שכלית סיבה שאין ¿∆≈«¬«¿ƒ∆¿«¿»≈«≈∆
ביותר פנימי תענוג ‡ÈÊ,והוא ,¬«

„Ú ÔB‰Ó ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈»»«
,˙eÈ‰Óa ‡È‰ ‰NÚn‰Ï¿««¬∆ƒƒ¿ƒ
‰ÏBÚLÎc .ekÚ ÈÏa¿ƒƒƒ¿∆∆
,c‰a ˙BÏ BBaƒ¿ƒ¿¿«»»
ÏÚ „Ó ÔB‰ ÏÚB≈»»ƒ»«
BÏÎNa ÔÈL ,ÏÎO‰«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿
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יי        

ּבהp‰Â28‰ז) להיֹות ׁשיכֹול מּמדרגההעּכּוב המׁשכה ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
הּוא ּבהּדבר ׁשלֹו ּכׁשהרצֹון הּוא ְְְְֵֶֶַַָָָָָלמדרגה
לֹו ׁשיׁש לפי הּוא ּכׁשהרצֹון ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל. ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּצד
ׁשּלמעלה עצמי ּתענּוג ּכׁשּיׁש ּובפרט ּבזה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּתענּוג
היא להּמעׂשה עד מהרצֹון ההמׁשכה אזי, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמהּׂשכל,
ּבהּדבר, לרצֹות ּברצֹונֹו ּדכׁשעֹולה עּכּוב. ּבלי ְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָּבמהירּות,
ׁשראּוי ּבׂשכלֹו ׁשּיבין הּׂשכל, על מּיד הרצֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפֹועל
להּמחׁשבה מּיד נמׁש ּומהּׂשכל ּבהּדבר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלרצֹות
אּלה המׁשכֹות וכל למעׂשה. ּומּדּבּור לדּבּור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומהּמחׁשבה
ׁשּלאחרי ּבזה. ענינים ּוׁשני עּכּוב. ּבלי ּבמהירּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהם
ולדּון להתיעץ צרי אינֹו הענין ּכללּות ּבׂשכלֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהחליט
ׁשּכל מּזֹו, ויתירה ולעׂשֹות. לדּבר לחׁשֹוב ראּוי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָאם
לדּבּור מהּמחׁשבה לּמחׁשבה, [מהּׂשכל אּלה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשכֹות
מּצד ּכי מּמילא, ּדבדר ּבאֹופן הם למעׂשה] ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומּדּבּור
עד ינּוח ולא יׁשקֹוט לא ּבהּדבר והּתענּוג הרצֹון ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹֹּגֹודל

ּבפֹועל. ּבמעׂשה הּדבר ְְְֲִֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

ÏÚÂּדכׁשּׁשֹורׁש למעלה, ּבהּנמׁשל הּוא זה ּדר ¿«ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּלמעלה חסד רב מּבחינת הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
ידי על למּטה, ההׁשּפעה נמׁשכת אזי, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות,
ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּדכל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּדרגֹות

ׁשּיעּכבּו29עּכּובים ּדינים אין זֹו ׁשּבהמׁשכה לזה ּדנֹוסף . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
למדרגה ׁשּמּמדרגה ההמׁשכֹות29ההמׁשכֹות ּגם הּנה , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשההמׁשכה וזהּו מּמילא. ּדבדר ּבאֹופן הם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצמם
ּדברּכת ההמׁשכה ּכי ּבמהירּות, היא ּכהנים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹּדברּכת
ּבמקֹום [ּכּמבֹואר מהׁשּתלׁשלּות מּלמעלה היא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹּכהנים

ידי30אחר שעל ּדתפּלה, הּמעלה ּגם יׁש ּכהנים ׁשּבברּכת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ולכן מהׁשּתלׁשלּות], ׁשּלמעלה חדׁש רצֹון נמׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּתפּלה

ּבמהירּות. היא ְְִִִַַָָההמׁשכה

ּכLÈÂח) ּדברּכת ּבהּמעלה ענין עֹוד הנים,להֹוסיף ¿≈ְְְְְֲֲִִִִַַַָָֹ
מּלמעלה היא ּכהנים ּדברּכת ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹׁשההמׁשכה
למעלה היא ההמׁשכה ׁשּׁשֹורׁש [וּכּנ"ל ּביֹותר ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָמעלה
[וכּנ"ל ּביֹותר מּטה למּטה עד ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות]
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מּדת ׁשּמּצד לאּלה ּגם היא ּכהנים ּדברּכת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשההמׁשכה
ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה וכיון ראּויים]. אינם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּדין
ּכׁשההׁשּפעה לכן, מתעּכבת, ואינּה ּבמהירּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא
לבאר יׁש זה ּפי ועל ּגדֹול. ּברּבּוי היא למּטה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמׁשכת

ּתֹורה ׁשּבלּקּוטי ּבהּדרּוׁש הענינים ׁשּלאחרי31המׁש , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מביא ּבמהירּות, היא ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּמבאר

רּז"ל הּפסּוק32ּדרׁשת יברכ33על ,ויׁשמר ה' יברכ ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ
הּמּזיקים, מן ויׁשמר כו' ּבבנים יברכ כו' ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבממֹון
רק מבֹואר הּנ"ל רּז"ל ּבדרׁשת הרי מּובן, אינֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָּדלכאֹורה
מן ּוׁשמירה ּובבנים ּבממֹון (ּברכה ההמׁשכה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָמהי
לענין זֹו ּדרׁשה מביא ּתֹורה ּובלּקּוטי ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּמּזיקים),
ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ּבמהירּות, היא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשההמׁשכה
ההׁשּפעה רּבּוי על מֹורה ּובבנים ּבממֹון ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּדיברכ
ּומזֹוני חּיי ּדבני הענינים ּבכל היא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשההׁשּפעה
יהיב ּדכי חּיי, על הּברכה ּגם נכלל ּבממֹון ּדביברכ]ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּדיהיב הּוא לחּיי ׂשֹובעא מן34רחמנא ויׁשמר וענין ,[ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
מּטה למּטה היא ההׁשּפעה ׁשהמׁשכת מֹורה ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהּמּזיקין
הּמּזיקין, מן לׁשמירה ׁשצרי למקֹום אפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָּביֹותר,
נמׁשכת ּכׁשההׁשּפעה ׁשּגם אּלה, ענינים ּדּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהחּבּור
ּגדֹול ּברּבּוי היא הּמּזיקין) מן ויׁשמר) מּטה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָלמּטה
היא ׁשההמׁשכה לפי הּוא ּובבנים), ּבממֹון יברכ)ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

מתעּכבת. ואינּה ְְְִִִֵֶֶַָּבמהירּות

ׁשּפרחÂLÈט) לפני היתה ּכהנים ׁשּברּכת ּדהגם לֹומר, ¿≈ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשקדים, וּיגמֹול אהרן 35מּטה ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
רּׁש"י ּופרׁש ויברכם העם אל ידיו את אהרן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוּיׂשא
ּדברּכת ההמׁשכה היתה אז [וגם ּכהנים ּברּכת ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹויברכם
אהרן מּטה ׁשּפרח לאחרי מקֹום, מּכל ּבמהירּות], ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכהנים
גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ּכיון ּכי ּבזה. עּלּוי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנּתֹוסף
זה הרי הּכהּנה, על הערעּור ידי על ּבא ׁשקדים 36וּיגמֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ׁשּיׁש ּדין, ּבבית והחזק ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻּדגמת

ערעּור עליו היה ׁשלא מּׁשטר יֹותר ּתֹוקף ּוכיתרֹון37לֹו . ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ
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החֹוׁש מן ּׁשּכתּוב38האֹור מה לבאר יׁש זה ּפי ועל . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּמאמר ּבסּיּום ּתֹורה למּטב39ּבלּקּוטי ׁשקידה ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ

ּדיׁש טֹובים, ׁשקדים הם אהרן ּדמּטה ּוׁשקדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַֹּולטֹוב,
הּוא למּטב ׁשקידה ׁשּיׁש ּבהמאמר ׁשּמביא ּדזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלֹומר,
מעלת ּגם יׁש אהרן ּדמּטה טֹובים ׁשּבהּׁשקדים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֹלרמז

לטֹוב. ּדמּטב ְְְְִַָָָֻהאתהּפכא

LÈÂלאחרי אהרן ּדכהּנת ׁשהּקּיּום ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַֹֻ
ׁשל ׁשענינם ׁשקדים, וּיגמֹול ידי על היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהערעּור
ׁשּמעלת לפי הּוא א), סעיף (ּכּנ"ל מהירּות הּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשקדים
ויׁש הּמהירּות. לענין ּגם ׁשּיכת לטֹוב ּדמּטב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהאתהּפכא
ׁשּגם הּוא הּמהירּות ענין ּכי ּבזה, הּבאּור ְְִִִֵֶֶַַַַַָלֹומר
ּגדֹול ּברּבּוי היא מּטה למּטה נמׁשכת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשההׁשּפעה
הׁשּפעה, רּבּוי ּתהיה למּטה ׁשּגם ּובכדי ח). סעיף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ(ּכּנ"ל
ׁשּמהּטעמים לֹומר, ויׁש לזה. ּכלי הּמּטה להיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָצרי
ל ויׂשם הּוא ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעל

ּבלּתי40ׁשלֹום לרּבּוי ועד ּברכה, לרּבּוי הּכלי ּכי הּוא, , ְְְְְְִִִִִִַַָָָ
(ּבׁשרׁשֹו) הּוא ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדרּבּוי ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹֻמגּבל
ּדברּכת ההׁשּפעה ׁשּׁשֹורׁש וכּנ"ל מגּבל, ּבלּתי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻרּבּוי
ּדלא הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ְְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹּכהנים
הּׁשלֹום אּלא ליׂשראל ּברכה מחזיק ּכלי הּקּב"ה .41מצא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

לענין האתהּפכא ּדמעלת הּׁשּיכּות לבאר יׁש זה ּפי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָועל
ּדזה הּוא, הּמהירּות ענין אמּתית ּכי ּדׁשקדים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָהּמהירּות

אינּה ׁשּמלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק לא הּוא ּברּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּגם
ענין ואמּתית ׁשּבֹו, הּׁשלֹום ידי על לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ּגם אלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמתעּכבת

לטֹוב. נהּפ הּמּטב ּכׁשגם הּוא ְְְֶֶַַַַָָֻהּׁשלֹום

˙ÈÏÎ˙Âמׁשיח ּבביאת יהיה לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלמּות ¿«¿ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּברּבּוי ּוברכה ּברּבּוי ׁשלֹום יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב רּבּוי42צדקנּו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו מגּבל, והגּבלֹות.43ּבלּתי מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
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יג        

החֹוׁש מן ּׁשּכתּוב38האֹור מה לבאר יׁש זה ּפי ועל . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּמאמר ּבסּיּום ּתֹורה למּטב39ּבלּקּוטי ׁשקידה ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ

ּדיׁש טֹובים, ׁשקדים הם אהרן ּדמּטה ּוׁשקדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַֹּולטֹוב,
הּוא למּטב ׁשקידה ׁשּיׁש ּבהמאמר ׁשּמביא ּדזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלֹומר,
מעלת ּגם יׁש אהרן ּדמּטה טֹובים ׁשּבהּׁשקדים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֹלרמז

לטֹוב. ּדמּטב ְְְְִַָָָֻהאתהּפכא

LÈÂלאחרי אהרן ּדכהּנת ׁשהּקּיּום ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַֹֻ
ׁשל ׁשענינם ׁשקדים, וּיגמֹול ידי על היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהערעּור
ׁשּמעלת לפי הּוא א), סעיף (ּכּנ"ל מהירּות הּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשקדים
ויׁש הּמהירּות. לענין ּגם ׁשּיכת לטֹוב ּדמּטב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהאתהּפכא
ׁשּגם הּוא הּמהירּות ענין ּכי ּבזה, הּבאּור ְְִִִֵֶֶַַַַַָלֹומר
ּגדֹול ּברּבּוי היא מּטה למּטה נמׁשכת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשההׁשּפעה
הׁשּפעה, רּבּוי ּתהיה למּטה ׁשּגם ּובכדי ח). סעיף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ(ּכּנ"ל
ׁשּמהּטעמים לֹומר, ויׁש לזה. ּכלי הּמּטה להיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָצרי
ל ויׂשם הּוא ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעל

ּבלּתי40ׁשלֹום לרּבּוי ועד ּברכה, לרּבּוי הּכלי ּכי הּוא, , ְְְְְְִִִִִִַַָָָ
(ּבׁשרׁשֹו) הּוא ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדרּבּוי ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹֻמגּבל
ּדברּכת ההׁשּפעה ׁשּׁשֹורׁש וכּנ"ל מגּבל, ּבלּתי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻרּבּוי
ּדלא הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ְְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹּכהנים
הּׁשלֹום אּלא ליׂשראל ּברכה מחזיק ּכלי הּקּב"ה .41מצא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

לענין האתהּפכא ּדמעלת הּׁשּיכּות לבאר יׁש זה ּפי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָועל
ּדזה הּוא, הּמהירּות ענין אמּתית ּכי ּדׁשקדים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָהּמהירּות

אינּה ׁשּמלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק לא הּוא ּברּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּגם
ענין ואמּתית ׁשּבֹו, הּׁשלֹום ידי על לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ּגם אלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמתעּכבת

לטֹוב. נהּפ הּמּטב ּכׁשגם הּוא ְְְֶֶַַַַָָֻהּׁשלֹום

˙ÈÏÎ˙Âמׁשיח ּבביאת יהיה לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלמּות ¿«¿ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּברּבּוי ּוברכה ּברּבּוי ׁשלֹום יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב רּבּוי42צדקנּו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו מגּבל, והגּבלֹות.43ּבלּתי מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
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אגרות קודשיד

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

]הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי'[.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיו"ד סיון, ובטח בינתים קבל מכתבי בו ימצא מענה על כמה מהשאלות 

שלו, ותחלת מכתבי זה היא נקודה כללית רובא דרובא המכתבים שלהם הם מלאים תוכן איך שקשה 

וכמעט אי אפשר לסדר ישיבה במקומם כו' וכמו שכתב במכתבו הקודם, הנה זה למרות שראו מופתים 

גלוים איך שבכל הדברים שלא הי' תלוי בחירה מבני ישראל ראו הצלחה מופלגה, ואם היו קישויים ה"ז 

רק באותן הנקודות שהיתה יד בני ישראל בכלל ובפרט אנ"ש שיש להם בחירה חפשית כיון שהם בדוגמא 

שלמעלה )שרק שם הוא מקום הבחירה האמיתית וכמבואר בלקו"ת פ' אמור לח: בביאור עה"כ הן האדם 

הי' כאחד ממנו(, הרי שם נמצאו העלמות והסתרים וכו'...

בנוגע לשאלתם אם לעשות ת"ת לקטנים או להסתפק רק בהדעי סקול הנה פשוט שצריך לעשות 

ת"ת לקטנים ג"כ, ובפרט שבספק הדבר אם אפשר שתהי' מספקת כמות המבקרים בהדעי סקול אם לא 

ע"י שיקרבו את הנערים בחינוכם מקודם בת"ת וחדרים...

בהנוגע לשיתוף פעולה עם אברכים מישיבה אחרת או עם אנשים מחוג אחר שעד עתה הנה נהגו 

אתם ברצו"ש, הנה אף שידוע ההנהגה שצריך לקבל את כל אחד בספ"י וצריך לנצל את כחותיו של כאו"א 

יש  ובמילא  גמורה  שותפות  עשיית  בענין  אבל  מחב"ד  שאינם  מאלו  אפילו  האפשרי  ככל  חב"ד  בכרם 

להשותפים דיעה גמורה ולעתים גם דיעה מכרעת, הנה יש להזהר בזה ביותר וביותר ובפרט במדינה ]...[ 

שתלוי בזה גם קידוש ליובאוויטש כו' ומובן שכל הנ"ל אינו שייך להענין דקליטת תלמידים גם מחוגים 

הנ"ל ואין הדבר אמור אלא בכאלו שיחוו דיעה.

גיסא אין מענינם  מובן שאין לעשות בבנין הישיבה ענינים של מפלגה איזה שתהי' אף שלאידך 

הענינים  וכל  הבנין  אבל  להמפלגה,  הם  שייכים  אם  ללמוד  או  להתפלל  אליהם  הבאים  אלו  את  לבדוק 

הקשורים בו הם על מפלגתי כמובן.

וה"ה בנוגע להנוסח, פשוט שבבנין ישיבה שעל שם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

ואין בזה שום פגיעה בכבודו של מי שהוא כי לכל אחד מובן הענין דהגם  נוסח שלו,  נוסח התפלה צ"ל 

לכבוש את המלכה עמי בבית, וכיון שנקרא הבנין והישיבה ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר צ"ל מתאים אליו, אבל 

לאידך גיסא אין הם מחוייבים לבדוק את כאו"א באיזה נוסח מתפלל כו' ובמילא מובן גם כן שאם בדרך 

ארעי ירד מי לפני התיבה ויתפלל נוסח אחר הרי אין זה ענין למלחמה.

כנ"ל הנני כופל עוד הפעם שיש לקלוט תלמידים להישיבה אף אם חוששים הם שהתלמידים ישארו 

רק באופן זמני כי נוסף ע"ז שאם ישפיעו על התלמידים כדבעי ישארו בקביעות עכ"פ רובם, הנה גם בשביל 

השפעה ביר"ש טהורה באופן זמני כדאי הדבר.

בהנוגע לסיום מכתבו שצער אנ"ש ביותר גדול מזה שהם רואים שאפשר להצליח והחסרון שאין 

אחרים  ולא  ל]אוסטרליא[  אותו  דוקא  הביאה  העליונה  שההשגחה  כיון  הנה  לזה,  המתאימים  אנשים 

והראתה מופתים גלוים... הנה ברור הדבר שיש היכולת ביד אנ"ש הנמצאים ב]אוסטרליא[ לעשות ככל 

הדרוש, ויה"ר מהשי"ת שיוציאו יכולת זו מהכח אל הפועל ושיהי' זה בהקדם ובנקל.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט ופ"ש כהדו"ש.



טו אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אברהם חיים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' סיון ואח"כ גם הספר תשובות בית הלל. והשי"ת יצליחו למלאות 

חלקו ותפקידו בהגדלת תורה והאדרתה התלוים בהחזקת יראת שמים טהורה וכמרז"ל )שבת ל"א סוף 

ע"א( שכשיראת ד' היא אוצרו הרי אז מתקיים אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ודעת, ושבימינו אלה אי 

אפשר לזה אלא בקיום ציווי האריז"ל )עיין אגרת הקדש לרבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - 

והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה( - שבדורותנו אלה מותר ומצוה לגלות זאת החכמה, ועיין בארוכה בהקדמת 

תלמידו הרח"ו משער ההקדמות שהאריך בזה בביטוים נוראים ומבהילים.

וידוע ג"כ פסק השו"ע )או"ח ריש סי' צ"ח( שקודם התפלה צריך לחשוב מרוממות הא-ל יתעלה 

כו' והרי מובן ופשוט שא"א לחשוב עד"ז מבלי ידיעה בזה, והאריכות בזה אך למותר, ומה גדול ההעלם 

וההסתר אשר אף שכל הנ"ל מובן בפשטות נצרך להסביר הכרח לימוד זה.

מוסג"פ סקריפ להוצאות הפרטית והשי"ת יצליחו.

                   בברכה.

נ.ב. מה שהעתיק במכתבו בענין הוי' הוי' וכו'. הנה לא ביאר הענינים כל צרכם. א( בדברי הרא"ש 

כיון שמחשבת ע"ז מצטרפת הרי אין זה קודם שחטא. ב( בהפירוש דה' אחד שמסביר שלא יהיו צריכים רק 

לשם אחד. הנה איך אפשר לומר שלע"ל לא יהיו י"ג תיקוני דיקנא שהן י"ג מדות הרחמים שלדעת כמה 

מהראשונים מתחילים משם הוי' הראשון ואדרבה מדויק הוא דוקא מל' רז"ל אני הוא קודם שיחטא. 

עליו כאילו  והול"ל מעלה  בדיוק הלשון מצרפה  א( עפמ"ש בתניא פרק ט"ז  בזה הוא בקיצור.  וההסבר 

עשאה, ועיין שם בקרבן נתנאל. ב( אין הענין שיבוטל ח"ו שם הוי' אחד משני שמות הוי' אלא המדובר הוא 

בהפסיק טעמי שביניהם שלע"ל יהי' הוי' אחד שני השמות באחדות. יעוין זח"ג קלח, א. לקו"ת דנט"א.

שהעתיק במכתבו: בספר של הגה"ק כחד מקיימא מרן ממונקאטש זי"ע בשם הגה"ק רמ"ל סאסובער זי"ע 
כי ארז"ל במסכת ר"ה י"ז בי"ג מדות ה' ה' אני ה' קדם שיחטא האדם, וה' לאחר שיחטא האדם, והקשה הרא"ש 
שם מה צריך למדת הרחמים קדם שיחטא? ותירץ דמיירי במחשבת ע"ז שהוא קדם שחטא האדם עדיין ואף שאין 
המחשבה רעה מצטרפת למעשה, אבל בע"ז מצטרפת שנאמר למען תפוש את בנ"י בלבם, עכ"ד הרא"ש ז"ל, ולפי"ז 
צריכין ב' שמות רק בשביל ע"ז ולעתיד בב"א יהיה להעביר גלולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון ולא יהיה עוד 
 - - מדת הרחמים בכללותה שא"א בלעדה  מחשבת ע"ז כלל על כן באמת לא יהיו צריכין לב' שמות רק לשם אחד 

השי"ת יזכנו בקרוב שיהיה ה' אחד ע"י משיח ה' מדברנא דאומתי' במהרה דידן כי"ה. 

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... כפי שאמר לי... הנה אביו למד בליובאוויטש והרי ידוע פס"ד המשנה שהאב זוכה לבן בחכמה 

שהיא הסברא הישרה וכמבואר במפרשי המשנה שם, ואין לך סברא ישרה מזו, להכיר בההכרח הגמור 

בדורותנו אלה ללמוד זאת החכמה )עיין אגרת הקדש לרבנו הזקן דף קמ"ב ע"ב( שזה משפיע על כל מעמד 

ומצב האדם ובפרט של אלו שהוריהם כבר נכנסו בכרם פנימיות התורה שאז ציווי רז"ל )שבת ל"א סוף 

ע"א( אם יראת ד' אוצרו הן א"ל כו' הוא בהחלט ובהקדם והשי"ת יזכהו להיות ג"כ צנור אשר על ידו 

יתפשט לימוד זה גם בחביריו וסביבתו.

בברכת מזל טוב מזל טוב.



טז

        
– הק' בחדרו בוסטון, תמימים" "אחי דישיבת ולתלמידות לתלמידים –

מוגה בלתי

מסופר שבה חדשה, פרשה וללמוד לקרוא התחילו באיֿכח1היום בתור הקב"ה בחר שבהם לוי, שבט אודות
על הקרבנות הקרבת היתה שבו ובביתֿהמקדש, במשכן מועד", אוהל עבודת את "לעבוד ישראל, עם כל של
גם ומה ישראל, עם לכל הקב"ה של ברכותיו המשכת פעלו זה ידי ועל גופא, לוי משבט שנבחרו הכהנים ידי

ישראל. בני את לברך נצטוו שהכהנים

רק הוא עכשיו החסרון הרי – עכשיו כן שאין מה קיים, היה המקדש שבית בזמן היה זה שכל פי על ואף
עתה. גם ישנו הנשמה, בחיי ברוחניות, הענין תוכן אבל הפיזי, במובן בגשמיות,

הרמב"ם להבדל2וכדברי מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר . . ואיש איש כל אלא בלבד, לוי שבט "לא :
כו'". לו ויזכה כו' ונחלתו חלקו ה' "ויהי' ומסיים, וכו'", ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד

ללכת בוחר כאשר – מישראל אחד כל ואצל עכשיו, גם ישנה לוי דשבט שהעבודה היא, הדברים ומשמעות
לכל גם אלא לעצמו, רק ולא המצוות, וקיום התורה ללימוד להתמסר האלקית, בעבודה התעסקות של בדרך
עם לכל הקב"ה של בברכותיו גם ניתוסף זה ידי ועל לו, המצטרך בכל מהקב"ה מתברך ואז מישראל, אחד

ישראל.

מצוות, ומקיימים ה' תורת לומדים בישיבה, שמתחנכים ילדות, זה דרך ועל ילדים, ישנם כאשר כלומר:
תוכן מצד הנה – להתנהג צריכים כיצד ישראל לכל "דוגמא" שמשמשים ובאופן הראויה, בהנהגה ומתנהגים
הקב"ה של ברכותיו להם וניתנים קיים, היה המקדש שבית בזמן שהיו והכהנים לוי שבט כמו הם הרי הענין,

ישראל. לכלל וגם ומדריכיהם, מוריהם להוריהם, גם – ידם ועל להם, המצטרך בכל

שהשנים להרגיש מכם אחד כל צריך כדבעי, ולהתנהג בהתמדה, ללמוד לישיבה, ללכת שזכיתם כיון ולכן,
שיכו נעלה הכי ומצב המעמד הם אתםהאלו שהרי – ישראל בני אצל להיות ל נמשכות ידכם ועל ,

ישראל. ולכלל להוריכם לכם, המצטרך בכל הברכות

***

דוגמא בתור המתאימה ובהנהגה בהתמדה, בלימוד תוסיפו מכאן, שבנסיעתכם עתה, אתכם לברך ברצוני
וברוחניות. בגשמיות לכם המצטרך בכל הברכות את תקבלו זה ידי ועל לאחרים,

בהזדמנויות להתראות ושנזכה בבוסטון, וחברותיכן חבריכם לכל דרישתֿשלום תמסרו שמח. וקיץ בריא קיץ
להיות תחזור ואז המקדש, בית את ויבנה הקדושה, לארצנו בחזרה ויוליכנו צדקנו משיח שיבוא ועד שמחות,

קיים. היה המקדש שבית בזמן שהיתה כפי הכהנים, ידי על יתברך ה' עבודת

ושמחה. טוב של באופן שהם בהזדמנויות להתראות ונזכה שמחה, ונסיעה טוב קיץ לכם ושיהיה לשלום, סעו
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ואילך.1) ב יח, ויובל.2)קורח שמיטה הל' סוף

      
"אמונה", למחנהֿקיץ הנוסעות למדריכות –

– הק' בחדרו יעקב", "בית המסיימות ולתלמידות

מוגה בלתי

מוסדות שאר זה דרך (ועל יעקב" "בית שסיימו אלו גם כן וכמו ישראל, ילדי של מדריכות כאן נמצאות
השם. בעזר שיבנו הפרטיים בבתיהם מדריכות או מורות להיות מתכוננות הן שגם הקודש), טהרת שעל חינוך

חייהם. משך של העתיד כל תלוי זו שבהדרכה כיון בחייהם, ביותר החשוב הדבר היא ילדים של הדרכה

להדריך אותם שמעמיד אנשים לאותם נותן שהקב"ה הזכות גודל וגם שבדבר, האחריות גודל מובן ומזה
והמצוות. התורה דרך שהיא החיים, בדרך ישראל ילדי

***

הבעש"ט בתורת וכמבואר פרטית. בהשגחה הוא דבר ושלום,1כל חס במקרה שהוא קטן דבר אפילו שאין
בודאי שהם ישראל, ילדי הדרכת עם הקשורים הענינים ובפרט הקב"ה. של פרטית בהשגחה הוא דבר כל אלא

המקסימלית. במדה פרטית בהשגחה

בחר שהקב"ה מלמעלה, נקבע כך אלא במקרה, זה שאין בודאי הרי ישראל, ילדי של מדריכות שאתן כיון
של העתיד את בידכן ומסר נאמרבכן ישראל בני כל על שהרי בהטילו2– – אלקיכם" לה' אתם "בנים

ביותר. ארוך זמן במשך אצלם תשאר מכן שיקבלו שההשפעה כך, אותם, להדריך הקדוש התפקיד את עליכן

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין לנו אומרים ז"ל מיהודי3חכמינו תובע הקב"ה שכאשר דהיינו, ,
זאת. למלא שיוכל הכחות את הוא נותן מסויים, תפקיד עליו ומטיל מסויים דבר

הדרושים, הכחות את לכן נתן בודאי ישראל, ילדי והדרכת חינוך של התפקיד את עליכן הטיל שהקב"ה כיון
בחיים. אמיתי אושר שמביאה התורה, דרך הטובה, בדרך לילך עליהם להשפיע שתצליחו

לכן, שנותנים הכחות את לנצל שתרצו ברצונכן, תלוי זה הרי חפשית, בחירה ישנה דבר שבכל כשם אלא,
תצליחו. בודאי תרצו, רק וכאשר

מתוך – לומר תוכלו שעליו דור להעמיד תצליחו ואז שלכן, הכחות את לנצל באמת שתרצו יתברך ה' יתן
שגידלנו. גידולים ראו – אמיתי רגש

הפרטים. בכל שלכן, בענינים הצלחה גם יביא זה וכל

***

בגשמיות, והן ברוחניות הן הקיץ את ותנצלו וברוחניות, בגשמיות בריא קיץ לכן יתברך ה' יתן

הרוחניות ידי על מאשר פחות לא הגשמיות ידי על יתברך ה' את לעבוד יכולים הבעש"ט, דברי לפי שכן, –
לבב. ובטוב בשמחה עבודתכן את ותעבדו –

***

לו:) ואמר לר.מ. שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה כך (אחר

בנוגע הן המדריכות, של להמדריך בנוגע שכן במכל זה הרי – להמדריכות בנוגע אמורים הדברים אם
לכחות. בנוגע והן לזכות, בנוגע הן לאחריות,

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

ואילך.1) סקע"ט בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

א.2) יד, ראה פ'
סע"א.3) ג, ע"ז



יז

      
"אמונה", למחנהֿקיץ הנוסעות למדריכות –

– הק' בחדרו יעקב", "בית המסיימות ולתלמידות

מוגה בלתי

מוסדות שאר זה דרך (ועל יעקב" "בית שסיימו אלו גם כן וכמו ישראל, ילדי של מדריכות כאן נמצאות
השם. בעזר שיבנו הפרטיים בבתיהם מדריכות או מורות להיות מתכוננות הן שגם הקודש), טהרת שעל חינוך

חייהם. משך של העתיד כל תלוי זו שבהדרכה כיון בחייהם, ביותר החשוב הדבר היא ילדים של הדרכה

להדריך אותם שמעמיד אנשים לאותם נותן שהקב"ה הזכות גודל וגם שבדבר, האחריות גודל מובן ומזה
והמצוות. התורה דרך שהיא החיים, בדרך ישראל ילדי

***

הבעש"ט בתורת וכמבואר פרטית. בהשגחה הוא דבר ושלום,1כל חס במקרה שהוא קטן דבר אפילו שאין
בודאי שהם ישראל, ילדי הדרכת עם הקשורים הענינים ובפרט הקב"ה. של פרטית בהשגחה הוא דבר כל אלא

המקסימלית. במדה פרטית בהשגחה

בחר שהקב"ה מלמעלה, נקבע כך אלא במקרה, זה שאין בודאי הרי ישראל, ילדי של מדריכות שאתן כיון
של העתיד את בידכן ומסר נאמרבכן ישראל בני כל על שהרי בהטילו2– – אלקיכם" לה' אתם "בנים

ביותר. ארוך זמן במשך אצלם תשאר מכן שיקבלו שההשפעה כך, אותם, להדריך הקדוש התפקיד את עליכן

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין לנו אומרים ז"ל מיהודי3חכמינו תובע הקב"ה שכאשר דהיינו, ,
זאת. למלא שיוכל הכחות את הוא נותן מסויים, תפקיד עליו ומטיל מסויים דבר

הדרושים, הכחות את לכן נתן בודאי ישראל, ילדי והדרכת חינוך של התפקיד את עליכן הטיל שהקב"ה כיון
בחיים. אמיתי אושר שמביאה התורה, דרך הטובה, בדרך לילך עליהם להשפיע שתצליחו

לכן, שנותנים הכחות את לנצל שתרצו ברצונכן, תלוי זה הרי חפשית, בחירה ישנה דבר שבכל כשם אלא,
תצליחו. בודאי תרצו, רק וכאשר

מתוך – לומר תוכלו שעליו דור להעמיד תצליחו ואז שלכן, הכחות את לנצל באמת שתרצו יתברך ה' יתן
שגידלנו. גידולים ראו – אמיתי רגש

הפרטים. בכל שלכן, בענינים הצלחה גם יביא זה וכל

***

בגשמיות, והן ברוחניות הן הקיץ את ותנצלו וברוחניות, בגשמיות בריא קיץ לכן יתברך ה' יתן

הרוחניות ידי על מאשר פחות לא הגשמיות ידי על יתברך ה' את לעבוד יכולים הבעש"ט, דברי לפי שכן, –
לבב. ובטוב בשמחה עבודתכן את ותעבדו –

***

לו:) ואמר לר.מ. שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה כך (אחר

בנוגע הן המדריכות, של להמדריך בנוגע שכן במכל זה הרי – להמדריכות בנוגע אמורים הדברים אם
לכחות. בנוגע והן לזכות, בנוגע הן לאחריות,
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– הק' בחדרו משה", "אהל בישיבת המסיימת הכתה לתלמידי –

מוגה בלתי

בחר שבו כהונתו על והעדות והסימן אהרן, כהונת על שהיתה המחלוקת אודות מסופר השבוע בפרשת
שקדים" ויגמול גו' אהרן מטה ש"פרח – היה .1הקב"ה

בהנהגתינו. והוראה השכל מוסר שהם אומרת, זאת מהתורה, חלק הם התורה סיפורי

הנ"ל: מסיפור ההוראה

בכדי בטהרה, תמיד להיות הוצרך ולכן וכו', הקרבנות בעבודת ה' את ועבד במשכן, נמצא היה – הכהן
בטהרה. ה' את לעבוד שיוכל

וקיום תפלה התורה, לימוד ידי על ה' את עובד שהוא השעות שבאותם – מישראל אחד בכל הוא וכן
במסחר, עוסקים או שמשחקים בשעה – מיוחדת. בטהרה שיהיה דרוש זה ובזמן כהן, בבחינת הוא הרי המצוות,
טהורות, מחשבות – בטהרה להיות צריך המצוות, וקיום תפלה הלימוד, בשעת אבל הטהרה, ענין כך כל נוגע לא

טהור. ולב זך מוח

שקדים. – היה אהרן של לכהונתו הסימן

הפריחה עד מהנטיעה ביותר פחות זמן ששוהה דהיינו, הפירות, מכל להפריח הממהר הפרי הוא .2שקדים

לכהונתו שהסימן – (כנ"ל) ה' עבודת שהיא ישראל, איש כל של בכהונה גם כך אהרן, של בכהונתו וכמו
של ביכלתו כי, שבדרכו, המניעות כל מתבטלים אזי ה', רצון לעשות מחליט שכאשר כלומר, השקדים, הוא

טוב. מעשה מניעות) כל (בלי מיד פורח טובה ומהמחשבה ועיכובים, מניעות כל להסיר הקב"ה

שבחייכם. הכהונה זמן הם אלו שנים הרי ה', תורת תורה, לומדים שבו במוסד אתם שנמצאים כיון

בכל וטהרה במחשבתכם, טהרה – מיוחדת טהרה של בדרגא להיות צריכים שהנכם לדעת עליכם ולכן,
הנהגתכם.

ויתבטלו יסורו אזי המצוות, ובקיום בתפלה התורה, בלימוד להוסיף במחשבתכם באמת תחליטו וכאשר
רז"ל וכהבטחת הפועל, אל מיד יבוא ומהמחשבה המניעות, כל ומצאת.3ממילא יגעת :
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כג.1) יז, קרח
עה"פ.2) פרש"י ראה

רע"ב.3) ו, מגילה

     
הכתוב רש"י:על מעתיק וגו' פניהם על ויפלו

ומפרש הרוחות" אלקי אין"אֿל מחשבות, "יודע :
עליו שסרחה ודם בשר מלך ודם, בשר כמדת מדתך
כועס כשהוא לפיכך החוטא מי יודע אינו מדינה מקצת
המחשבות כל גלויות לפניך אתה אבל מכולם נפרע

החוטא". מי אתה ויודע
היא רש"י של כוונתו - בפשטות שאיןוהנה לדייק

נשמות של במובן הרוחות" "(אלקי) אלאלפרש ,
של אלקיםבמובן הרוחות": "אלקי ופירוש -

הקודמת בפרשה שמצינו (וכמו מחשבות. :היודע
היתה עקב כלב שתיבת"ועבדי גו'". עמו אחרת

מחשבה ענינה בה הנאמר רק"רוח" לזה: וההוכחה .(
"אלקי הדבור התחלת של השייכות מובנת זה לפירוש
יחטא אחד "האיש זה לאחרי שכתוב למה הרוחות"
יודע שהקב"ה לפי כי - תקצוף" העדה כל ועל
לקצוף, מי ועל החוטא הוא מי יודע הוא הרי מחשבות

"אלקי נפרש אם ענינואבל מהו מובן: אינו "
"האיש שכתוב למה כהקדמה הנשמות" "אלקי של

וגו'" יחטא ?אחד

ודם בשר כמדת מדתך "אין ממשיך: שרש"י וזהו
כו' אתה אבל שלפיוכו' והיינו החוטא", מי אתה

מחשבות", "יודע היינו הרוחות" ש"אלקי זה פירושו
לפירושו ההכרח וזהו - בכתוב ההמשך .מוסבר

להבין: וצריך

כמדת מדתך (ש"אין הדבר להסביר לרש"י למה א)
- וכו'" ודם בשר "מלך של המשל ידי על ודם) בשר

זה? משל ידי על יש ביאור ותוספת הבהרה איזו

באם ולכןב) בהענין הסברה איזו זה במשל
מוקדם רש"י הביאו שלא הטעם מהו - רש"י מביאו

וירא בפרשת - (הדומהבתורה אבינו אברהם בטענת
מתאים שם גם ובמילא בעניננו משה לטענת לכאורה
עם צדיק תספה "האף לסדום: בנוגע זה) משל להביא

?רשע"

ויושר, בצדק מושל באם ודם, בשר מלך גם הרי ג)
אם כי רבים אנשים יעניש לא אחד כשיחטא הרי
"מי ויברר וידרוש שיחקור וכו' שופט שימנה
מי לברר אפשר שאי באופן הוא אם ואפילו החוטא",
זה בשביל וכי - ביאור דורש עדיין הרי החוטא, הוא

האחד הוא מי הוברר ישרשלא "מלך יעניש שחטא
"כולם"? את הולך"

מדינה)" מקצת (עליו "סרחה בלשון רש"י פתח ד)
ה)חוטא" "(מי בלשון ?!ומסיים

לשון החוטא" מי יודע "אינו רש"י מסיים - כן ה)
עליו "שסרחה כהפתיחה ודלא יחיד, "?

"אחד "האיש התיבות רש"י מעתיק כך אחר
אמר תקצוף. העדה כל על ואתה החוטא "הוא ומפרש:

אמרת יפה לאהקב''ה ומי חטא מי ומודיע יודע אני
חטא".
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הכתוב רש"י:על מעתיק וגו' פניהם על ויפלו

ומפרש הרוחות" אלקי אין"אֿל מחשבות, "יודע :
עליו שסרחה ודם בשר מלך ודם, בשר כמדת מדתך
כועס כשהוא לפיכך החוטא מי יודע אינו מדינה מקצת
המחשבות כל גלויות לפניך אתה אבל מכולם נפרע

החוטא". מי אתה ויודע
היא רש"י של כוונתו - בפשטות שאיןוהנה לדייק

נשמות של במובן הרוחות" "(אלקי) אלאלפרש ,
של אלקיםבמובן הרוחות": "אלקי ופירוש -

הקודמת בפרשה שמצינו (וכמו מחשבות. :היודע
היתה עקב כלב שתיבת"ועבדי גו'". עמו אחרת

מחשבה ענינה בה הנאמר רק"רוח" לזה: וההוכחה .(
"אלקי הדבור התחלת של השייכות מובנת זה לפירוש
יחטא אחד "האיש זה לאחרי שכתוב למה הרוחות"
יודע שהקב"ה לפי כי - תקצוף" העדה כל ועל
לקצוף, מי ועל החוטא הוא מי יודע הוא הרי מחשבות

"אלקי נפרש אם ענינואבל מהו מובן: אינו "
"האיש שכתוב למה כהקדמה הנשמות" "אלקי של

וגו'" יחטא ?אחד

ודם בשר כמדת מדתך "אין ממשיך: שרש"י וזהו
כו' אתה אבל שלפיוכו' והיינו החוטא", מי אתה

מחשבות", "יודע היינו הרוחות" ש"אלקי זה פירושו
לפירושו ההכרח וזהו - בכתוב ההמשך .מוסבר

להבין: וצריך

כמדת מדתך (ש"אין הדבר להסביר לרש"י למה א)
- וכו'" ודם בשר "מלך של המשל ידי על ודם) בשר

זה? משל ידי על יש ביאור ותוספת הבהרה איזו

באם ולכןב) בהענין הסברה איזו זה במשל
מוקדם רש"י הביאו שלא הטעם מהו - רש"י מביאו

וירא בפרשת - (הדומהבתורה אבינו אברהם בטענת
מתאים שם גם ובמילא בעניננו משה לטענת לכאורה
עם צדיק תספה "האף לסדום: בנוגע זה) משל להביא

?רשע"

ויושר, בצדק מושל באם ודם, בשר מלך גם הרי ג)
אם כי רבים אנשים יעניש לא אחד כשיחטא הרי
"מי ויברר וידרוש שיחקור וכו' שופט שימנה
מי לברר אפשר שאי באופן הוא אם ואפילו החוטא",
זה בשביל וכי - ביאור דורש עדיין הרי החוטא, הוא

האחד הוא מי הוברר ישרשלא "מלך יעניש שחטא
"כולם"? את הולך"

מדינה)" מקצת (עליו "סרחה בלשון רש"י פתח ד)
ה)חוטא" "(מי בלשון ?!ומסיים

לשון החוטא" מי יודע "אינו רש"י מסיים - כן ה)
עליו "שסרחה כהפתיחה ודלא יחיד, "?

"אחד "האיש התיבות רש"י מעתיק כך אחר
אמר תקצוף. העדה כל על ואתה החוטא "הוא ומפרש:

אמרת יפה לאהקב''ה ומי חטא מי ומודיע יודע אני
חטא".
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"(האיש שבמקום זה, בפירושו רש"י כוונת מהי א)
והוסיףאחד) החוטא" "הוא כתב בקרא שנאמר "

לכאורה הרי – תקצוף)" העדה כל (על "ואתה תיבת
בהכתוב ביאור תוספת כל בזה .אין

מה שהוא) אופן (באיזה לפרש רש"י כוונת באם ב)
העדה כל ועל (וגם) יחטא אחד) "(האיש שכתוב
כל על או אלו תיבות גם להעתיק ליה הוה תקצוף",

ב"וגו'". לרמזם פנים

בזה רש"י כוונת מהי "אמרג) הענין:
מזו: יתירה חטא". כו' יפה הקב"ה

משה: אל הקב"ה אמר – משה לטענת במענה ד)
והכתוב ואבירם", דתן קרח למשכן מסביב "העלו

שהגיע העונש מובןמפרש אינו זה פי על .
היינו אמרת" יפה הקב"ה "אמר רש"י: שכתב מה
(ותיבות אחד "האיש משה לטענת מסכים שהקב"ה

שלאאלו הודיע הקב"ה והרי - יחטא" רש"י)
אלא חטא ?אחד

הוא החידוש כי מיותר לכאורה - יודע" "(אני) ה)
שרש"י ובפרט מודיע". . . ב"אני לשוןרק על זה

"יודע"! המדרש

קשה: הענין בכללות

שבמחלוקת פעמים כמה נזכר הקודמים בפסוקים
"ויקומו - רבים אנשים השתתפו ואהרן משה על קרח
ויקהלו . . ומאתים חמישים ישראל מבני ואנשים . .
ואל קרח "אל דבר ומשה וגו'", אהרן ועל משה על

"כל את גם והוכיח עדתו", שאמרכל ועד ,"
הנועדים"אתה "רש"י ובפירוש ,:

זה -"שכבר וכו'" בעגל חטאו רביעי, סרחון
זו במחלוקת חטא בלבד אחד שלא מוכח זה שמכל
"האיש משה אמר ואיך - משה) של דעתו לפי (גם

גו"? יחטא אחד

זה בכל :והביאור
גו'" קרח עליהם "ויקהל הפסוק על בפירושו
השבטים אצל "הלך רש"י: כתב זה) פסוק (שלפני
איני מקפיד אני לבדי שעלי אתם כסבורין אותם ופתה

כולם". שנתפתו עד כו' כולכם בשביל אלא מקפיד

העדה אנשי את פיתה אשר הוא שקרח היינו
עד וכו', לטובתם מתכוון שהוא בדבריו ומשכם
בנוגע הדבר והוא ואהרן. משה על בתלונות שהכניסם
ואבירם "דתן שהם בהמחלוקת, המשתתפים לראשי
וכמו ומאתים", חמישים ישראל מבני ואנשים וגו'
היו (שממנו ראובן שבט שהיה "בשביל רש"י: שפירש
שכן . . שרוי איש) הר"ן של ו"רובן" וכו' ואבירם דתן
והיינו במחלוקתו", קרח עם נשתתפו . . . ובניו לקהת
פיתה שקרח זה ידי על באה במחלוקת שהשתתפותם

נכונה שטענתו להם שנדמה עד והסיתם אבלאותם .
נכנסים היו לא קרח, של פיתויו לולא עצמם מצד הם

זו. למחלוקת

עצמו את להצדיק לאדם לו אין שבודאי [ואף
זו דברבהתנצלות שעשה בזה האשם הוא שאין ,

כי - מישהו ידי על לזה שנתפתה היות כהוגן שלא
בדעתו חזק להיות וגם הרשע, מן להתרחק האדם צריך
בפועל הרי זה כל עם – וכו' מפיתויים להתפעל מבלי
קרח]. של בהשפעתו אלא ואהרן משה על נחלקו לא

ודם בשר ל"מלך משל בהביאו רש"י כוונת וזוהי
שהנהגתם לדייק היינו מדינה", מקצת עליו

באופן - "סרוחה" (כפירושהיתה המלך אצל
ש לא אבל כפשוטו), "סרחה" של

זה).בהמלך עבור מיתה שיתחייבו באופן (ובפרט

המדינה" ו"מקצת היות פנים,אמנם כל על
לפחות) (אחד, שהוא מי ביניהם שיש מסתבר הרי
הרי גופא) ו(בזה – זה סרחון לידי והביאם שהסיתם

" ממשהוא "המ שכתבנגד וזהו לך.
מי יודע "ואינו היינורש"י: - יחיד) (בלשון "

"מקצת אנשי כן שאין מה להסרחון. והגורם המסית
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פי'15) שאין לומר רש"י שכוונת כתבו כאן רש"י במפרשי
חוטא שהוא אלא כאן) אוה"ח (ראה לעתיד ו"תקצוף""יחטא" ,

דא"כ בפנים לקמן המבואר על נוסף אבל עתיד. ל' כפשוטו: הוא
ו"תקצוף": "יחטא", תיבות גם להעתיק לרש"י הו"ל

לעבר מעתיד (לשנות "חוטא" או "חטא" לומר לרש"י הו"ל א)
"הוא"). ובהדגשת התואר (בשם - החוטא" "הוא ולא להוה) או

"ואתה". תיבת רש"י הוסיף למה ב)
יא.16) ה, ג, ב, – שם פרשתנו
ז.17) שם, פרש"י גם וראה ד. שם, פרשתנו

פי'18) (כאן). ספורנו ראב"ע, כא), פסוק (כאן רמב"ן גם ראה
כאן. לבמדב"ר מהרז"ו

שבהם19) סנהדראות ראשי משך שם: וראה פרשתנו. ריש פרש"י
כו'. בדברים

קונטרס20) וראה יד. שם, ובפרש"י ואילך א ג, בראשית ראה
.98 ע' ומעין

(21.12 הערה לעיל ראה כאן. ובמדב"ר התנחומא לפי' משא"כ

    

"חוטאים" לקרותם שאין ש"סרחון"המדינה" אלא
כאן .יש

החוטא מי יודע שאינו מכיון ודם בשר במלך ולכן
עליו "סרחו" בפועל שהרי מכולם, נפרע הוא הרי
ויודע המחשבות כל גלויות לפניך אתה "אבל כולם,
"סרחו" שרק שאלה יתכן לא כן ואם החוטא", מי אתה

החוטא. של החמור בעונש ייענשו

בתיבות ומפרשה רש"י מבארה משה של זו וטענתו
שנדפס כפי עצמו בפני דיבור (ואינו אלאהכתוב -

מי אתה "ויודע זה: לפני שכתוב למה בהמשך
אחד "האיש רקהחוטא"): העם שאר (אבל

תקצוף, העדה כל על מחשבות) (היודע ואתה "סרחו")
בתמיה!

יפה הקב"ה "אמר משה של לטענתו ובתשובה
טענתו לכללות בזה והכוונה שאיןאמרת" משה של

"סרחו". שרק אלו ולא "החוטא" את אלא להעניש
היה שמשה כמו הדבר אין לפרט, בנוגע אולם

חוטא שהיה ש"וסבור אלא ,יודעמי ומודיע
אבירם דתן גם אלא חטא בלבד קרח שלא - חטא"
הקב"ה שאמר וזהו העדה), שאר כן שאין (מה חטאו

קרח למשכן מסביב "העלו שלשתם כי ,"
הם. "חוטאים"

זה רש"י מפירוש – האדם בעבודת ההוראה
הענינים: בפנימיות
בפרשה לדתןמסופר לקרוא "משה ששלח

גדולה בעזות וענו לבוא מיאנו והם גו'" :ולאבירם
העיני וגו' במדבר להמיתנו . . העליתנו כי "המעט
למשה ש"ויחר אשר עד גו'", תנקר ההם האנשים
לא במחלוקת שהשתתפותם מורה זה שכל – מאד"

ש אלא בלבד, "סרחון" של באופן -היה היו
"האיש ואמר זכות לכף רבינו משה דנם זה כל ולאחר

"יחטא!

(שבכל ואחד אחד כל צריך כמה עד ההוראה ומזה
השלום עליו רבינו משה מבחינת בו יש ואחד )אחד

לכף חבירו את לדון - זו מדה בנפשו ולהשריש לפעול
השולל באופן היא חבירו כשהנהגת שאפילו ועד זכות,
בזכותו להפך עליו זאת בכל זכות, לימוד כל לכאורה
להחזירו בו התלוי כל יעשה גם הרי - מזה וכתוצאה

הישרה. בדרך ולהעמידו
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בנפשותם",22) האלה החטאים מחתות "את ג) יז, (פרשתנו ומ"ש
סוג - איש הר"נ הנה כו'" נפשותם על חטאו "הם ז): (טז, ובפרש"י

בפ"ע
ל"נ על(שהרי ו"נחלקו אוה"מ, פתח עמדו כי - להם בנוגע

ב"אש עונשם ולכן בחוץ. שרת" ב"כלי קטורת שהקריבו עי"ז הקב"ה"
– הוי'" מאת פרש"ייצאה ראה – ואביהוא נדב ממש) (ולא

יג). יז,
מקרא. של פשוטו ע"פ הוא איך וצ"ע

בעגל23) חטאו רביעי סרחון בידם זה שכבר ד): (שם, רש"י ומ"ש
גם כו'). במתאוננים וכן רב (ערב מפתים ע"י זה הי' בעגל גם כי כו'.

ה"ז ולכן סרחון, – וכו') (דעגל חטא בכלל יש י"ל: אף
משמע לא אבל – סרחון) אלא אינו בפרשתנו (כי רביעי חטא שאינו
בפעם שגם היינו ופייס", אביו על "שסרח ד): (טז, מפרש"י כן

דסרח. פיוס הי' הראשונה
כת"י,24) ובפרש"י ושני, ראשון, בדפוס משמע חסרהוכן

תיבות בין לפירושו) – מעתיק שרש"י התיבות בין (המפסקת הנקודה
"הוא". לתיבת אחד" "האיש

בפנים.25) כנ"ל הוא, אחד ד"ה כי
"אני26) (ולא מודיע" "אני אלא נזכר לא בתנחומא משא"כ

(וכנ"ל חטאו* מהם שכמה ידע משה גם התנחומא לפי כי יודע")
וכו' שמרדו אי' שבתנחומא 11 מהם)אוהערה **

ש"אני הוא הקב"ה שבמענה העונש)והחידוש (ע"י בנ"י לכל "
בזה כי יודע" "אני שרק גם הוא החידוש לפרש"י אבל כו'. חטא מי

שאיש משה של טענתו שג'שלל ידע לא משה כי החוטא, הוא
הם. "חוטאים" בגדר

העיקרי, החוטא הוא אחד" ש"האיש צ"ל התנחומא ולפי (*
כאן. בחיי רבינו וראה וכיו"ב.

שגם וכדרז"ל ואבירם ודתן דקרח ב"ב גם שכולל וי"ל (**
תנחומא א. קי, (סנהדרין ואדרבא במחלוקת השתתפו כו' נשיהם
(פרש"י תשובה לעשות הוצרכו קרח ובני ד) יח, במדב"ר ג. פרשתנו
שם. (תנחומא ביניהם היו שדים" "יונקי שגם וכיון יא) כו, פנחס

עשרים. או עשרה סברות: ב' לכן כז)), (טז, פרש"י שם. במדב"ר
ואילך.27) יב שם, פרשתנו
כו'.28) דב"ד בשלוחו דין בעל מתפקר א: טז, מו"ק ראה
הי'.29) ישראל אוהב רבינו משה א: סה, מנחות ראה
רפמ"ב.30) תניא
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ח.21. נה, 22.ישעי'   קע הכ"ב) (פ"ה שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :
פעם". שמיניות ושלש קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק פעמים.

ּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ׁשַ ּבְ

עשה עצמו כשוטה הזה, כותב על הדלתות: אכיש 
מלך גת מחוייב לי מאה רבוא, ואשתו חמישים1. 

דעת,  וחסר  כשוטה  עצמו  עשה  עינים  למראה  רק 
אבל באמת היתה בזה כוונה עמוקה, וכן היא האמת.

אכיש רומז על חכמה, ואשתו רומזת על בינה.
חכמה — היא י' שבשם, וכשתכפול י' על מילואה, 

ו"ד, הוא המאה של אכיש.
בינה — היא ה' שבשם, וכשתכפול ה' על מילואה, 

י', הוא החמשים של אשתו.
חכמה  כי  מלכות,  בחינת  לדוד,  זה  חייבים  והם 
ובינה הם הבונים את המלכות, כמו שכתוב2 ויבן הוי' 
אלקים את הצלע, וכתיב3 באר חפרוה שרים. והוא על 
דרך שהאב ואם, חכמה ובינה, נותנים נידוניא לבתם, 

מלכות.
זהו שחיבר דוד ספר תהלים, שיש בו ק"נ מזמורים.
)הערות לזהר ב עמ' צח(

ָנה4 ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ְיֵמי ׁשְ

שבעים — כנגד הז' מדות.
מחוייב  אינו  האדם  כי  נחשב,  לא  שנה  י"ג  ועד 
במצות, כי לא נכנס בו עדיין היצר טוב לגמרי, אם כן 
נשאר מספר ז"ן, גימטריא א"ל הוי"ה, שאז מאירה לו 
בחינה זו, כמו שכתוב5 אל הוי' ויאר לנו, מה שאין כן 

בי"ג שנה הראשונים, היה בחשך עדיין.
וכמאמר6 אור לי"ד, שמשנת י"ד מתחיל להאיר )ואז 

בודקין את החמץ, היצר הרע, כדי לבערו(.
ואל הוי' הוא בז"א7, היינו ז' מדות.

)תורת לוי יצחק עמ' רמז(

1( ילקוט שמואל שם.
2( בראשית ב, כב.

3( חקת כא, יח. לקוטי תורה להאריז"ל שם.
4( תהלים צ, י.
5( שם קיח, כז.

6( משנה ריש פסחים.
7( ראה רמ"ז לזח"ג קנט, א.

ֵסֶתר ֶעְליֹון8 ב ּבְ יֹוׁשֵ

סתר — הוא בינה.
עליון — הוא חכמה, שלמעלה מבינה.

וחכמה יושב בסתר דבינה, על דרך וחכם בבינה9.
)הערות לתניא עמ' ו(

ְפָחה ֶאל ַיד  ֵעיֵני ׁשִ ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם, ּכְ
ּה10 ְגִבְרּתָ

בעבד נקט לשון רבים, ובשפחה נקט לשון יחיד,
כי בדכורא דקדושה יש שתי בחינות, ישראל ויעקב, 
אדוניהם לשון רבים. וכן בלעומת זה הוא שני דוכרין, 

עבדים לשון רבים.
אבל בנוקבא דקדושה, אף שיש שתי בחינות, לאה 
ורחל, ששתיהן גבירות, הנה לפעמים מתחברות להיות 
אחד. וכמו שם אדני, שהוא שם אחד, הוא בלאה ורחל 
גם יחד )א"י בלאה, ד"נ ברחל(11. והיינו גבירתה לשון 

יחיד.
נוקבא דקליפה, יש שתי בחינות,  כמו כן בשפחה, 
השתי  וכמו  דרחל,  זה  והלעומת  דלאה  זה  הלעומת 
נשים זונות12. ולפעמים מתחברות להיות אחד13, והיינו 

שפחה לשון יחיד.
הן  ורחל  ולאה  גוף אחד,  הם  וישראל  ואף שיעקב 
שני גופים, הנה הדכורא הוא בחינת פנים, ופנים הוא 
אחור,  בחינת  הוא  ונוקבא  בחינות,  שתי  רבים,  לשון 

ואחור הוא לשון יחיד, בחינה אחת14.
)הערות לזהר ב עמ' תנא(

8( תהלים צא, א.
9( ספר יצירה פ"א מ"ד.

10( תהלים קכג, ב.
11( טעמי מצות להרח"ו פרשת שופטים.

12( מלכים א ג, טז.
13( טעמי מצות שם.

14( ועיין טעמי מצות להרח"ו פרשת ואתחנן בענין שנים מקרא ואחד 
תרגום.

ליקוטים מתורת לוי יצחק 
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.3   ותורה מצוה "נר (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :
אור").



לי היום יום . . . 

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ה ִהיא ַהִהְתַקּשְׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ
י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ..ַהִהְתַקּשְׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ֶזה ִהיא  ה ּבָ ּמּוִדים, ִהּנֵ י ַהּלִ ִמיַרת ְזַמּנֵ ים ּוִבׁשְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ִתי ּבַ ׁשָ ּקָ ם ּבַ ִלּמּוָדם ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם, ּוְמַקּיֵ ּבְ

רּות. ַהִהְתַקּשְׁ

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ּשְׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ
ׁשּוָבה,  ר ָלֶהם ְוָעׂשּו ּתְ ּצֵ ֵני ֹקַרח ֹלא ֵמתּו", ָמקֹום ִנְתּבַ מֹו "ּבְ אֹוָלה", ּכְ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ ָרָכה ּבְ ַהּבְ
ים ְויּוְכלּו ַלֲעׂשֹות  אֹול ִיְהיּו ַחּיִ ּשְׁ ם ּבַ ּגַ ָרָכה, ׁשֶ הּוא ַחי, ְוזֹוִהי ַהּבְ ל עֹוד ׁשֶ ׁשּוָבה מֹוֶעֶלת ַרק ּכָ י ּתְ ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ְלַפְרָנָסתֹו,  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ַרק  ָעָליו  ָהָאָדם,  ה".  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ּוֵבַרְכָך  ִתיב  ּכְ
ְהֶיה ַהּכֹל ַעל  ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ
ְרָנָסה  ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ יֵני ַהּתֹוָרה, ֲאׁשֶ י ּדִ ּפִ

קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ּתֵ

יום 
ראשון
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח

 יום 
שני
תהלים:
פרק קיט

אשרי. . . 
עד פסוק צו
מצותך מאד

יום 
שלישי
תהלים:
מפסוק צז
מה . . . 
עד סוף 
הפרק

לא שכחתי

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד



היום יום . . . לב

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א אידען 
אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א קעלבעל, 

איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
כעבור כמה שנים סיפר אאזמו"ר כל הנ"ל לאאמו"ר והוסיף: מ'באדארף אפילו וויסען 
די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין דער עיקר, 

העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ
ר ְלֵעיל ַלֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ְזּכָ ל ַהּנִ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּכָ ר ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִנים ִסּפֵ ה ׁשָ ּמָ ֲעבֹור ּכַ ּכַ
ה, ָצִריְך  ּנֶ ֶרְך ַלֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים, ַאְך ֵאין ֶזה ְמׁשַ ם ָלַדַעת ֶאת ַהּדֶ "ּב[, ְוהֹוִסיף: ָצִריְך ּגַ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

ָרִטית, ֵאיְך  ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
ר ֶזה ַאְך ֶזה  ָרִטית, ֲאׁשֶ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ָכל ֶרַגע ּבְ ְבָרִאים ּבְ ׁש ֶאת ָהעֹוָלם ְוַהּנִ ֵרְך ְמַחּדֵ טּובֹו ִיְתּבָ י ּבְ ּכִ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. הּוא ְמִציאּות ַהּנִ

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת  - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם הוא 
שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט אזא 
איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו דער 

גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת ֹראׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

יום 
חמישי
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

יום 
שישי
תהלים:
מפרק קמ

עד פרק קמד

שבת 
קודש
תהלים:

מפרק קמה
עד פרק קנ



לג היום יום . . . 
ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשֶׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ
ֶזה  יַע ֶאָחד ּכָ יֹוֵתר, ְוַעל ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה' ַיּגִ דֹוָלה ּבְ ַעל ַמֲעָלה ַהּגְ ֶחְלקֹו הּוא ּבַ ֵמַח ּבְ ִמּיּות – ַהּשָׂ ַגׁשְ ּבְ
ְוהּוא  יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ַהּגָ רֹון  ַהִחּסָ הּוא  ֶחְלקֹו  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ  – רּוָחִנּיּות  ּבְ ֲאָבל  יֹוֵתר.  ּבְ ֹבהֹות  ַהּגְ ְדֵרגֹות  ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ִנְהָיה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט סיון... כנראה אשר ענין נשי ובנות חב"ד נשתקע כו', ולפלא אשר לאחר כל 

אשר ראו בהשגחה פרטית כנראה עדיין לא חדרה ההכרה לפנימיותם אשר אין זהו רק ענין של תעמולה 

כלפי חוץ אלא שבעיקר נוגע לנשי ובנות חב"ד ולביתם ולא רק בענינים של הידור לחוד, ואין הדבר דומה 

להמצב כשהי' במדינתנו לפנים שאז היתה הברירה רק בשתי הקצוות או במס"נ לצד ימין או הפקירות 

וכיון שנשים דעתם קלה הרי ביותר יש לתבוע לארגן זה  לצד שמאל לגמרי משא"כ בהמצב עתה וד"ל. 

מהאנשים ויה"ר שיקויים והוא ימשול בך במילי דשמיא שזה יבוא לאחרי שהענין יהי' נוגע להם כמו שצ"ל 

נוגע. מובן שכל הנ"ל כתוב לכל אנ"ש והרשות בידו וגם הזכות לפרסם באופן המתאים.

בברכה.

נ.ב. ע"ד הקבלות בטח יסודר מהמשרדים.

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד סיון, ובו שאלה אודות בנו... שי' שאינו שוקד בלימודו כו' ושואל חוו"ד 

בזה.

כו' שזה מתחיל  צוורי דבריך  על  דידך  עד  ידוע פסק רז"ל  וכבר  הנה אינני רואה מקום לשאלה 

משנת הששה עשר שזהו גיל בנו שי' שכותב במכתבו ובמילא עליו הדבר מוטל לנקוט בהאמצעים ודרכי 

נועם שבנו ילמוד במסירה ונתינה אליבא דנפשי' ואז יצליח.

מ"ש אודות עניני הישיבה, הנה לפלא עליו שכיון שגם הוא מהר"מ והמשגיחים דהישיבה הרי גם 

עליו מוטלת האחריות בעד ההנהלה בכללותה וכמו בכל עניני צבור שאין הפירוש בזה דהיחיד פטור מהם 

וכידוע, וכל אחד מהר"מ והמשגיחים שעוסק במקצועו במסירה ואליבא דאמת הרי א"א שלא יפעול זה גם 

על שאר הנהלת הישיבה ואופן העבודה דשאר הר"מ והמשגיחים וכל הנ"ל הוא נוסף על הפס"ד )קידושין 

ובפעולה אחת שלו מכריע את עצמו ואת כל  כו'  והובא ברמב"ם( דלעולם יראה אדם עצמו שקול  ב  מ, 

העולם כולו לכף זכות או כו' ואחכה למכתבו מפורט מאשר מוסיף הוא בהענינים שתחת רשותו ומוסיף 

ככל האפשרי וכן הצעות מפורטות בהנוגע להטבת המצב בהענינים והמקצועות שתחת הנהלת אחרים, 

ומובן שכל המפרט יותר ה"ז משובח.

בברכה.



לד            

ה'תש"ע סיון כ"ד ראשון יום    

        
         
הם שבת במלאכת שנאמרו שהשיעורים למלך' ה'משנה כתב
שיעור "חצי גם הרי איסור לענין אבל חטאת, חיוב לענין רק

אפיה איסור לגבי ברש"י מפורש וכן התורה". מן עד,(שבתאסור

וכי) ד"ה ותמהא המגיה). צבי'(הרב ה'חכם פ"ו)על הסובר(סי'
אכילה. באיסורי רק קיים שיעור חצי שאיסור

אמת' ב)וב'שפת עד, יש(שבת בדבר: ראשונים שנחלקו הביא
ולא מדרבנן אסור שבת במלאכת שיעור שחצי הסוברים

התורהרמב"ן)(תוס',מדאורייתא מן שאיסורו אומרים ויש (רש"י,

הגהות מאירי, .אשרי)הנ"ל,
הרמב"ם בשיטת האחרונים ד)ונחלקו ח, כללים חמד', ה'שדי :(והביאם

יעקב' אלגזי)ה'קהלת להלן(למהרי"ט שמדבריו כ"ג)כתב (הל'

לדייק יש פטור", שיעור חצי המלאכות מן מלאכה העושה "כל
כתב כבר כי מדרבנן, אסור שבת במלאכות שיעור שחצי

ה"ג)הרמב"ם פ"א אסור(לעיל זה הרי 'פטור' שכתב מקום שכל

מדרבנן.
משנה' ה'לחם ה"א)ולדעת פכ"א במלאכת(להלן שיעור חצי ,

בתורה שנאמר 'עשה', משום אסור כ"ג)שבת 'תשבות',(שמות ,
בהן". לשבות חייב מלאכה שאינן מדברים "אפילו היינו

מן האסור שיעור שחצי מקומות בכמה נקט הזקן ואדמו"ר
התורה מן אסור ולדוגמה: אכילה. באיסורי רק לא הוא התורה

שיעור חצי משום אחת שערה אפילו בשבת ש"מלגזוז סי' (או"ח

א') אחתסע' אות אפילו לכתוב אסור וכן ד'). סע' לגנוב(שם ואסור
פרוטה משוה פחות א)אפילו בע' גזילה הל' .(חו"מ

צדק' ה'צמח סקי)אמנם, ש"ז סי' יו"ד דברי(שו"ת את הביא
אחרון' ב'קונטרס י"ז)אדה"ז ס"ק תמ"ב כתב(או"ח צבי' שה'חכם

ובל יראה בבל התורה מן אסור שיעור חצי אין למה נכון "טעם
כבר אך – צבי' ה'חכם כשיטת ששיטתו מזה ומדייק ימצא",

הרבי 110)העיר עמ' ז, קצת",(לקו"ש עיון "צריכים שהדברים ,
התורה מן אסור שיעור חצי שלדעתו ברור הנ"ל במקומות שהרי

אכילה. באיסורי רק לא

ה'תש"ע סיון כ"ה שני יום   

       
      
הרמב"ם: דברי בביאור הפוסקים נחלקו

אברהם' ה'מגן סקמ"ג)לדעת שכח סי' "לפיכך(או"ח במילים ,
לאכולאסור גמור לבריא אף לאסור הרמב"ם כוונת "

לבריא איסור אין יוסף' ה'בית לדעת אך רפואה. לשם דברים
נראה ומדבריו לרפואה, היא שכוונתו אף מרפאים דברים לאכול

כך. על חולק אינו הרמב"ם גם כי
משה' ה'אגרות סנ"ד)וכתב ח"ג הדיוק(או"ח את לדחות יש כי ,

הרמב"ם כוונת אם כי לבריא, רפואה מחמתו ולאסור הנזכר
נאמר להתרפא האיסור וכי דבריו: על יקשה גמור לבריא

  בכל שמצטער חולה לשלול כוונתו אלא ?
בחולה רק הוא והאיסור גזרו, לא שבו למשכב, שנפל או גופו

'בריא' אותו מכנה והרמב"ם למשכב, נפל שלא אחד באבר
גמור. לחולה ביחס

הגוף לחיזוק ויטמינים ליטול מותר האם השאלה ולכאורה,
ולדעת מותר יוסף' ה'בית לדעת זו: במחלוקת תלויה בשבת

משה' ה'אגרות אך אסור. אברהם' שהמחלוקת(שם)ה'מגן כתב
הדברים ידי על להתחזק הרוצה מטבעו חלוש באדם רק היא
הבהול בחולה אלא אסרו לא יוסף' ה'בית שלדעת שאוכל,
לכך, לחוש אין בבריא אך סממנים, לשחוק יבוא שמא להתרפא
לטובה האדם בריאות את המשנה דבר כל אברהם' ה'מגן ולדעת
שלא גופו את מחסנים שרק ויטמינים אך רפואה. באיסור נכלל
אינם ודאי הבריאות, מצב את משנים אינם אך בנקל, יחלה

רפואה. בגדר

ה'תש"ע סיון כ"ו שלישי יום    

        
           


ב)במשנה לו, למחוא(ביצה כף, אל כף למחוא שאסור אמרו

נאמר האיסור ובטעם טוב. וביום בשבת ולרקוד, ירך על כף
שיר". כלי לתקן יבוא "שמא חכמים שחששו בגמרא

כאן הרמב"ם אך למעשה, הלכה כך פוסקים הראשונים רוב
מעשה פי על וזאת, יד". "כלאחר כפיים למחוא מותר כי כתב

בירושלמי ה"ב)המובא פ"ה של(ביצה בנו שמעון ר' של שחתונתו
תמה כפיים. מחאו חכמים ובעיצומה לשבת, גם נמשכה רבי
את רבי שמע שבת"? הותרה האם "רבותינו מאיר: רבי עליהם

הבית", בתוך לייסר בא זה "מי ואמר: מאיר, רבי של שאלתו
ומסתבר המקום. מן ברח רבי, של קולו את מאיר רבי וכששמע

כדרכם" "שלא כפים משנה)שמחאו .(כסף
בו שנהגו אסור כמנהג זה מנהג מביאה הגמרא זאת, עם

כן הנוהגים ביד חכמים מחו לא כן פי על ואף העם, (ביצההמון

א) שמחאהל, ברור כאשר איסור, הנוהגים ביד למחות אין כי ,
מזידים. יהיו ואל שוגגים שיהיו ומוטב תועיל, לא

התוספות כפיים(שם)וכתבו מחיאת על חכמים שגזירת
אבל זמר, כלי ולתקן לייצר בקיאים כשהיו בימיהם, דוקא הייתה
על לגזור אין שיר, כלי בעשיית בקיאים אינם שהאנשים כעת

זמר. כלי לתקן שיבואו מחשש וריקודים כפיים מחיאת

            

ה'תש"ע סיון כ"ז רביעי יום    

        
          
            

     
יוסף' ה'בית רסו)כתב סי' כי(או"ח ד', הרחב בקרון הנוסע

שנחשב טפחים ד' בו שיש מקום על למהלך דומה טפחים
תחומין. איסור בו ויש הארץ על כמהלך

כאשר אף ברכבת נסיעה מהאחרונים רבים אסרו זה, ומטעם
נכרים לצורך נעשית שהנסיעה כגון בדבר, אחר איסור (כףאין

סק"ה) סת"ד .החיים
סופר' ה'חתם לדעת סצ"ז)אך ח"ו מקום(שו"ת לגבי האיסור

ויש המקום גבי על הולך האדם כאשר רק נאמר ד', רחב
אבל מעשרה, למעלה זה ואין כקרקע כולו המקום את להחשיב
חלק להחשיבה אין מהלכת, עצמה שהיא ספינה או רכבת

בקרון ברכיבה אלא נאמרו לא יוסף' ה'בית ודברי מהקרקע.
י"ב תלך שהבהמה יתכן שלא מאחר בהמה, ידי על המונהג
בדרך מעט שתעצור ללא התורה) מן תחומין (שיעור מילין
שאין מה הקרקע, ממקום כחלק להחשיבה יש העצירה ובשעת

הפסקה. ללא הנוסעת ברכבת כן
הדבר עדיין ודאי, איסור כאן שאין אף כי סופר' ה'חתם והוסיף
שההליכה ואף מעשרה, למעלה אף תחומין יש שמא מספק אסור

אסורה. היא הרי באוויר, אלא הקרקע גבי על נחשבת אינה
פסק הזקן אדמו"ר ס"ב)אך ת"ד סי' רשות(או"ח אין כיום כי

אלא מהתורה תחומין איסור אין וממילא גמורה, הרבים
תחומין בספק להקל יש ולכן ס"ג)מדרבנן, נקבל(שם אם זה ולפי .

ברכבת בנסיעה להקל יהיה ניתן סופר' ה'חתם סברת (לקו"שאת

(15 הע' 127 ע' ברכבתכ"ח נסיעה אסרו האחרונים למעשה אך ,
שם)בשבת .(לקו"ש

ה'תש"ע סיון כ"ח חמישי יום    

         
      

ב)בגמרא קיז, יציאת(פסחים להזכיר שצריך שווה מגזירה למדו
המצוות בספר הרמב"ם כתב וכן היום. בקידוש (עשיןמצרים

בכניסתוקנ"ה) דברים ולאמר השבת את לקדש "שצונו :
ה'מנחת וכתב היום". וקידוש מצרים יציאת בם נזכור וביציאתו,

ל"א)חינוך' מן(מצוה זה הרי שווה מגזירה נלמד שהדין כיוון כי
קידוש. חובת ידי יצא לא מצרים, יציאת הזכיר לא ואם התורה,

אברהם' ה'מגן כתבו סק"א)והנה, רע"א סי' סע'ואדה"ז(או"ח (שם

הרמב"םד') שלדעת היות א)כי ד"הוהתוספות(בהל' א, קו, (פסחים

השבתזכרהו) יום את מ"זכור הנלמד מדאורייתא, לקידוש די ,
הזכירה שתהא תיקנו (וחכמים בלבד דברים בזכירת לקדשו",
יצא זכירה) בה (שיש שבת של ערבית המתפלל הרי היין), על

התורה. מן חובתו ידי
חינוך' ה'מנחת שבתפילת(שם)אבל הקביעה עצם על תמה

בתפילה אין והרי – התורה מן קידוש חובת ידי יוצאים ערבית
מצרים! יציאת הזכרת זו

הלכה' ה'ביאור מיד)ומיישב ד"ה שם יוצאים(או"ח התורה מן :
עשרה לשמונה הסמוכה שמע בקריאת מצרים יציאת בהזכרת

עצמו. בקידוש להזכירה הכרח ואין
בהבדלה, מצרים יציאת מזכירים אין מדוע גם מיושב זה לפי

הנ"ל הרמב"ם מדברי המצוות)והרי הן(בספר להזכירה שיש עולה,
ביציאתו והן השבת שם)בכניסת או"ח לדוד על(תהלה אלא כרחינו?

הסמוכה בתפילה מצרים יציאת בהזכרת חובה ידי שיוצאים
קנז)להבדלה סי' בשדה הרר"י או"ח, צבי .(הר

ה'תש"ע סיון כ"ט שישי יום   

        
          
           

       
הלילה, בשעות ירושלים על עוצר הטילו שהשלטונות בימים
או החצרות, עירוב על לסמוך ניתן האם פרנק, הגרצ"פ נשאל

מועיל? איננו העירוב למקום גישה אפשרות ואין שמאחר
שעשאה באשרה במחלוקת הדבר תלוי שלכאורה והשיב,
ואף החצרות, בין חיבור בה יש הרא"ש לדעת לכותל: סולם
מניעה ההנאה, איסור מחמת עליה לעלות אסור שלמעשה
והוא בכך. מחמיר הרמב"ם אך פוסלת. איננה אחר דבר מחמת
לדעת העוצר. מצד העירוב למקום לגשת מניעה יש כאשר הדין

מועיל. אינו ולהרמב"ם מועיל העירוב הרא"ש
גם כי הרמב"ם לדעת גם בעוצר להתיר יש למעשה אך
שאיסור אלא חכמים, מגזירת בשבת לעלות אסור רגיל באילן

כי ונמצא השמשות, בין גזרו לא ובשבות בלבד, שבות הוא זה
לעירוב גישה אפשרות היתה השמשות ב)בבין עח, .(עירובין

השבת, כל להתקיים צריך החצרות שבין הפתח הרי ולכאורה,
בלבד? השמשות בבין הגישה אפשרות מועילה ואיך

הרא"ש כדעת הוא ההיתר יסוד הרמב"ם לדעת שגם אלא
- אחר דבר מחמת רק היא הגישה מניעת עצמה בשבת גם (כי
אלא להתיר כדי בכך אין שלדעתו אלא באילן), העליה איסור
בבין קיימת אינה הגישה (שמניעת נוסף טעם בצירוף
השבת, כל קיים האיסור כי החמיר, באשירה ולכן השמשות).

הסיבות שתי בצירוף היקל רגיל סי"ד)ובאילן ח"א רעק"א .(שו"ת
בבין הנסיבות: שתי מחמת בעוצר אף להקל יש זה ולפי
אין מכן ולאחר בלילה, שמוטל העוצר חל לא עדיין השמשות

חיצונית. מניעה אלא זו
    



לה             

ה'תש"ע סיון כ"ז רביעי יום    

        
          
            

     
יוסף' ה'בית רסו)כתב סי' כי(או"ח ד', הרחב בקרון הנוסע

שנחשב טפחים ד' בו שיש מקום על למהלך דומה טפחים
תחומין. איסור בו ויש הארץ על כמהלך

כאשר אף ברכבת נסיעה מהאחרונים רבים אסרו זה, ומטעם
נכרים לצורך נעשית שהנסיעה כגון בדבר, אחר איסור (כףאין

סק"ה) סת"ד .החיים
סופר' ה'חתם לדעת סצ"ז)אך ח"ו מקום(שו"ת לגבי האיסור

ויש המקום גבי על הולך האדם כאשר רק נאמר ד', רחב
אבל מעשרה, למעלה זה ואין כקרקע כולו המקום את להחשיב
חלק להחשיבה אין מהלכת, עצמה שהיא ספינה או רכבת

בקרון ברכיבה אלא נאמרו לא יוסף' ה'בית ודברי מהקרקע.
י"ב תלך שהבהמה יתכן שלא מאחר בהמה, ידי על המונהג
בדרך מעט שתעצור ללא התורה) מן תחומין (שיעור מילין
שאין מה הקרקע, ממקום כחלק להחשיבה יש העצירה ובשעת

הפסקה. ללא הנוסעת ברכבת כן
הדבר עדיין ודאי, איסור כאן שאין אף כי סופר' ה'חתם והוסיף
שההליכה ואף מעשרה, למעלה אף תחומין יש שמא מספק אסור

אסורה. היא הרי באוויר, אלא הקרקע גבי על נחשבת אינה
פסק הזקן אדמו"ר ס"ב)אך ת"ד סי' רשות(או"ח אין כיום כי

אלא מהתורה תחומין איסור אין וממילא גמורה, הרבים
תחומין בספק להקל יש ולכן ס"ג)מדרבנן, נקבל(שם אם זה ולפי .

ברכבת בנסיעה להקל יהיה ניתן סופר' ה'חתם סברת (לקו"שאת

(15 הע' 127 ע' ברכבתכ"ח נסיעה אסרו האחרונים למעשה אך ,
שם)בשבת .(לקו"ש

ה'תש"ע סיון כ"ח חמישי יום    

         
      

ב)בגמרא קיז, יציאת(פסחים להזכיר שצריך שווה מגזירה למדו
המצוות בספר הרמב"ם כתב וכן היום. בקידוש (עשיןמצרים

בכניסתוקנ"ה) דברים ולאמר השבת את לקדש "שצונו :
ה'מנחת וכתב היום". וקידוש מצרים יציאת בם נזכור וביציאתו,

ל"א)חינוך' מן(מצוה זה הרי שווה מגזירה נלמד שהדין כיוון כי
קידוש. חובת ידי יצא לא מצרים, יציאת הזכיר לא ואם התורה,

אברהם' ה'מגן כתבו סק"א)והנה, רע"א סי' סע'ואדה"ז(או"ח (שם

הרמב"םד') שלדעת היות א)כי ד"הוהתוספות(בהל' א, קו, (פסחים

השבתזכרהו) יום את מ"זכור הנלמד מדאורייתא, לקידוש די ,
הזכירה שתהא תיקנו (וחכמים בלבד דברים בזכירת לקדשו",
יצא זכירה) בה (שיש שבת של ערבית המתפלל הרי היין), על

התורה. מן חובתו ידי
חינוך' ה'מנחת שבתפילת(שם)אבל הקביעה עצם על תמה

בתפילה אין והרי – התורה מן קידוש חובת ידי יוצאים ערבית
מצרים! יציאת הזכרת זו

הלכה' ה'ביאור מיד)ומיישב ד"ה שם יוצאים(או"ח התורה מן :
עשרה לשמונה הסמוכה שמע בקריאת מצרים יציאת בהזכרת

עצמו. בקידוש להזכירה הכרח ואין
בהבדלה, מצרים יציאת מזכירים אין מדוע גם מיושב זה לפי

הנ"ל הרמב"ם מדברי המצוות)והרי הן(בספר להזכירה שיש עולה,
ביציאתו והן השבת שם)בכניסת או"ח לדוד על(תהלה אלא כרחינו?

הסמוכה בתפילה מצרים יציאת בהזכרת חובה ידי שיוצאים
קנז)להבדלה סי' בשדה הרר"י או"ח, צבי .(הר

ה'תש"ע סיון כ"ט שישי יום   

        
          
           

       
הלילה, בשעות ירושלים על עוצר הטילו שהשלטונות בימים
או החצרות, עירוב על לסמוך ניתן האם פרנק, הגרצ"פ נשאל

מועיל? איננו העירוב למקום גישה אפשרות ואין שמאחר
שעשאה באשרה במחלוקת הדבר תלוי שלכאורה והשיב,
ואף החצרות, בין חיבור בה יש הרא"ש לדעת לכותל: סולם
מניעה ההנאה, איסור מחמת עליה לעלות אסור שלמעשה
והוא בכך. מחמיר הרמב"ם אך פוסלת. איננה אחר דבר מחמת
לדעת העוצר. מצד העירוב למקום לגשת מניעה יש כאשר הדין

מועיל. אינו ולהרמב"ם מועיל העירוב הרא"ש
גם כי הרמב"ם לדעת גם בעוצר להתיר יש למעשה אך
שאיסור אלא חכמים, מגזירת בשבת לעלות אסור רגיל באילן

כי ונמצא השמשות, בין גזרו לא ובשבות בלבד, שבות הוא זה
לעירוב גישה אפשרות היתה השמשות ב)בבין עח, .(עירובין

השבת, כל להתקיים צריך החצרות שבין הפתח הרי ולכאורה,
בלבד? השמשות בבין הגישה אפשרות מועילה ואיך

הרא"ש כדעת הוא ההיתר יסוד הרמב"ם לדעת שגם אלא
- אחר דבר מחמת רק היא הגישה מניעת עצמה בשבת גם (כי
אלא להתיר כדי בכך אין שלדעתו אלא באילן), העליה איסור
בבין קיימת אינה הגישה (שמניעת נוסף טעם בצירוף
השבת, כל קיים האיסור כי החמיר, באשירה ולכן השמשות).

הסיבות שתי בצירוף היקל רגיל סי"ד)ובאילן ח"א רעק"א .(שו"ת
בבין הנסיבות: שתי מחמת בעוצר אף להקל יש זה ולפי
אין מכן ולאחר בלילה, שמוטל העוצר חל לא עדיין השמשות

חיצונית. מניעה אלא זו
    



לו            

ה'תש"ע סיון ל' קודש שבת    

        
           
          

         
יוסף רב בדברי הוא ההלכה א)מקור פב, מערבין(עירובין "אין
זרוע' ה'אור אך מצוה". לדבר קפ"ו)אלא סימן עירובין, כתב(הל'

מהגמרא כן ומוכיח יוסף, כרב הלכה א)(עירוביןשאין נחלקולא, :
אף קבר, גבי על עירוב להניח מותר האם וחכמים יהודה רבי
לערב מותר יהודה רבי שלדעת רבא ואמר בהנאה. אסור שהקבר
לצורך זה שהרי קבר גבי על להניחו מותר ולכן מצוה, לדבר רק
חכמים לדעת ואילו ניתנו". ליהנות לאו ו"מצוות מצוה

קבר. על עירוב להניח אסור רשות לדברי גם שמערבים
יוסף שרב יהודה(שם)ואף רבי למחלוקת אחר הסבר נתן

כרבא הלכה הפסיקה, כללי פי שעל זרוע' ה'אור כתב וחכמים,
יהודה רבי עם במחלוקתם וכחכמים יוסף, רב עם במחלוקתו

הרשות. לדבר גם לערב מותר כן ואם
והשו"ע כאן, הרמב"ם ובהם הפוסקים, רוב תטואמנם ,(או"ח

רשות.א) לדבר לערב התירו שלא הסוגיה כפשט נוקטים
משנה' ה'מגיד מצוה, לדבר שלא ועירב עבר אדם ואם
בדיעבד, אפילו חל העירוב אין רש"י שלפי כתבו זרוע' וה'אור
הגרסה (לפי הרמב"ם לדעת אך ראשונים. עוד כתבו וכן
וה'מגיד רשות. לדבר עירב אם גם חל העירוב בדיעבד שלפנינו)
יציאה איסור האם מחלוקת מצינו אמנם לדבר: טעם נתן משנה'
לכל מקום מכל חכמים, מדברי או מהתורה הוא לתחום מחוץ
שהעירוב ומכאן היציאה, את להתיר מועיל העירוב הדעות
לתחום מחוץ יציאה שאיסור לדעה אפילו הדין מעיקר מועיל
במקום דר האדם כאילו זה הרי העירוב ידי על מהתורה, הוא
להניח עליו אסרו חכמים אם אף ולכן, העירוב. את שהניח
למעשה הונח שהעירוב לאחר רשות, לדבר לצאת כדי עירוב

שם. מקומו את קנה

           
      

       

ה'תש"ע סיון כ"ד ראשון יום

   
מרׁשּות‡. אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשעּור מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהרּבים
ּכלּום ההֹוצאה[משהו]ׁשּמֹועיל ׁשעּורי הן ואּלּו הּמֹוציא. : ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ּכגרֹוגרת - אדם יבשה]אכלי זה[תאנה עם זה ּומצטרפין ,; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
הּקלּפין מן חּוץ עצמֹו, האכל מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹוהּוא

והעקצין לעץ]והּגרעינין הפרי של החיבור והּסּבין[מקום ְְְְֳִִִִַַַָָֻ
הקמח] תבואה]והּמרסן[פסולת של עבה .[קליפה ְְַָֻ

.רביעית רבע ּכדי ּכּזיתיין, קרּוׁש, היה ואם ּבהמה; חלב . ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּגמיאה ּכדי אחת]טהֹורה, בבת ּכדי[בליעה טמאה, וחלב ; ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ

אחת עין לרפואה]לכחל עליה ולבן[להניח אּׁשה חלב . ְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ
ּבמׁשיפה לּתן ּכדי עיניים]ּביצה, לכאב -[בתחבושת ׁשמן . ְְִִִֵֵֵֶֶָָ

קטן אבר לסּו ּבןּכדי קטן רגל ׁשל קטּנה אצּבע ׁשהּוא , ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לׁשּוף ּכדי טל, הּקילֹורי[לשפשף]יֹומֹו. לכאבתאת [משחה ְִִֵֶַַָ

ּבמים;עיניים] לׁשּוף ּכדי ּפניוקילֹור, לרחץ ּכדי ּומים, ; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
אוכלין]מדֹוכה לכתישת ראׁש[כלי על לּתן ּכדי ּדבׁש, . ְְְִֵֵַַָֹ
הבהמה]הּכתית בגב וכל[מכה הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, . ְְְִִַַַָָָָָ

רביעית ּכדי - .הּׁשֹופכין ְְְִִִֵַ
ּגמל.‚. ּפי ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹּתבן

קטנּיֹות ּתבן הֹוציא גמל]ואם מאכל לפרה,[שהוא להאכילֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָ
אכילה ׁשמּה הּדחק, ידי על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי .ּכמלא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּום[קש]עמיר עלי ּגדי. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶָָָֹֹ
אכלי ׁשהם מּפני ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועלי

ּגדי ּפי ּכמלא ויבׁשים, מצטרפיןאדם; ואין שונים]. [המינים ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָֹ
ׁשּבהן לחמּור זה עם שבהם]זה הקטן אבל[לשיעור , ֲִֶֶֶֶֶָָָ

ׁשּבהן לּקל -מצטרפין וקטנית ּתבּואה ּתבן הֹוציא ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
חּיב. ּגמל, ּפי ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאם

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְִֵֵֶַַַַָָֹוכן
הּתרנגֹולים„. מּביצת ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ,הּמֹוציא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ

ּבאלּפס[מעורבת]טרּופה ּונתּונה הּמֹוציא[מחבת]ּבׁשמן . ְְְְְִִֶֶַָָָ
-]קנה, לראׁשי[שיעורו הּמּגיע קלמֹוס לעׂשֹות ּכדי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻ

מרּססאצּבעֹותיו אֹו עבה היה ואם ּכעצים.[שבור]; ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין[שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

זה עם ּפלּפלתזה ריח[פלפל]. ׁשהּוא. ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
רע ריח ׁשהּוא. ּכל ׁשהן.טֹוב, ּכל ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב הּורדארּגמן ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל אדומה, שושנה [עלה ְְֶֶֶַַַָָָ
ּכלוסתומה] ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּומּמקקׁשהן הּמזּבח, ּומאבני הּמזּבח, מעפר [רקבון]. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן, ּכל - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָספרים,

לגניזה ׁשהּואאֹותן ּכל ּגחלת, ּפטּור.. ׁשלהבת, והּמֹוציא ; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.Âּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא

ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:
ׁשנים הּמצרי, ּפֹול סּביןמּזרע הּמֹוציא קמח]. ּכדי[פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ

זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן מרסן[בעת הּמֹוציא . ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

תבואה] לבהמה,[קליפות ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
קטן ּבגד לצּבע ּכדי לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא לּולביׁשעּורֹו . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

רכים] דקים]זרדין[ענפים עצים ׁשּלא[של עד - והחרּובין ְְִִֶֶַָָֹ
הּלּוף אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ּומּׁשּימּתיקּו, ּכגרֹוגרת; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹימּתיקּו,
ּבין ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמּוסין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Êהרי להּסקה, ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; לזריעה,[למנין]הן ואם ׁשּתים; , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
אזֹוב הּמֹוציא צמח]ׁשּתים. לבהמה,[מין ּכגרֹוגרת; לאכילה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

להּזיה העצים; ּכׁשעּור לעצים, ּגדי; ּפי מת]ּכמלא טמא ,[על ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּזיה .ּכׁשעּור ְִַָָ

.Áּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי [-הּמֹוציא ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָ
לצבע] המשמשים צמחים לצּבעמיני ּכדי - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְְִִֵַַָֹ

ּכסבכה קטן, ּבגד ראׁשיהן[כיסוי]ּבהן על הּבנֹות .ׁשּמּניחין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אלּכסנדרּיה נתר אֹו יֹום, ארּבעים ּבן רגלים מי הּמֹוציא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן

כתמים] המסיר עפר קימֹוניא[מין ּברית, אֹו ואׁשלג, [חומרי, ְְְִִַָָֹ
קטן,ניקוי] ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

סּמנין הֹוציא ּדגמא[צבעים]ּכסבכה. ּבהן לצּבע ּכדי ׁשרּויין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
קטנה]לאֹורג בד .[חתיכת ְֵ

.Ëׁשּתי מּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֻהּמֹוציא
אֹו[אותיות]אֹותֹות עצמֹו, ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]ּבקסת ׁשּיעלה[כלי ּכדי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על ּכדימּמּנּו ּבּקסת היה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
אֹות ּכדי לבּדֹו ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת ְְְְְֵֵַַַַַַַֻאֹות

ספק זה הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס -]אחת .[כשיעור ְְֲֵֵֵֶַַַַַָֻ
זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,מהּל ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
אֹות והֹוציא וחזר ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. ְְְִִִַַַַָָָָָָהיא

הראׁשֹונה. האֹות חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָׁשנּיה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ

אּלא להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכדי ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

עינים ׁשּתי נקבלכחל לעׂשֹות ּכדי וגפרית, זפת [במכסה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
השמן] ׁשעוה,חבית קטן. נקב ּפי על לּתן [שבחביתּכדי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשבׁשבתלסותמו] ּבראׁש לּתן ּכדי ּדבק, שמורחין. [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחים לתפוס בדבק רבבראשו ּכדי[שומן]. , ְְֵָ

רקיק ּתחת בשומן]למׁשח מטוגנת ּכסלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ
.‡Èהאּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, ּכדיהּמֹוציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּפי הצורפים]ּכּור[שפת]לעׂשֹות ּכדי[אש ּדק, חֹול אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַַ
ּכרׁשה בסיד]לזּבל ּכף[לערבב מלא עם לערב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ

סיד סּידין חרׂשיתׁשל כתוש]. לבן ּכּור[חרס ּפי לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִִֵֶַַַָ
זהב צֹורפי ׁשלׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי ׂשער, . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבּבנֹות קטּנה אצּבע לסּוד ּכדי סיד, זהב. סכיןצֹורפי [היו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בסיד] קטּנהאותם צּפֹור ּדם לכּסֹות ּכדי ואפר, עפר צרֹור. . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

עׂשרה מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ּבבהמה לזרק ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאבן,
חרׂשזּוזים רביעית[חרס]. ּבֹו לקּבל ּכדי ,. ְְְִִִֵֵֶֶַ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם נחום יצחק אייזיק שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"א סיון, בו מבשר טוב אשר בתו שטערנא פריידא ילדה בן למזל טוב, 

ויה"ר שהוריו שיחיו יכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו בשעה טובה ומוצלחת וכשם שיכניסוהו לברית 

כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ועיני כבודו שי' רואות ורוות מהם ומכל יו"ח שי' רוב נחת 

אודותם  שמזכיר  הענינים  בשאר  גם  טוב  לבשר  ויוכל  הדעת  והרחבת  הנכונה  בריאות  מתוך  חסידותי 

במכתבו ושאזכיר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומ"ש שאלת עצה כיצד לקרות שם לילד הנולד שי'.

הרי ידוע מענה כ"ק מו"ח אדמו"ר בכגון דא שאינו מתערב בענינים אלו והוא מובן ע"פ מ"ש בכתבי 

האר"י ז"ל )בשער הגלגולים הק' כג. וראה עמה"מ ש"א ספ"ד( הובא גם באו"ת ס"פ בראשית )ובלק"א 

להה"מ( אשר מלמעלה ניתן לההורים הרעיון איך לכוון לשם הבן או בת הנולדים, שם השייך לנשמה זו, 

וכמבואר בכ"מ בדא"ח וראה ג"כ לקו"ת בהר )מא, ג( אשר אותיות השם שייכים לחיות הנשמה והגוף.

בברכת מז"ט.



לז            
      

       

ה'תש"ע סיון כ"ד ראשון יום

   
מרׁשּות‡. אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשעּור מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהרּבים
ּכלּום ההֹוצאה[משהו]ׁשּמֹועיל ׁשעּורי הן ואּלּו הּמֹוציא. : ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ּכגרֹוגרת - אדם יבשה]אכלי זה[תאנה עם זה ּומצטרפין ,; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
הּקלּפין מן חּוץ עצמֹו, האכל מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹוהּוא

והעקצין לעץ]והּגרעינין הפרי של החיבור והּסּבין[מקום ְְְְֳִִִִַַַָָֻ
הקמח] תבואה]והּמרסן[פסולת של עבה .[קליפה ְְַָֻ

.רביעית רבע ּכדי ּכּזיתיין, קרּוׁש, היה ואם ּבהמה; חלב . ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּגמיאה ּכדי אחת]טהֹורה, בבת ּכדי[בליעה טמאה, וחלב ; ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ

אחת עין לרפואה]לכחל עליה ולבן[להניח אּׁשה חלב . ְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ
ּבמׁשיפה לּתן ּכדי עיניים]ּביצה, לכאב -[בתחבושת ׁשמן . ְְִִִֵֵֵֶֶָָ

קטן אבר לסּו ּבןּכדי קטן רגל ׁשל קטּנה אצּבע ׁשהּוא , ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לׁשּוף ּכדי טל, הּקילֹורי[לשפשף]יֹומֹו. לכאבתאת [משחה ְִִֵֶַַָ

ּבמים;עיניים] לׁשּוף ּכדי ּפניוקילֹור, לרחץ ּכדי ּומים, ; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
אוכלין]מדֹוכה לכתישת ראׁש[כלי על לּתן ּכדי ּדבׁש, . ְְְִֵֵַַָֹ
הבהמה]הּכתית בגב וכל[מכה הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, . ְְְִִַַַָָָָָ

רביעית ּכדי - .הּׁשֹופכין ְְְִִִֵַ
ּגמל.‚. ּפי ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹּתבן

קטנּיֹות ּתבן הֹוציא גמל]ואם מאכל לפרה,[שהוא להאכילֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָ
אכילה ׁשמּה הּדחק, ידי על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי .ּכמלא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּום[קש]עמיר עלי ּגדי. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶָָָֹֹ
אכלי ׁשהם מּפני ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועלי

ּגדי ּפי ּכמלא ויבׁשים, מצטרפיןאדם; ואין שונים]. [המינים ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָֹ
ׁשּבהן לחמּור זה עם שבהם]זה הקטן אבל[לשיעור , ֲִֶֶֶֶֶָָָ

ׁשּבהן לּקל -מצטרפין וקטנית ּתבּואה ּתבן הֹוציא ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
חּיב. ּגמל, ּפי ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאם

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְִֵֵֶַַַַָָֹוכן
הּתרנגֹולים„. מּביצת ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ,הּמֹוציא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ

ּבאלּפס[מעורבת]טרּופה ּונתּונה הּמֹוציא[מחבת]ּבׁשמן . ְְְְְִִֶֶַָָָ
-]קנה, לראׁשי[שיעורו הּמּגיע קלמֹוס לעׂשֹות ּכדי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻ

מרּססאצּבעֹותיו אֹו עבה היה ואם ּכעצים.[שבור]; ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין[שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

זה עם ּפלּפלתזה ריח[פלפל]. ׁשהּוא. ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
רע ריח ׁשהּוא. ּכל ׁשהן.טֹוב, ּכל ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב הּורדארּגמן ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל אדומה, שושנה [עלה ְְֶֶֶַַַָָָ
ּכלוסתומה] ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּומּמקקׁשהן הּמזּבח, ּומאבני הּמזּבח, מעפר [רקבון]. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן, ּכל - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָספרים,

לגניזה ׁשהּואאֹותן ּכל ּגחלת, ּפטּור.. ׁשלהבת, והּמֹוציא ; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.Âּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא

ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:
ׁשנים הּמצרי, ּפֹול סּביןמּזרע הּמֹוציא קמח]. ּכדי[פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ

זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן מרסן[בעת הּמֹוציא . ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

תבואה] לבהמה,[קליפות ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
קטן ּבגד לצּבע ּכדי לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא לּולביׁשעּורֹו . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

רכים] דקים]זרדין[ענפים עצים ׁשּלא[של עד - והחרּובין ְְִִֶֶַָָֹ
הּלּוף אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ּומּׁשּימּתיקּו, ּכגרֹוגרת; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹימּתיקּו,
ּבין ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמּוסין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Êהרי להּסקה, ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; לזריעה,[למנין]הן ואם ׁשּתים; , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
אזֹוב הּמֹוציא צמח]ׁשּתים. לבהמה,[מין ּכגרֹוגרת; לאכילה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

להּזיה העצים; ּכׁשעּור לעצים, ּגדי; ּפי מת]ּכמלא טמא ,[על ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּזיה .ּכׁשעּור ְִַָָ

.Áּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי [-הּמֹוציא ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָ
לצבע] המשמשים צמחים לצּבעמיני ּכדי - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְְִִֵַַָֹ

ּכסבכה קטן, ּבגד ראׁשיהן[כיסוי]ּבהן על הּבנֹות .ׁשּמּניחין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אלּכסנדרּיה נתר אֹו יֹום, ארּבעים ּבן רגלים מי הּמֹוציא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן

כתמים] המסיר עפר קימֹוניא[מין ּברית, אֹו ואׁשלג, [חומרי, ְְְִִַָָֹ
קטן,ניקוי] ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

סּמנין הֹוציא ּדגמא[צבעים]ּכסבכה. ּבהן לצּבע ּכדי ׁשרּויין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
קטנה]לאֹורג בד .[חתיכת ְֵ

.Ëׁשּתי מּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֻהּמֹוציא
אֹו[אותיות]אֹותֹות עצמֹו, ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]ּבקסת ׁשּיעלה[כלי ּכדי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על ּכדימּמּנּו ּבּקסת היה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
אֹות ּכדי לבּדֹו ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת ְְְְְֵֵַַַַַַַֻאֹות

ספק זה הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס -]אחת .[כשיעור ְְֲֵֵֵֶַַַַַָֻ
זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,מהּל ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
אֹות והֹוציא וחזר ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. ְְְִִִַַַַָָָָָָהיא

הראׁשֹונה. האֹות חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָׁשנּיה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ

אּלא להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכדי ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

עינים ׁשּתי נקבלכחל לעׂשֹות ּכדי וגפרית, זפת [במכסה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
השמן] ׁשעוה,חבית קטן. נקב ּפי על לּתן [שבחביתּכדי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשבׁשבתלסותמו] ּבראׁש לּתן ּכדי ּדבק, שמורחין. [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחים לתפוס בדבק רבבראשו ּכדי[שומן]. , ְְֵָ

רקיק ּתחת בשומן]למׁשח מטוגנת ּכסלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ
.‡Èהאּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, ּכדיהּמֹוציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּפי הצורפים]ּכּור[שפת]לעׂשֹות ּכדי[אש ּדק, חֹול אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַַ
ּכרׁשה בסיד]לזּבל ּכף[לערבב מלא עם לערב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ

סיד סּידין חרׂשיתׁשל כתוש]. לבן ּכּור[חרס ּפי לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִִֵֶַַַָ
זהב צֹורפי ׁשלׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי ׂשער, . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבּבנֹות קטּנה אצּבע לסּוד ּכדי סיד, זהב. סכיןצֹורפי [היו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בסיד] קטּנהאותם צּפֹור ּדם לכּסֹות ּכדי ואפר, עפר צרֹור. . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

עׂשרה מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ּבבהמה לזרק ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאבן,
חרׂשזּוזים רביעית[חרס]. ּבֹו לקּבל ּכדי ,. ְְְִִִֵֵֶֶַ
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לח           
      

.Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא .[תיבה]לקּפה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ
ּתלּוי לעׂשֹות ּכדי ולכברה[לולאה]ּגמי, גדולה]לנפה .[נפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

התמר]הּוצין מצרית[עלי לכפיפה אזן לעׂשֹות ּכדי .[סל], ְְְֲִִִִִֵֶַָֹ
התמר]סיב שבעץ ׁשל[חוטים קטן מׁשּפ ּפי על לּתן ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מּוכין בדים]יין. ּכאגֹוז[אגודות ּכּדּור ּבֹו לעׂשֹות ּכדי עצם,, . ְֱֲִִֵֶֶֶַַַ
ּתרוד לעׂשֹות קטנה]ּכדי רופאים לגרד[כף ּכדי - זכּוכית . ְְְְְֲִִֵֵַַָֹ
הּכדּכד ראׁש השתי]ּבּה חוטי בין המפרידה מחט אֹו[ראש , ְַַָֹֹ
ׁשּיפצע מהערב]עד השתי ּכאחת[יוריד נימין .ׁשּתי ְְְִִִֵֶַַַַ

.‚Èחּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי .הּמֹוציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

דקל נצרי והןחּיב. ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. [משי- ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּנטויןעבה] ּכל ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
טפחים ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי הּבגד- מן הּמֹוציא ., ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לטמאה ּכׁשעּורן - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן [לקבלתאֹו ְְְִִִַַָָָֻ
ׁשלׁשה;טומאה] על ׁשלׁשה הּבגד, להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמּׁשה על חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה .הּׂשק, ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָ
.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא

לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה[של ְְְִִֵֶַָָֹֹ
היה ׁשקל. ּבקמח[העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבעפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע ּבקמח,[לעטוף עׂשּוי היה .ְֶַָָָ

את עליו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדין
חמּׁשההּגט על חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר .. ְֲֲִִִִִֵַַַָָ

.ÂËעד 'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא
'ּדּוכסּוסטֹוס'ּובׁשערי העור]. של הפנימי לכּתב[חלקו ּכדי , ְְְְְִִֵֶָֹ
מזּוזה קׁשרעליו ׁשל אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר . ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

חובו]מֹוכסין שילם שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו ,[שטר ְִ
ׁשּלנּו מאֹותֹות ּגדֹולֹות קׁשרׁשהן הּמֹוציא של]. מֹוכסין[סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשהרי ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף חּיב, -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּוניר ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ּכדיראיה - מחּוק ְְְְְִֵַַָָָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על יׁש[בושם]לכר ואם ; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
קׁשר[במחיקה]ּבּלבן ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ

חּיב. ְִַָמֹוכסין,
.ÊËחּיב חּיים, ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה .הּמֹוציא ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מּׂשאֹוי אינֹו חי, אדם חֹולהאבל אֹו ּכפּות היה ואם ;, ְֲִֵֶַַָָָָָָ
מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן[מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

אחת[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח .אחת ִֵֶַַַַַַ
.ÊÈמּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא

טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציאלּתינֹוק[בטילה]הּכיס, אם אבל ; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻאת

לֹו טפלה ׁשהּכל ּפטּור, ּכליו- היּו על[בגדיו]. מקּפלין ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
חּיב. אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ְֵֵַַָּכתפֹו

.ÁÈחי חגב צּפרתהּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ארבה]ּכרמים מּפני[מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
מת הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּבכעדׁשהּונב וׁשרץ, ּבכּזית; .לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר והֹוציא[בדיוק]ּכּזית , ְְְִִַַָָָָֻ
ׁשּנתמעט ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ּומחצה, מּכּזית זית ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשעּור

הּטמאֹות.ּפטּור ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻ
.Î?ּכּׁשעּור הֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה

להראֹות אֹו לרפּואה, אֹו לזרע, הּמֹוציא אבל סתם; ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּכׁשהֹוציא
ׁשהּוא ּבכל חּיב - ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא, .מּמּנּו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

.‡Îוׁשכח לדגמא, אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻהּמצניע
ׁשעל ׁשהּוא, ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
עליו חּיבין אין האדם, ּוׁשאר הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּדעת

ּבׁשעּורֹו האֹוצראּלא לתֹו ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק [מחסן,. ְְְִִֶֶֶַָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ּכברונמלך נּכר, ׁשּמקֹומֹו ּפי על אף -ְְִִֶַַָָ

אינֹו - והכניסֹו חזר אם ,לפיכ הראׁשֹונה; מחׁשבּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָּבטלה
ּכּׁשעּור ׁשּיכניס עד .חּיב ְִִֶַַַַָ

.Îלהצנ ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין יע,ּדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּוׁשאר חּיב; והֹוציאֹו, אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּכגֹון
ּדבר הֹוצאת על אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהאדם,

ומועיל]הּכׁשר ּכמֹוהּו[ראוי ּומצניעין .להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָ
.‚Îּפטּור ׁשעּור, חצי מּמלאכההּמֹוציא העֹוׂשה ּכל וכן ; ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ּפטּור ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות והּניחֹו,מן ׁשעּור חצי הֹוציא . ְְֲֲִִִִִִִִַָָ
החצי והגּביּה קדם ואם חּיב; - האחר החצי והֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
ׁשּנׂשרף, ּכמי נעׂשה - הּׁשני החצי הּנחת קדם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהראׁשֹון,
אחר חצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּופטּור.
ּכמי ׁשהּמעביר חּיב, - ׁשלׁשה ּבתֹו הראׁשֹון על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעבירֹו
ׁשּינּוח עד חּיב, אינֹו - זרקֹו אם אבל מּׁשהּו; ּגּבי על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנח

מּׁשהּו ּגּבי על .ׁשם ֵֶַַַָ
.„Îּבהעלם ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָהֹוציא

יׁש[בשגגה] אם רׁשּיֹות, לׁשּתי חּיב. אחת, לרׁשּות - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻאחד
ּכרמלית ּביניהן היתה ּפטּור; - עליה ׁשחּיבין רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּביניהן

רה"ר] ואינו רה"י שאינו אחת,[מקום ּכרׁשּות הן הרי -ְֲִֵֵַַ
חּטאת .וחּיב ְַַָָ

.‰Îוחזר נתּפח ׁשּינּוח וקדם מּכּׁשעּור, ּפחֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוציא
צמק[להיות] ׁשּינּוח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכּׁשעּור,

ּפטּור - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ
.ÂÎוחּׁשב הּנחה, קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא

ׁשאינ לרפּואה, אֹו לזריעה חּיב,עליה זה הרי - ׁשעּור צרי ֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
לזריעה, מּכגרֹוגרת ּפחֹות הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכמחׁשבּתֹו
קדם ּתפחה ואם ּפטּור; - לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוקדם
חּיב; לאכילה, עליה ׁשּיּמל קדם ּכגרֹוגרת ונעׂשת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּנחה

ההֹוצאה מחׁשבת על מתחּיב היה חּׁשב, לא .ׁשאפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ÊÎקדם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוציא

ספק זה הרי - נדחה[בגמרא]הּנחה לא[מהחיוב]אם אם , ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ
זה ּכּזית והׁשלים טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק ְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנדחה.
אם ספק זה הרי - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאכלין

טמאה לענין הּׁשעּור ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על [רקנתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
טומאה] מקבל כביצה נתחּיבאוכל לא אֹו ,. ְִֵַֹ

.ÁÎ,ּבכלי ׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ְִִִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי להֹוצאת[בטילה]ּפטּור; ּכּונתֹו ואין לֹו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
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ּכּׁשעּור ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא .הּכלי, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
אף ּפטּור - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַַָָָָָָלפיכ

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, הּמֹוציאעל . ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הרֹוכלים לנשים]קּפת בשמים ּבּה[מוכרי ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶַַַָָֻ

הֹוציא ואפּלּו הרּבה, אּלאמינין חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּוא אחד הֹוצאה ׁשם .אחת; ֵֶַַָָָ

   
.‡- יצא ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל

ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו ברזל]אם [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
זה[מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובע הרי - הרגלים ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ

וסיף רמח ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפטּור;
ואּלה עגול]וקׁשת משולש]ּותריס[מגן חּיב[מגן זה הרי -. ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

.לחּזקֹו ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין טֹובאין ּביֹום ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ
ּבֹו יצא ׁשּלא חתיכֹותּגזרּו עליו ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

מּפני עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָקבּועֹות
מּתר ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, יהאׁשהּוא ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻ

להביאֹו[האבנט] ויבֹוא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - .רפּוי ְְֲִִִִֶַַָָָָֹ
ואינּה‚. היא, האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת

אּׁשה, מּתכׁשיטי - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּתכׁשיטי
ׁשּיׁש ּבטּבעת ׁשּיצאת אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואינּה
- חֹותם עליה ׁשאין ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליה

אֹותן הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני ּכדרחּיבין. ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
טּבעת אּלא ּבאצּבעֹו להֹוציא האיׁש ּדר ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוציאין,
אּלא ּבאצּבעּה להֹוציא ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהראּויה
טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ׁשּפעמים מּפני לּה? הראּויה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָטּבעת
ּבעת ּבאצּבעּה אֹותּה ּומּנחת ּבּבית, להצניעּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָלאׁשּתֹו
אצל לתּקנּה לבעלּה טּבעּתּה נֹותנת האּׁשה וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה,
ונמצאּו האּמן; חנּות עד ּבאצּבעֹו אֹותּה ּומּניח ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֻֻהאּמן,

חּיבין ּולפיכ להֹוציאן, ׁשּדרּכן ּכדר אֹותן .ׁשהֹוציאּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּפי„. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה הרּביםׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּתמיד עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ואםלהראֹות ; ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות ּדרּכן ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ונהגּועליה ; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלל ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם .ּכל ְְְֵֶַַַָָָָֹ
ואיׁש‰. ּפטּור. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

מּפני - ּפטּורה והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיצא
ּתראה ׁשּמא ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

מּתכׁשיטיו,לחברֹותיה ׁשאינֹו ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
- ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָואינֹו
ואפׁשר רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;
אּׁשה וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיּפל

אֹותן לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין הריׁשּיצאת - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

אצעדה ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי - [צמיד]להראֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ׁשּתהיהׁשּמּניחין והּוא ּבׁשּבת; ּבּה יֹוצאין - ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

ּתּׁשמט ולא לּבׂשר, ּבזה.ּדבּוקה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
אֹותם ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות

הרּבים ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץּבׁשעת ולא ׁשּמּנחת; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
עיניה עלּבין הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבזה זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן זהבלחיּה, ׁשל ּבעטרת ולא ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּמּנחת
אסּורין אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּברגליהן,

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבהן, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָלצאת
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולאׁשּבצּוארּה[שרשרת , ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על[בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
והּואזרֹועּה הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ראׁשּה על ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּנקרא
הרּבה ׂשער ּבעלת ׁשּתראה צמרּכדי ׁשל ּבכבּול ולא , ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

לפניה סביב אֹותֹו עליה]ׁשּמּקפת מונח יהא ולא[שהציץ , ְְִֶֶֶֶַָָָֹ
זהב ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשן

ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ׁשלׁשּמּנחת ׁשן אבל - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
נּכר ׁשאינֹו מּתר, ׁשּמאּכסף ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל . ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

לחברֹותיה. ותראה ְְְְְֶֶַַַָֹּתחלץ
.Áלֹו אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

ׁשל ּופאה מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹלצאת
ּבעלּה על ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר .ׂשער, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
חּיבת ּכלל, ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית .והּיֹוצאת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Ëמּפני ראׁשּה; על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
ארעה אם חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּמים
ּבין הרּבים; ּברׁשּות ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהמה ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ולאׁשהיּו . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּתחלץ וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא

זקנה ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; וכלותראם . ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, .ׁשהּוא ְִֶַָָָֹ

.Èחֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה
ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן חשש, ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ

אֹותםשתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ
ּבכליללחברֹותיה אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

לחלץ ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ׁשהםּולהראֹות ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּׂשבכה יּפלּו[כיסוי]קׁשּורין ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, וכןׁשעל . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה ׁשּיהיה[צמר והּוא, - ׁשּבאזנּה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
קׁשּור ׁשּיהיה והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָקׁשּור

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו נידתה]ּבסנּדלּה; דם ואף[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, ׁשאם - יד ּבית לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיסּותֹו מּפני אֹותֹו מביאה .אינּה ְְְִִִֵֵָָ
.Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹותּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהןהּנׁשים יסתםּבקיסמין לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּוברעלֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן[עטיפת אֹו ,ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ

הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת[הכרוך]הּפרּוף[בד . ְִִֶֶַָ
הרדיד] שפת האגֹוז,[כורכת ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָּכּתחּלה
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לט            
      

ּכּׁשעּור ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא .הּכלי, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
אף ּפטּור - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַַָָָָָָלפיכ

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, הּמֹוציאעל . ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הרֹוכלים לנשים]קּפת בשמים ּבּה[מוכרי ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶַַַָָֻ

הֹוציא ואפּלּו הרּבה, אּלאמינין חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּוא אחד הֹוצאה ׁשם .אחת; ֵֶַַָָָ

   
.‡- יצא ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל

ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו ברזל]אם [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
זה[מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובע הרי - הרגלים ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ

וסיף רמח ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפטּור;
ואּלה עגול]וקׁשת משולש]ּותריס[מגן חּיב[מגן זה הרי -. ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

.לחּזקֹו ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין טֹובאין ּביֹום ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ
ּבֹו יצא ׁשּלא חתיכֹותּגזרּו עליו ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

מּפני עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָקבּועֹות
מּתר ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, יהאׁשהּוא ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻ

להביאֹו[האבנט] ויבֹוא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - .רפּוי ְְֲִִִִֶַַָָָָֹ
ואינּה‚. היא, האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת

אּׁשה, מּתכׁשיטי - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּתכׁשיטי
ׁשּיׁש ּבטּבעת ׁשּיצאת אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואינּה
- חֹותם עליה ׁשאין ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליה

אֹותן הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני ּכדרחּיבין. ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
טּבעת אּלא ּבאצּבעֹו להֹוציא האיׁש ּדר ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוציאין,
אּלא ּבאצּבעּה להֹוציא ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהראּויה
טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ׁשּפעמים מּפני לּה? הראּויה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָטּבעת
ּבעת ּבאצּבעּה אֹותּה ּומּנחת ּבּבית, להצניעּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָלאׁשּתֹו
אצל לתּקנּה לבעלּה טּבעּתּה נֹותנת האּׁשה וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה,
ונמצאּו האּמן; חנּות עד ּבאצּבעֹו אֹותּה ּומּניח ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֻֻהאּמן,

חּיבין ּולפיכ להֹוציאן, ׁשּדרּכן ּכדר אֹותן .ׁשהֹוציאּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּפי„. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה הרּביםׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּתמיד עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ואםלהראֹות ; ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות ּדרּכן ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ונהגּועליה ; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלל ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם .ּכל ְְְֵֶַַַָָָָֹ
ואיׁש‰. ּפטּור. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

מּפני - ּפטּורה והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיצא
ּתראה ׁשּמא ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

מּתכׁשיטיו,לחברֹותיה ׁשאינֹו ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
- ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָואינֹו
ואפׁשר רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;
אּׁשה וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיּפל

אֹותן לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין הריׁשּיצאת - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

אצעדה ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי - [צמיד]להראֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ׁשּתהיהׁשּמּניחין והּוא ּבׁשּבת; ּבּה יֹוצאין - ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

ּתּׁשמט ולא לּבׂשר, ּבזה.ּדבּוקה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
אֹותם ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות

הרּבים ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץּבׁשעת ולא ׁשּמּנחת; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
עיניה עלּבין הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבזה זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן זהבלחיּה, ׁשל ּבעטרת ולא ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּמּנחת
אסּורין אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּברגליהן,

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבהן, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָלצאת
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולאׁשּבצּוארּה[שרשרת , ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על[בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
והּואזרֹועּה הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ראׁשּה על ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּנקרא
הרּבה ׂשער ּבעלת ׁשּתראה צמרּכדי ׁשל ּבכבּול ולא , ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

לפניה סביב אֹותֹו עליה]ׁשּמּקפת מונח יהא ולא[שהציץ , ְְִֶֶֶֶַָָָֹ
זהב ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשן

ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ׁשלׁשּמּנחת ׁשן אבל - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
נּכר ׁשאינֹו מּתר, ׁשּמאּכסף ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל . ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

לחברֹותיה. ותראה ְְְְְֶֶַַַָֹּתחלץ
.Áלֹו אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

ׁשל ּופאה מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹלצאת
ּבעלּה על ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר .ׂשער, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
חּיבת ּכלל, ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית .והּיֹוצאת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Ëמּפני ראׁשּה; על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
ארעה אם חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּמים
ּבין הרּבים; ּברׁשּות ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהמה ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ולאׁשהיּו . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּתחלץ וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא

זקנה ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; וכלותראם . ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, .ׁשהּוא ְִֶַָָָֹ

.Èחֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה
ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן חשש, ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ

אֹותםשתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ
ּבכליללחברֹותיה אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

לחלץ ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ׁשהםּולהראֹות ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּׂשבכה יּפלּו[כיסוי]קׁשּורין ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, וכןׁשעל . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה ׁשּיהיה[צמר והּוא, - ׁשּבאזנּה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
קׁשּור ׁשּיהיה והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָקׁשּור

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו נידתה]ּבסנּדלּה; דם ואף[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, ׁשאם - יד ּבית לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיסּותֹו מּפני אֹותֹו מביאה .אינּה ְְְִִִֵֵָָ
.Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹותּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהןהּנׁשים יסתםּבקיסמין לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּוברעלֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן[עטיפת אֹו ,ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ

הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת[הכרוך]הּפרּוף[בד . ְִִֶֶַָ
הרדיד] שפת האגֹוז,[כורכת ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָּכּתחּלה
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להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים ולא [אתויֹוצאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ
הּקטןהאגוז] לכּתחּלה,לבנּה הּמטּבע על תפרף לא וכן . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

ּבֹו יֹוצאה ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור .מּפני ְְְְְְְִִֵֶַָָָָ
.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא

ּובלבד הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹואם
והּמׁשיחה החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הּׁשּום ּבקלּפת ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחׁשּובין

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי[בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה הּמּכה[מיני ּגּבי ּובסלעׁשעל ׁשעל[מטבע], ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּצינית הרגל]ּגּבי בפרסת החרּגֹול[מכה ּובביצת [מין, ְְִִֵֵַַַַַ

הּצלּובארבה] ּובמסמר הּׁשּועל, ּובׁשן עליו, שתלו [מעץ ְְְֵֵַַַָָ
רפּואהאדם] מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל והּוא, - ְְְִִֶָָָָ

מֹועיל ׁשהּוא הרֹופאים .ׁשּיאמרּו ְְִִֶֶָֹ
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון[תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ותּפיל ּתתעּבר ׁשּמא ּבקמיע- ויֹוצאין ממחה[של]. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבני[לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבקמיעין אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר .ׁשהֹוציאֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצאהּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
ּגדֹול ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל תצאקטן ולא . ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹ

רפּוי ּבמנעל ׁשעהאּׁשה ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא , ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹ
יֹום מּבעֹוד הּקּטעאחת ואין רגל]. ּבּקב[קטוע [רגליֹוצא ְְִִֵֵֵַַַַַַ

אנקטמיןׁשּלֹותותבת] מיוחד]. עץ[מנעל [המשמשיםׁשל ְְִֵֶֶַַ
ּדרכילתותבת] מן ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּפטּור יצאּו, ואם ין.הּמלּבּוׁש; ְְְְִִַַָ
.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי[צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ

חטטין ׁשּיצא[שחין]ּבעלי אֹו ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מעׂשה, ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן

ּבהן לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא .ולא ְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ

ּובחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ
הּגׁשמים מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא הּכרּבתבה, . ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ורקיןוהּכסת רּכין היּו אם מּתר[דקים]- - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם

ואסּורין ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - .קׁשין ְֲֲִִֵֵַַָ
.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם הארּוגין[פעמונים ְֲִִִַָ

ׁשּבצּוארֹוּבּבגדים טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא חקוק. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אדונו] ושם יּפלשמו ׁשּמא מּתכת, ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ

אֹוויביאּנּו ּבידֹו ּומּכאן מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּלא אֹו יּקרעּו ׁשּלא ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעל
אנׁשי ּכמנהג ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָיתלכלכּו

מּתר - ּבמלּבּוׁשן .הּמקֹום ְְַַָָָֻ

.ËÈחּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבלהּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי[מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ

נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה סּודר[שלא וכל ; ְְְְִֵֶֶָָָָָ
סבנית היתה ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה [בגדׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ממרחץ] ביציאה והכתפיים הראש ׁשאינּהלעטיפה ְֵֶָָָקצרה
ּכמֹו ונמצאת מּכתפים, למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

ּבּה לצאת ּומּתר .אבנט, ְֵֵַָָָֻ
.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטיםמּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ׁשאינןבולטים] ּפי על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ
מקּפיד ואינֹו הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנֹואי

היּו לא ּבין היּו ּבין ׁשאינּה.עליהן ּבטּלית הּיֹוצא ,לפיכ ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
חּיב - ּכהלכתּה הןמצּיצת חׁשּובין החּוטין ׁשאֹותן מּפני , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ציצית ויעׂשּו חסרֹונן ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו .אצלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּיֹום ּבין ּבּה, לצאת מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאבל

ּבּלילה הרּבין אּלא מּׂשאֹוי, הּגמּורה הּציצית ׁשאין היא; י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומּטכסיסיו הּבגד האמרה[שכלוליו]מּנֹואי ּכמֹו התפור, [בד ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] ׁשהיאבשפת הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִִֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּביֹום אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמצּיצת

ׁשּבת ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין .הּׁשּבת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.‡Îולא ּבבגּדֹו, לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא

גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם צמר]ּבאירא[אורג]נּגר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
סֹורק ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, דק]ּבּמׁשיחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ

ׁשלחני ולא צּבע[חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּדינר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ׁשּבאזנֹו ּדרּבּדגמא ׁשּיצא ּפי על אף ּפטּור, - יצא ואם ; ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּמֹוציאין ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני .אּמנּותֹו; ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻ
.Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב מּפני[שלא חּיב, - ְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּפי על ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ּדר ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאין
ּבגדיו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף צרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאינֹו

עליה חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשהּמלאכה -. ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
.‚Îעֹוׂש הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ה?הּמֹוצא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ונכנס, ּבידֹו, יד וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלֹובׁשן
עד וחֹולצֹו, ׁשני זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָוחֹולצן
ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻׁשּיכניס
ּומכניסן עליהם, מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהכניסן
ּולׁשמרן ליׁשב ׁשּמתירא הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבמֹוצאי

והֹול ּומּניחן ּבמקֹומן, מכּסן - הּגֹוים מּפני הערב .עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.„Îאת נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיה

נֹותנן אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ְְְִֵַַַַַָָָָָֻּכּלן
לחצר ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָלחברֹו

רצּועֹותיהן,החיצֹונה ּבהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לא אם אבל הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻוהיּו

להן נזקק אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן .היּו ְְְִֵֵֶֶָָָָֻ
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

מתעּטף יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּובּסּכנה,
מביתו]ּבעֹור ּבֹו[שיביא ונכנס אֹותֹו, ּומכּסה וחֹוזר ,. ְְְְִֵֶַָָ

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
ויֹוציא יׁשּכח ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב .ּבקלמּוסֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
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ׁשּמא - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבׁשּבת ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ּבתפּליןיהיה לצאת ּומּתר . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּב חׁשכהערב עם ּבתפּליות למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ונזּכרּבכל הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּיׁש
הּמדרׁש לבית .אֹו ְְִֵַָ

   
ּבׁשּבת‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא "למעןאסּור ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

"וחמֹור ׁשֹור ּכלינּוח ואחד חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָ
ועֹוף וחּיה ּפיּבהמה על אף - הּבהמה על הֹוציא ואם . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ׁשביתתּה על מצּוה לֹוקהׁשהּוא אינֹו ּבא- ׁשאּסּורֹו לפי , ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
המחּמר ,לפיכ עׂשה; ּבׁשּבת,[מזרז]מּכלל ּבהמּתֹו אחר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָ

ּפטּור - מּׂשא עליה .והיה ְֶַָָָָָָ
.ּבּתֹורה מפרׁש לאו כלוהלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

"ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ׁשּלאמלאכה, - ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּה עצמו]יחרׁש ׁשּנּתן[הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ
עליו .לֹוקין ִָָ

.‚- לגֹוי ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור
ׁשביתת על מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּלא

לגֹוי,ּבהמּתֹו ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו ׁשּמא[גזירה]. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
יׂשּכיר אֹו אֹותֹויׁשאיל קֹונסין - מכר ואם עד[לפדותה]. ְְְְִִִִַַַַָ

ּומחזירּה ּבדמיה, מֹוכריןעׂשרה אין ׁשבּורה, ואפּלּו ּומּתר; . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻ
סרסּור ידי על למּכר מׂשּכיר[מתווך]לֹו אינֹו ׁשהּסרסּור , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹ

מׁשאיל .ואינֹו ְְִֵַ
אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר

עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, למּכרלא ׁשאסרּו ּוכדר . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לגֹוי למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ ּומּתרלגֹוי, . ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹֻ

לׁשחיטה ּפרה להם ּבפניולמּכר אֹותּה וׁשֹוחט ימּכר, ולא ; ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ
ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו למלאכה]סתם, ראוי שאינו -[מפוטם ְְֲִֶָָ

ּבֹו ויעבד אֹותֹו יׁשהה .ׁשּמא ְְֲֶֶַַָֹ
מֹוכר‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹוםמקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

מֹוכרין אין למּכר, ׁשּלא להןׁשּנהגּו מֹוכרין אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
על אּלא - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּיה

סרסּור .ידי ְְֵַ
.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

הּנחה[הכיס] ולא עקירה לא ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד .עליה, ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּכדי עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואסּור

ּבׁשּבת מחּמר יהיה יּניחׁשּלא ׁשּלא היא, חכמים ּוגזרת . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
נכרי עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על .ּכיסֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
עּמֹו היה מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
ׁשֹוטה לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש
מהם זה לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקטן

מּכלׁשּירצה אחד ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - סוףאּלּו כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ
אמות] מהּלואפּלּו.ד' לידֹו, ׁשּבאה ּפחֹותמציאה ּבּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

יכֹול אם - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות
עליה מוצ"ש]להחׁשי עד לידה לאו,[להמתין ואם ;מחׁשי , ְְְְִִִֶַַָָָ

אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות .מֹוליכּה ְִֵַַַָָָ
.Áהרּבים לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתר

הרסן לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא ואפסר- לּסּוס ׁשיר ּכגֹון , ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
לּכלב וסּוגר לּנאקה וחטם ּבהמהלּגמל הֹוציא אם אבל . ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

אֹו הּסּוס, ּבפי חבל ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבמתג
ּכגֹון מּמּנּו, ּבפחֹות מׁשּתּמרת אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבמתג
זה הרי - ּבסּוגר חתּול אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָׁשהֹוציא

מּׂשאֹוימּׂשאֹוי - ּפחּותה ׁשמירה אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל ; ְְְְִִֶַַָָָָָֻ
לּה. ָהּוא

.Ëקׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא
ּבׁשּבת נמׁשכין אינן ׁשּבת, חבליםמערב הּוא מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

טפח ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו לתֹווצרי ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
טפח הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבהמֹות ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּפני

ׁשם ּבהן ׁשּמׂשחקין ּבזּוגאֹו ּבהמה תצא לא זה, ּומּפני ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
קֹול[פעמון] לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו .ׁשּבצּוארּה, ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
לסימן] בה הקשורה ׁשּבכסּותּה[מטבע ּבחֹותם ולא ולא, , ְְְְִֶָָֹֹ

ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ
ּבמרּדעתׁשּבצּוארּה יֹוצא חמֹור ואין שעליו]. אם[כיסוי אּלא , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבת מערב לֹו קׁשּורה היתה ּבמטלטלתּכן ּגמל יצא ולא . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
בד] היתה[חתיכת ּכן אם אּלא ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּתלּויה

וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו יד[גבנוניתו]קׁשּורה עקּוד הּגמל יצא ולא ; ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ
ידו] קשורה רגל[- עקּוד ולא הּבהמה., ּכל ׁשאר וכן . ְְְְֲֵֵֶֶַָָָֹ

.‡Èּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים[שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ואין ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ׁשּיּכנע ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעגל

לחריׁשה נֹוח ּבׂשבכהויהיה ּבהמה תצא ולא [מחסום]. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
תאכל. לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה תצאׁשּמּניחין ולא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹ

הּקּפד ּבעֹור ׁשּלא[קיפוד]הּפרה ּכדי ּדּדיה על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
י ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה ׁשּביןׁשנהיינק ּברצּועה תצא ולא ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לׁשּמר ּבין לנֹואי ּבין עזקרניה, מיוחדת]. לשמירה [הזקוקה ְְְֵֵֵֵֶַַָ

ּבקרניה לּה האפסר]ׁשחקק את בו להשחיל כדי חור ,[-עשה ְְֶֶַַָָָ
- ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָיֹוצאה

ּתנּתחּנּו ׁשּמא הרּבים[תנתקנו]אסּור, ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו ,. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Èׁשּלא ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזכרים
לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על ׁשּלאיעלּו ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן ׁשּמיּפין[בדים]יּפלּו המרּקמֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבהן למעלהאֹותם קׁשּורה ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות, והרחלים . ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּכדי למּטה, קׁשּורה אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
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מי            
      

ׁשּמא - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבׁשּבת ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ּבתפּליןיהיה לצאת ּומּתר . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּב חׁשכהערב עם ּבתפּליות למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ונזּכרּבכל הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּיׁש
הּמדרׁש לבית .אֹו ְְִֵַָ

   
ּבׁשּבת‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא "למעןאסּור ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

"וחמֹור ׁשֹור ּכלינּוח ואחד חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָ
ועֹוף וחּיה ּפיּבהמה על אף - הּבהמה על הֹוציא ואם . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ׁשביתתּה על מצּוה לֹוקהׁשהּוא אינֹו ּבא- ׁשאּסּורֹו לפי , ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
המחּמר ,לפיכ עׂשה; ּבׁשּבת,[מזרז]מּכלל ּבהמּתֹו אחר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָ

ּפטּור - מּׂשא עליה .והיה ְֶַָָָָָָ
.ּבּתֹורה מפרׁש לאו כלוהלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

"ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ׁשּלאמלאכה, - ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּה עצמו]יחרׁש ׁשּנּתן[הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ
עליו .לֹוקין ִָָ

.‚- לגֹוי ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור
ׁשביתת על מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּלא

לגֹוי,ּבהמּתֹו ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו ׁשּמא[גזירה]. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
יׂשּכיר אֹו אֹותֹויׁשאיל קֹונסין - מכר ואם עד[לפדותה]. ְְְְִִִִַַַַָ

ּומחזירּה ּבדמיה, מֹוכריןעׂשרה אין ׁשבּורה, ואפּלּו ּומּתר; . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻ
סרסּור ידי על למּכר מׂשּכיר[מתווך]לֹו אינֹו ׁשהּסרסּור , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹ

מׁשאיל .ואינֹו ְְִֵַ
אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר

עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, למּכרלא ׁשאסרּו ּוכדר . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לגֹוי למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ ּומּתרלגֹוי, . ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹֻ

לׁשחיטה ּפרה להם ּבפניולמּכר אֹותּה וׁשֹוחט ימּכר, ולא ; ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ
ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו למלאכה]סתם, ראוי שאינו -[מפוטם ְְֲִֶָָ

ּבֹו ויעבד אֹותֹו יׁשהה .ׁשּמא ְְֲֶֶַַָֹ
מֹוכר‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹוםמקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

מֹוכרין אין למּכר, ׁשּלא להןׁשּנהגּו מֹוכרין אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
על אּלא - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּיה

סרסּור .ידי ְְֵַ
.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

הּנחה[הכיס] ולא עקירה לא ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד .עליה, ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּכדי עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואסּור

ּבׁשּבת מחּמר יהיה יּניחׁשּלא ׁשּלא היא, חכמים ּוגזרת . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
נכרי עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על .ּכיסֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
עּמֹו היה מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
ׁשֹוטה לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש
מהם זה לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקטן

מּכלׁשּירצה אחד ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - סוףאּלּו כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ
אמות] מהּלואפּלּו.ד' לידֹו, ׁשּבאה ּפחֹותמציאה ּבּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

יכֹול אם - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות
עליה מוצ"ש]להחׁשי עד לידה לאו,[להמתין ואם ;מחׁשי , ְְְְִִִֶַַָָָ

אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות .מֹוליכּה ְִֵַַַָָָ
.Áהרּבים לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתר

הרסן לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא ואפסר- לּסּוס ׁשיר ּכגֹון , ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
לּכלב וסּוגר לּנאקה וחטם ּבהמהלּגמל הֹוציא אם אבל . ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

אֹו הּסּוס, ּבפי חבל ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבמתג
ּכגֹון מּמּנּו, ּבפחֹות מׁשּתּמרת אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבמתג
זה הרי - ּבסּוגר חתּול אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָׁשהֹוציא

מּׂשאֹוימּׂשאֹוי - ּפחּותה ׁשמירה אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל ; ְְְְִִֶַַָָָָָֻ
לּה. ָהּוא

.Ëקׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא
ּבׁשּבת נמׁשכין אינן ׁשּבת, חבליםמערב הּוא מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

טפח ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו לתֹווצרי ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
טפח הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבהמֹות ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּפני

ׁשם ּבהן ׁשּמׂשחקין ּבזּוגאֹו ּבהמה תצא לא זה, ּומּפני ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
קֹול[פעמון] לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו .ׁשּבצּוארּה, ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
לסימן] בה הקשורה ׁשּבכסּותּה[מטבע ּבחֹותם ולא ולא, , ְְְְִֶָָֹֹ

ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ
ּבמרּדעתׁשּבצּוארּה יֹוצא חמֹור ואין שעליו]. אם[כיסוי אּלא , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבת מערב לֹו קׁשּורה היתה ּבמטלטלתּכן ּגמל יצא ולא . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
בד] היתה[חתיכת ּכן אם אּלא ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּתלּויה

וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו יד[גבנוניתו]קׁשּורה עקּוד הּגמל יצא ולא ; ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ
ידו] קשורה רגל[- עקּוד ולא הּבהמה., ּכל ׁשאר וכן . ְְְְֲֵֵֶֶַָָָֹ

.‡Èּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים[שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ואין ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ׁשּיּכנע ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעגל

לחריׁשה נֹוח ּבׂשבכהויהיה ּבהמה תצא ולא [מחסום]. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
תאכל. לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה תצאׁשּמּניחין ולא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹ

הּקּפד ּבעֹור ׁשּלא[קיפוד]הּפרה ּכדי ּדּדיה על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
י ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה ׁשּביןׁשנהיינק ּברצּועה תצא ולא ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לׁשּמר ּבין לנֹואי ּבין עזקרניה, מיוחדת]. לשמירה [הזקוקה ְְְֵֵֵֵֶַַָ

ּבקרניה לּה האפסר]ׁשחקק את בו להשחיל כדי חור ,[-עשה ְְֶֶַַָָָ
- ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָיֹוצאה

ּתנּתחּנּו ׁשּמא הרּבים[תנתקנו]אסּור, ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו ,. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Èׁשּלא ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזכרים
לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על ׁשּלאיעלּו ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן ׁשּמיּפין[בדים]יּפלּו המרּקמֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבהן למעלהאֹותם קׁשּורה ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות, והרחלים . ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּכדי למּטה, קׁשּורה אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
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מב           
      

מלּפפֹות ויֹוצאֹות זכרים; עליהן יעלּו [כרוכות]ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֻ
יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבמטלנּיֹות,
קׁשרן אם אבל החלב; מהן ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָודּדיהן
אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד החלב יצא ׁשּלא ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכדי

יצאּו .לא ְֵֹ
.‚Èמערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ולא[שתולים , ְְְִַַַָָֹֹ
אדום]ּבזהֹורית עיניו[משי ּבהמה[לנוי]ׁשּבין תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
ּבקמיע[סל]ּבקלסטר ולא ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

לבהמה ממחה ּבאגדׁשאינֹו היא יֹוצאה אבל [תחבושת]; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּובכבׁשיׁשין הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל הּׁשבר,[לוחות ּגּבי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּמדלּדלת ׁשּבצּוארּה,ּבּה[תלויה]ּובׁשלּיה זּוג לּה ּופֹוקק ; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבחצר ּבֹו ּומטּילּומטּילת ּבׁשּבת, החמֹור על מרּדעת ונֹותן . ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ּבׁשּבתּבחצר ּבפיה קלסטר לּה ּתֹולין אין אבל ;. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
.„Èהּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על דעת,מצּוה ּבני ׁשהן ּפי על ואף ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ
מעׂשּית ּולמנען לׁשמרן עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּולדעת

ּבׁשּבת ויּנפׁשמלאכה ,וחמר ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
והּגר" אמת .ּבן ְְֲֵֶַָ

.ÂËעבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד
עבדּותׁשּמלּו לׁשם מצוֹותוטבלּו וקּבלּו חּיבין, ׁשהעבדים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טּבהן ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ׁשבע. קּבלּו אּלא בלּו, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּתֹוׁשב ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו ּומּתריןמצוֹות ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻ
ּבחל ּכיׂשראל ּבפרהסיא, לעצמן ּבׁשּבת מלאכה .לעׂשֹות ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין .ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
.ÊËוגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת
רּבֹו ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיׂשראל,
הרי עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה

ה'תש"ע סיון כ"ה שני יום

   
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה מלאכה,נאמר ׁשאינן מּדברים אפּלּו - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מהן לׁשּבת מּׁשּוםחּיב חכמים ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
השביתה]ׁשבּות ׁשהן-[להרבות מּפני אסרּום ּדברים, מהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

יבֹוא ׁשּמא ּגזרה אסרּום ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָּדֹומים
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור ְְִִֵֵֵֶָמהן

.חֹורׁש מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה[חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האֹוצרּגּמֹות את המפּנה תבואה]. ׁשהּוא[מחסן מּפני ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבֹו קֹובע אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָצרי
להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹמדרׁש

אבלהּגּמֹות ּבקֹורה, אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט . ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּגּמֹות להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, ּבּקרקעלא ירק לא . ְְְְְֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻ

ּגּמֹות יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ּגּביויׁשּוף ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ; ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻ
ּתּמֹו לפי והֹול .הּקרקע, ְְְִֵַַַֻ

המׂשחקֹות‚. אסּורֹותנׁשים - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
הּגּמֹות להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לכּבדלׂשחק ואסּור . ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּגּמֹות[לנקות] יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, היהאת ּכן אם אּלא , ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבאבנים לזּלףרצּוף ּומּתר הּקרקע,[להזות]. ּגּבי על מים ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָֻ

לכ מתּכּון אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש איןואינֹו . ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מיפה]סכין חומר רצּוף[מריחת היה ואפּלּו הּקרקע, את ְֲִִֶַַַַָָָָ

אֹותֹוּבאבנים נֹופחין ואין האבק]; את להרחיק כדי ,[במפוח, ְְֲִִֵַָ
ׁשּלא - ּבׁשּבת וחמר קל טֹוב, ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹואין
ּבזמן הּגּמֹות להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻיעׂשה

רצּוף ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה .ׁשהּוא ְֵֵֶֶֶָָ
ּומרּדה„. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה [שוטח]חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אּלא ּבקּפה, ולא ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻבּה;
הּקּפה שנשברה]ּבׁשּולי קופה ּכדר[תחתית יעׂשה ׁשּלא - ְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֻ

ּגּמֹות להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה .ׁשהּוא ְְְְֶֶַָֹֻ
זֹורע‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּורהּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מּתרּולחרּבתֹו ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת
.Âקֹוצר מּׁשּום חּיב לרּדֹותהּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ

ּכתֹולׁש ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ּבאילן,ּדבׁש עֹולין אין . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
יבׁש ּבין לח ּבאילןּבין נסמכין ואין ּבאילן, נתלין ואין ולא; . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ּכּלֹו הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד מׁשּתּמׁשיןיעלה ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
ּכלל לּקרקע יתלׁש.ּבמחּבר ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֻ

.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות
יתלׁש ׁשּמא ׁשאיןּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא תלישה]הניתֹו ללא קיים -]; ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
ּבֹו להריח אסּור לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָאבל

לאכלֹו אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - .ּבמחּבר ְְְְִֵֶָָָָָֹֻ
.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן

ּכארץ הן הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב .אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
להׁשּתּמׁש מּתר ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹֻהיּו
לארץ, ׁשוה אחד ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן;

עליהם ליׁשב אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש .אֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה יעלהלהנהיגּה[ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבׁשּבת עליה ליׁשב יֹום בהמה;מּבעֹוד לצּדי נסמכין ואין . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

מּתרין - צדדין מּתרוצּדי ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה . ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻ
לירד אסּור ּבמזיד, ּובבהמהלירד; ירד,. - ּבמזיד אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ

חּיים ּבעלי צער הּבהמהמּׁשּום מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָ
חּיים ּבעלי צער מּׁשּום .ּבׁשּבת, ְֲִִֵַַַַַָ

.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה[- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
ּתחּתיו ראׁשֹו מכניס נֹופל- והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו , ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ

-מאליו טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה . ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹאם
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ּכלי ּבּטל ׁשּלא ׁשל[מיעודו]ונמצא עׁשתֹות טעּונה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
זכּוכית ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמּועט
על ׁשם יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה .ּגּבי ְֲִִֵֵֵַַַַַָ
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

יד על יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
מעט] לתֹו[מעט ולא הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ְְְְֲִֵֵַַָֹֹֹואֹוכל;

ׁשהּוא ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהּקּפה,
לידי ויבֹוא הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹוׂשה

ׁשּנראה.עּמּור מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
.ּכמעּמר ְִֵַ

.Èחּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק הֹואילמּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

יבֹוא ׁשּמא - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּומקצת
וענבים זיתים ּפריׁשיןלסחט ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָֹ

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר[פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירותּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציאשנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

אסּור אבלמימיהן, מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּקערה לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא והּבסר.מרּסק הּׁשּום ְְְְְֵֶַַַַַָָֹ

בשלו] שלא בשלו]והּמלילֹות[ענבים שלא ׁשרּסקן[שיבלים ְְְִִֶַָ
ּדיכה מחּסרין אם - יֹום לגמר[כתישה]מּבעֹוד לֹו אסּור , ְְְִִִִִָָָֹֻ

לגמר לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻּדיכתן
ּבׁשּבת הריפֹותׁשחיקתן ׁשחיקת לגמר לֹו מּתר ,לפיכ . ְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹֻ
שעורים] הּפרּור[גרעיני גדולה]ּבעץ הּקדרה[כף ּבתֹו ְְְֵֵַַָָ

האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשּבת,
.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו מֹולל[מפורר - ְִֵֵַ

ּכדׁש יראה ׁשּלא ּכדי ּפטּורּבׁשּנּוי, ּבפיו, הּיֹונק היה. ואם ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
גרון]ּגֹונח ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר הבהמה]- מּפני[מדדי , ְְִִִֵֵַָֹֻ

ּפי על ואף ּגזרּו, לא צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהּוא
סּכנה. ׁשם ֵֶַָָָׁשאין

.ÂËהם וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות
ׁשּמא ּגזרה ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור -ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אם - הן ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹיתּכּון
הכניסן ואם מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהכניסן

ׁשּבת מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין .לדרכן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊËמׁשקין מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתים

מּתרין - -מעצמן ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מקֹום ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין

מּבערב רּסקן ׁשּכבר .לגזרה, ְְְִִִֵֶֶֶָָָָ
.ÊÈּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה

למל מנּפחׁשּמּתר ּוכׁשהּוא אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
הקליפה] להפריח מפיו אויר ּבכל[מוציא אחת ּבידֹו מנּפח ,ְְְֵַַַַָָ

ּבקנֹוןּכחֹו לא אבל נפה]- ּבתמחּוי[מין גדולה]ולא ,[קערה ְְְְֲַָָֹֹֹ
והמׁשּמר חּיב. ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגזרה

על[מנפה] אף ,לפיכ הּוא; מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשמרים,
אֹו ּבסּודרין צלּולין מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּפי

ּבּסּודר[סל]ּבקפיפה ּגּמה יעׂשה לא - דחיסתומצרית [ע"י ְְֲִִִִֶַַָָָֹֻ
הכלי] ויבֹואלפי ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ;ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבמׁשּמרת ּכדר.לׁשּמר המׁשּמרת את לתלֹות אסּור וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לׁשּמר יבֹוא ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה המחּבץׁשהּוא וכן [מייצר. ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנֹותניןחמאה] ּפי על אף ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ּתֹולדת ,ְְִִִֵֶֶֶַַָ
יחּבץ לא לדבׁש, ואגֹוזים הדבש]ׁשמׁשמין מן .ּבידֹו[יפריד ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹֻ

.ÁÈּתֹולדת זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמחּת
וחּיב הּׁשחתטֹוחן, את לא מרּסקין אין ,לפיכ [תבואה; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ

בהמה] ּביןמאכל ּדּקה ּבין ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא
ּכט ׁשּנראה מּפני - לפניֹוחןּגּסה הּדלּועין את מחּתכין אבל . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבפרֹות טחינה ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת .ּבהמה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
עמיר ׁשל אלּמֹות ּומפספס[חציר]ּומּתירין בהמה, לפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

מּפני[מרסק] ּגדֹולֹות, אלּמֹות לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ְְְְֲֲֲִֵַָָֹֻֻּבידֹו
ׁשּבהן .הּטרח ֶֶַַָֹ

.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי ּבהן,[מיני וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
ואֹוכל וקֹוטם מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהכניסן
ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשי

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה .[לכתוש]ׁשהּוא ְְֶֶָָֹֹ
.Îהּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּבידּבׁשּבת ּכֹותׁש זה הרי ּובקערה[קת]- אבלהּסּכין, . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
חּיב - טֹוחןּבמכּתׁשת ׁשהּוא מּפני לבריא, אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

סּמנין יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת .להתרּפאֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
.‡Îּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹוןּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּופיאה צמחים]אזֹובין ּכגֹון[מיני המׁשלׁשלין, ּדברים ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ
ּבּה וכּיֹוצא הּבריאיםלענה ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון .ועׂשבים[תרופה]לׁשּתֹותן, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ
.Îלאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

והאזֹובולׁשּתֹותן והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], אף[מיני ; ְְְְְְְִֵַַַָָָֻ
מּתר, - ּבהן להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן צמח]הֹואיל מּקדם[מין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּׁשּבת,

החלּתית לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו זיתֹוסּבמקֹומֹות וׁשֹותין ; ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָ
אוכלין]הּמצרי מיני כמה של מקֹום[ערבוב .ּבכל ְְִִַָָ

.‚Îּבהן לסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכן
סכין הּבריאים וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת,

החֹוׁשׁש אסּורין. וחמץ,[כואב]ּבהן, יין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּבמקֹום אּלא ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל

אֹותֹו סכין מקֹוםׁשהּבריאים ּבכל ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר .. ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
צֹומתּה[לקתה]נּגפה - רגלֹו אֹו ואינֹו[מכווצה]ידֹו ּביין, ְְְְְִִֵַַָָָ

ענג היה ואם ּבחמץ; אסּור[איסטניס]צֹומתּה ּביין אף ,. ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש

ּובֹולע הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נתרּפא,[יגרגרנו] ואם - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשמן;
הּמצטכינתרּפא את לֹועסין אין מעצים]. הנוטף ואין[שרף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ואם לרפּואה; ׁשּמתּכּון ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשפין
מּתר הּפה, לריח .נתּכּון ְְִֵֵֶַַַָֻ
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מג            
      

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ׁשל[מיעודו]ונמצא עׁשתֹות טעּונה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
זכּוכית ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמּועט
על ׁשם יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה .ּגּבי ְֲִִֵֵֵַַַַַָ
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

יד על יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
מעט] לתֹו[מעט ולא הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ְְְְֲִֵֵַַָֹֹֹואֹוכל;

ׁשהּוא ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהּקּפה,
לידי ויבֹוא הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹוׂשה

ׁשּנראה.עּמּור מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
.ּכמעּמר ְִֵַ

.Èחּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק הֹואילמּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

יבֹוא ׁשּמא - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּומקצת
וענבים זיתים ּפריׁשיןלסחט ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָֹ

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר[פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירותּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציאשנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

אסּור אבלמימיהן, מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּקערה לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא והּבסר.מרּסק הּׁשּום ְְְְְֵֶַַַַַָָֹ

בשלו] שלא בשלו]והּמלילֹות[ענבים שלא ׁשרּסקן[שיבלים ְְְִִֶַָ
ּדיכה מחּסרין אם - יֹום לגמר[כתישה]מּבעֹוד לֹו אסּור , ְְְִִִִִָָָֹֻ

לגמר לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻּדיכתן
ּבׁשּבת הריפֹותׁשחיקתן ׁשחיקת לגמר לֹו מּתר ,לפיכ . ְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹֻ
שעורים] הּפרּור[גרעיני גדולה]ּבעץ הּקדרה[כף ּבתֹו ְְְֵֵַַָָ

האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשּבת,
.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו מֹולל[מפורר - ְִֵֵַ

ּכדׁש יראה ׁשּלא ּכדי ּפטּורּבׁשּנּוי, ּבפיו, הּיֹונק היה. ואם ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
גרון]ּגֹונח ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר הבהמה]- מּפני[מדדי , ְְִִִֵֵַָֹֻ

ּפי על ואף ּגזרּו, לא צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהּוא
סּכנה. ׁשם ֵֶַָָָׁשאין

.ÂËהם וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות
ׁשּמא ּגזרה ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור -ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אם - הן ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹיתּכּון
הכניסן ואם מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהכניסן

ׁשּבת מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין .לדרכן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊËמׁשקין מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתים

מּתרין - -מעצמן ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מקֹום ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין

מּבערב רּסקן ׁשּכבר .לגזרה, ְְְִִִֵֶֶֶָָָָ
.ÊÈּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה

למל מנּפחׁשּמּתר ּוכׁשהּוא אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
הקליפה] להפריח מפיו אויר ּבכל[מוציא אחת ּבידֹו מנּפח ,ְְְֵַַַַָָ

ּבקנֹוןּכחֹו לא אבל נפה]- ּבתמחּוי[מין גדולה]ולא ,[קערה ְְְְֲַָָֹֹֹ
והמׁשּמר חּיב. ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגזרה

על[מנפה] אף ,לפיכ הּוא; מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשמרים,
אֹו ּבסּודרין צלּולין מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּפי

ּבּסּודר[סל]ּבקפיפה ּגּמה יעׂשה לא - דחיסתומצרית [ע"י ְְֲִִִִֶַַָָָֹֻ
הכלי] ויבֹואלפי ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ;ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבמׁשּמרת ּכדר.לׁשּמר המׁשּמרת את לתלֹות אסּור וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לׁשּמר יבֹוא ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה המחּבץׁשהּוא וכן [מייצר. ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנֹותניןחמאה] ּפי על אף ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ּתֹולדת ,ְְִִִֵֶֶֶַַָ
יחּבץ לא לדבׁש, ואגֹוזים הדבש]ׁשמׁשמין מן .ּבידֹו[יפריד ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹֻ

.ÁÈּתֹולדת זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמחּת
וחּיב הּׁשחתטֹוחן, את לא מרּסקין אין ,לפיכ [תבואה; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ

בהמה] ּביןמאכל ּדּקה ּבין ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא
ּכט ׁשּנראה מּפני - לפניֹוחןּגּסה הּדלּועין את מחּתכין אבל . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבפרֹות טחינה ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת .ּבהמה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
עמיר ׁשל אלּמֹות ּומפספס[חציר]ּומּתירין בהמה, לפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

מּפני[מרסק] ּגדֹולֹות, אלּמֹות לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ְְְְֲֲֲִֵַָָֹֻֻּבידֹו
ׁשּבהן .הּטרח ֶֶַַָֹ

.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי ּבהן,[מיני וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
ואֹוכל וקֹוטם מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהכניסן
ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשי

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה .[לכתוש]ׁשהּוא ְְֶֶָָֹֹ
.Îהּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּבידּבׁשּבת ּכֹותׁש זה הרי ּובקערה[קת]- אבלהּסּכין, . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
חּיב - טֹוחןּבמכּתׁשת ׁשהּוא מּפני לבריא, אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

סּמנין יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת .להתרּפאֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
.‡Îּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹוןּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּופיאה צמחים]אזֹובין ּכגֹון[מיני המׁשלׁשלין, ּדברים ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ
ּבּה וכּיֹוצא הּבריאיםלענה ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון .ועׂשבים[תרופה]לׁשּתֹותן, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ
.Îלאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל

והאזֹובולׁשּתֹותן והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], אף[מיני ; ְְְְְְְִֵַַַָָָֻ
מּתר, - ּבהן להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן צמח]הֹואיל מּקדם[מין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּׁשּבת,

החלּתית לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו זיתֹוסּבמקֹומֹות וׁשֹותין ; ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָ
אוכלין]הּמצרי מיני כמה של מקֹום[ערבוב .ּבכל ְְִִַָָ

.‚Îּבהן לסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכן
סכין הּבריאים וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת,

החֹוׁשׁש אסּורין. וחמץ,[כואב]ּבהן, יין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּבמקֹום אּלא ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל

אֹותֹו סכין מקֹוםׁשהּבריאים ּבכל ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר .. ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
צֹומתּה[לקתה]נּגפה - רגלֹו אֹו ואינֹו[מכווצה]ידֹו ּביין, ְְְְְִִֵַַָָָ

ענג היה ואם ּבחמץ; אסּור[איסטניס]צֹומתּה ּביין אף ,. ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש

ּובֹולע הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נתרּפא,[יגרגרנו] ואם - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשמן;
הּמצטכינתרּפא את לֹועסין אין מעצים]. הנוטף ואין[שרף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ואם לרפּואה; ׁשּמתּכּון ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשפין
מּתר הּפה, לריח .נתּכּון ְְִֵֵֶַַַָֻ
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מד           
      

.‰Î.העין ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאין
ּתפל משהו]ורק שטעם לפני האדם העין[רוק ּגב על אפּלּו , ְֲִִֵַַַָָֹ

קילֹור לעין]אסּור. -[משחה ׁשּבת מערב אֹותֹו ׁשּׁשרה ִֵֶֶֶַָָָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על ׁשּלקהמעבירֹו מי . ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבידֹו ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּבאצּבעֹו,
ּדם מּמּנּו להֹוציא .ּכדי ְְִִֵֶָ

.ÂÎמֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
ּבׁשּבת;[בד] הּמּכה על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשעל

לּמּכה ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן מֹו.אבל ונֹותנין ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על אסּור[ישן]יבׁש מּפני- , ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכרטּיה .ׁשהּוא ְִִֶָ

.ÊÎמחזירין[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּכלי, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
להחזירּה אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם ּומּניחיןאֹותּה; . ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשבּות אּסּור ׁשאין ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרטּיה
[- השביתה להרבות דרבנן מקֹום,ּבּמקּדׁש[איסור ּובכל . ְְִַָָָ

ימרח ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי .מקּנחין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
ּבׁשּבתּבחל מתעּמלין ואין זה. מתעּמל? הּוא זה אי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ויּזיע ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על עדׁשּדֹורסים ׁשּיהּל אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹ
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע

רפּואה ׁשהּוא ּדימֹוסֹותמּפני ּבקרקע לעמד אסּור וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ

.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ׁשּטֹובעיןאין טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
הּבאּוׁשיםּבֹו מׁשרה ּבמי ולא סדֹום[מלוכלכים], ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

הּגדֹול[המלח] ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא אּלּו, ׁשּכל מּפני - ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הן ענג"צער לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: לא, אם ,לפיכ ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

חטטין לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה
מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,

.Ïאֹו ּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין
חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּומפרכיןּבטיט, סכין [משפשפים. ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ

המכה] לּהגלדי היה ואם לבהמה; לא אבל לעּנגֹו, ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹלאדם
ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר ׁשאכלהצער, ּבהמה . ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

בהמה]ּכרׁשינין ּבׁשביל[מאכל ּבחצר אֹותּה מריצין הרּבה, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
אחזּה ואם ּבּמים[שטף]ׁשּתתרּפא; אֹותּה מעמידין ּדם, ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

סּמנין לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, .ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.‡Ïּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים[להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבסם בליעה]אמּורים? חומר יׁשחק[באמצעות ׁשּמא - ְְֲִִֶַָֹ
מּתר ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל ואסּורסּמנין; . ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻ

הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו -[צרכים]לדחק ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ
המׁשלׁשלין סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ּכֹוסׁשּמא לכּפֹות ּומּתר . ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבׁשּבת הּטּבּור רוח]על כוסות להעלֹותֹו[כעין מּתרּכדי וכן . ְְְְֲֵֵַַַַַָָֻ
מפרקתו]לחּנק הּקטן[בבגדים]ּוללּפף[ליישר ּולהעלֹותאת , ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
האוזניים]אזנים לגידי ּבכלי[רפואה ּבין ּבּיד ּולהעלֹותּבין , ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
הנשימה]אנקלי להקלת הלב שכנגד וכּיֹוצא[תנוך אּלּו ׁשּכל ; ְְְִֵֵֶַַָ

לחש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין - לׁשחיקה,[לחשוש]ּבהן ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש

.Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

ּבכברה הּתבן ּתבן[בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא[הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

לאבּוסּכמרּקד ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל האכלה. [סל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אינֹולבהמה] ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.לכ ְְִֵַָמתּכּון
.‚Ïוקמח]מגּבל מים אין[מערבב לפיכ לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵַַָָָ

קלי קמח קלוייה]מגּבלין מחטה יבֹוא[שנעשה ׁשּמא הרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
קלי ׁשאינֹו קמח מעטללּוׁש מעט הּקלי את לגּבל ּומּתר .. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכ ואחר אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הּנקראת והיא ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנּו
ּבבת הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ'ׁשתית'
ׁשּנראה מּפני אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית, את נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלׁש.

החמץ. ֶֶַֹאת
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי[סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ
ּבֹולגּבל וכּיֹוצא העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ,. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּמרסן ּגּבי על מים הּתרודונֹותנין ּבֹו ּומֹולי כף], ׁשתי[- ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֻ
ּכלׁש יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל לאוערב; אם . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ

ׁשּיתערב עד לכלי מּכלי מנערֹו לפנינתערב, ונֹותן ; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין
ּכל לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; .ּבהמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

.‰Ïׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכּיֹוצ קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבתא הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

אחת. ּבבת ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא ׁשאינן[בגרון]וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

להחזיר הּבהמה[להוציא]יכֹולין את הּוא מאכיל אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
ּבפני מים ּפיה לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמעּמד,

להחזיר ׁשּיכֹולה ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין וכןעצמן . ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לֹומר, צרי ואין להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמאכיל

אֹוכלין. והם לפניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶׁשּיּתן
.ÂÏּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו

מים לא מזֹון לא עללפניהן ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
דבר ּגּבי על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגּבי

לּדבר[מוקצה]ׁשהקצה ּפניה ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
טֹוב ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל .הּמקצה ְְְְִֵֶֶַַֹֻ

   
הּפת‡. מהתנור]רדּית מלאכה[הוצאתו ׁשאינּה ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָ

לאפֹות יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו ּפת- הּמדּביק . ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ
מזֹון מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּתּנּור

לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ואףׁשלׁש . ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
ירּדה לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
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.מּפני ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני
ׁשּבת 'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין

ּבׁשּבת לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבחּמיןלהּזיע ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבת מערב מּתרׁשהּוחּמּו ורגליו, ידיו ּפניו אבל ּבּמה; . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשּבּמערֹותּגּופֹו חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ׁשהּמערה. מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכמרחץ ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה .יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין ּגּופֹו סילֹון.ּכל מים[צינור]הּמביא ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים הרי[לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

ּובׁשתּיה ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין .אּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
לא„. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא

ׁשל ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל
ׁשּיחם לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד ידֹוׁשמן אדם וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

יחּמּו ׁשּלא והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמים
ּבהם נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל .הּמים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבגד ּבׁשּבת.ּומחּמם מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו , ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
נֹותנין‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים ּפלּה לתֹוכּה יּתן לא וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכמבּׁשלֹו ׁשהּוא מּפני ׁשמן, חּמיןׁשל מים הּוא נֹותן אבל . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

צֹונן ׁשל אמּבטי לתֹו. ְְִֵֶַָ
.Âצֹונן,[דוד]מחם מים לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

להפׁשירן צֹונןּכדי אֹו צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר ; ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻ
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין ׁשהּואלתֹו מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹ

הרּבה מעלמחּממן ׁשהֹורידּה ּפי על אף - רֹותחת קדרה וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּתבלין לתֹוכּה יּתן לא מלח,האׁש, לתֹוכּה נֹותן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּגדֹולה אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו צקׁשהּמלח ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּקערה, רֹותח ׁשהּוא ּפי על אף - לקערה מּקדרה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּתבׁשיל
מבּׁשל אינֹו ׁשני ׁשּכלי ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו .מּתר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין[צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ
החמץ ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל חמיׁשיּבצֹונן; יֹום ׁשתה ואם . ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבחּמה[לרפואה]וׁשּׁשי ּומּניחֹו ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּלׁשּתֹות ּפסק אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, .עד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Áמּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ּבחּמין לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
- מעֹולם ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹמדיחין

ּבחּמין[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ;. ְְְֲִִֵַַָ
.Ëּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

לּתן מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים

ׁשּיּצֹונ ּבׁשביל רעים הּבֹורמים לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ּו. ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
ׁשמּור ׁשּיהא .ּבׁשביל ְְִִֵֶָ

.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלתֹו

הּתבׁשיל מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה לאמּפני וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עּזין מלח מי מאוד]יעׂשה מלח[מלוחים ׁשליׁשי ׁשני והם , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, במלח]ּוׁשליׁש כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּפני אסּור, - ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֻּומּתר

אסּור והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ׁשהּואׁשּנראה מּפני , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ואֹוכל.ּכמבּׁשל ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻ

.‡Èיין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר
לאכילת ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ
.Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ

יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבבּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ
מערבבכח] אּלא ׁשחלים, ירק]. ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אּלא יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב אּלא יׁשחק, ולא .הּגריסין; ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער אסּורהּנֹוטל ְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

הּידים את אהלהלרחץ ּכגֹון וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
צמח] הּידים[מין את לחף ּומּתר ּבֹו. לבֹונה,וכּיֹוצא ּבעפר ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָועפר
ׁשּמּׁשיר ּדבר ערב מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּׁשיר
הרב היה אם - וּדאי מּׁשיר ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֻמּדבר
.„Èׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערותנימין ְְִִִִַַָָֻ
ּבּכתלבולטות] קבּועה ואפּלּו הּׂשער, מראהמן אבל ; ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

קבּועה אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל .ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
.ÂËמּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,

מכּבס וכּיֹוצאׁשהּוא מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האׁשיׁשה ּבפי ׁשּמא[פך]ּבהן, - לסתמּה ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

סח לידי לֹו.יטהיבֹוא יׁש ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
יסחט ׁשּלא - אחיזה וכּיֹוצאּבית מים ׁשל חבית מכּסין ואין . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד יסחט[מיועד]ּבּה, ׁשּמא ּגזרה - .לּה ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה
ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוגלׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו ויקנח, בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹואלכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

סחיטה ּתחּתיה;לידי ּומּניח ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ויקלט אחר ּכלי יביא מהאויר]ולא ויצרף[היין אחר ּכלי , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

הגג] מן הנוזל ויקבל לגג ּדר[סמוך ּכלי יביא ׁשּמא ּגזרה -ְְִִֵֶֶֶָָָ
הרּבים אחררׁשּות ּכלי מּביתֹו מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָ

ּכ ואחר יקלט ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹוקֹולט,
יקלט ּכ ואחר יזמין אּלא העריםיזמין, ואם [התחכם]; ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹ

מּתר זה, .ּבדבר ְֶָָָֻ
.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ

ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו
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מה            
      

.מּפני ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני
ׁשּבת 'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין

ּבׁשּבת לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבחּמיןלהּזיע ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבת מערב מּתרׁשהּוחּמּו ורגליו, ידיו ּפניו אבל ּבּמה; . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשּבּמערֹותּגּופֹו חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ׁשהּמערה. מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכמרחץ ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה .יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין ּגּופֹו סילֹון.ּכל מים[צינור]הּמביא ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים הרי[לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

ּובׁשתּיה ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין .אּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
לא„. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא

ׁשל ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל
ׁשּיחם לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד ידֹוׁשמן אדם וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

יחּמּו ׁשּלא והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמים
ּבהם נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל .הּמים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבגד ּבׁשּבת.ּומחּמם מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו , ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
נֹותנין‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים ּפלּה לתֹוכּה יּתן לא וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכמבּׁשלֹו ׁשהּוא מּפני ׁשמן, חּמיןׁשל מים הּוא נֹותן אבל . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

צֹונן ׁשל אמּבטי לתֹו. ְְִֵֶַָ
.Âצֹונן,[דוד]מחם מים לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

להפׁשירן צֹונןּכדי אֹו צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר ; ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻ
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין ׁשהּואלתֹו מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹ

הרּבה מעלמחּממן ׁשהֹורידּה ּפי על אף - רֹותחת קדרה וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּתבלין לתֹוכּה יּתן לא מלח,האׁש, לתֹוכּה נֹותן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּגדֹולה אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו צקׁשהּמלח ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּקערה, רֹותח ׁשהּוא ּפי על אף - לקערה מּקדרה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּתבׁשיל
מבּׁשל אינֹו ׁשני ׁשּכלי ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו .מּתר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין[צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ
החמץ ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל חמיׁשיּבצֹונן; יֹום ׁשתה ואם . ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבחּמה[לרפואה]וׁשּׁשי ּומּניחֹו ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּלׁשּתֹות ּפסק אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, .עד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Áמּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ּבחּמין לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
- מעֹולם ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹמדיחין

ּבחּמין[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ;. ְְְֲִִֵַַָ
.Ëּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

לּתן מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים

ׁשּיּצֹונ ּבׁשביל רעים הּבֹורמים לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ּו. ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
ׁשמּור ׁשּיהא .ּבׁשביל ְְִִֵֶָ

.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלתֹו

הּתבׁשיל מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה לאמּפני וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עּזין מלח מי מאוד]יעׂשה מלח[מלוחים ׁשליׁשי ׁשני והם , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, במלח]ּוׁשליׁש כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּפני אסּור, - ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֻּומּתר

אסּור והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ׁשהּואׁשּנראה מּפני , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ואֹוכל.ּכמבּׁשל ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻ

.‡Èיין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר
לאכילת ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ
.Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ

יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבבּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ
מערבבכח] אּלא ׁשחלים, ירק]. ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אּלא יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב אּלא יׁשחק, ולא .הּגריסין; ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער אסּורהּנֹוטל ְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

הּידים את אהלהלרחץ ּכגֹון וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
צמח] הּידים[מין את לחף ּומּתר ּבֹו. לבֹונה,וכּיֹוצא ּבעפר ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָועפר
ׁשּמּׁשיר ּדבר ערב מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּׁשיר
הרב היה אם - וּדאי מּׁשיר ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֻמּדבר
.„Èׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערותנימין ְְִִִִַַָָֻ
ּבּכתלבולטות] קבּועה ואפּלּו הּׂשער, מראהמן אבל ; ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

קבּועה אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל .ׁשאינּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
.ÂËמּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,

מכּבס וכּיֹוצאׁשהּוא מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האׁשיׁשה ּבפי ׁשּמא[פך]ּבהן, - לסתמּה ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

סח לידי לֹו.יטהיבֹוא יׁש ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
יסחט ׁשּלא - אחיזה וכּיֹוצאּבית מים ׁשל חבית מכּסין ואין . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד יסחט[מיועד]ּבּה, ׁשּמא ּגזרה - .לּה ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה
ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוגלׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו ויקנח, בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹואלכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

סחיטה ּתחּתיה;לידי ּומּניח ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ויקלט אחר ּכלי יביא מהאויר]ולא ויצרף[היין אחר ּכלי , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

הגג] מן הנוזל ויקבל לגג ּדר[סמוך ּכלי יביא ׁשּמא ּגזרה -ְְִִֵֶֶֶָָָ
הרּבים אחררׁשּות ּכלי מּביתֹו מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָ

ּכ ואחר יקלט ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹוקֹולט,
יקלט ּכ ואחר יזמין אּלא העריםיזמין, ואם [התחכם]; ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹ

מּתר זה, .ּבדבר ְֶָָָֻ
.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ

ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו
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מו           
      

ילּבנֹו ׁשּמא חֹוׁשׁש הּסּודר.ואינֹו את [לאחרהמכסּכס ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּתר,הכביסה] - החלּוק אבל מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ

לרּככֹו אּלא ּכּונתֹו ׁשאין .מּפני ְְְִֵֵֶֶַַָָָ
.ÁÈסנּדל אֹו מּתר[מעור]מנעל ּובצֹואה, ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

אסּור[לנענעו]לׁשכׁשכֹו לכּבסֹו, אבל מגרדין.ּבמים; ואין ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ
היׁשנים את ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים .לא ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּבסמרטּוט; מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכר

ׁשּתכלה עד מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה .ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
.ËÈּובזנב הּסּוס, ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

לא אבל הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּפרה,
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה

הּמּפה את לכּבס ויבֹוא ּבחל, .עֹוׂשה ְְְֵֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

יסחט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ׁשּנׁשרּוּומביאּה מי וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹ
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין[נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

יסחט ׁשּמא ואסּורחֹוׁשׁשין ּביתֹו;. ּבתֹו ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
ּבׁשּבת, ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגזרה

ליּבׁשּה' מראיתּוׁשטחּה מּפני חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
אסּור חדרים ּבחדרי אפּלּו .העין, ְְֲֲִִִֵַַָָָ

.‡Îמטהרֹות את[מקוואות]ׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ
מבד]הּפקק [מחברּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ

ּבאהמקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקקלידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

הּמּטלטל,מהודק] ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
הּכלים; ועל האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא איןּכדי אבל ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּבעת יסחט ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּפֹוקקין
ּבּמים ׁשרּוי הּפקק ׁשהרי .ׁשּדֹוחק, ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

.Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם[שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ּבחל[לקמטם ׁשּמתּקנין ּכדר , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ

אֹותן ּכׁשּמכּבסין הּכליםהּבגדים מקּפלין אין וכן [בגדים]; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן ּכׁשּיכּבסּו ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר .[לגהצם]ּבׁשּבת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפּׁשטֹו לקּפלֹו מּתר להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻואם
ּבגד ׁשּיהיה והּוא - ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּולהתּכּסֹות
לא ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחדׁש

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיקּפל
.‚Îמלאכֹות מאבֹות להעבירהּצֹובע, לאּׁשה אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
ּכצֹובעת[אודם]סרק ׁשהיא מּפני ּפניה, מאבֹותעל והּתֹופר, . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

החדׁשיםמלאכֹות והּכסת הּכר למּלאת אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ
בדים]ּבמֹוכין ׁשּנׁשרּו[אגודות מֹוכין אבל יתּפר; ׁשּמא ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבׁשּבת אֹותם מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר .מן ְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
.„Îמלאכֹות מאבֹות ּבגדיוהּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי[שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

חדׁשיםנתּכּון ּכלים ללּבׁש ּומּתר -[בגדים]. נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֹֻ
ּפֹוצעיןנקרעּו חֹוׁשׁשין[שוברים]. ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָ

ּתּקרע .ׁשּמא ִֵֶַָָ
.‰Îּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹותהּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ

נֹוטל לא לּקרקע, ּגזרההמחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ

יתקע ּומגּדלׁשּמא ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל ארונות]. ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נׁשמט ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל אֹותֹו; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירין

יתקע ׁשּמא ּגזרה - מקֹום .ּבכל ְְְִֵֶַָָָָ
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין[קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] ּכבֹונה[מסרקים ׁשּנראה מּפני מחזיריןאֹותֹו, ואין . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַ
חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה, [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ

ׁשּנראהחלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ
ּפטּור - החזיר ואם ׁשאיןּכבֹונה; ּבכלים[דין], ואיןּבנין , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

להחזירֹו מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; מתּקניןסתירה ואין . ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
ׁשדרה ׁשל מּפני[שבגבו]חליֹות זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָֻ

ּכבֹונה .ׁשּנראה ְְִֶֶֶ
.ÊÎּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל איןהעֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לכּתחּלה עראי אהל עראיעֹוׂשין אהל סֹותרין ולא ּגזרה, - ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא

ּבׁשּבת עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. טּליתעראי, ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹֻ
ּכרּוכה והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה
זה הרי - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹקדם

ּגדֹול אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את ּכלמֹותח וכן . ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה נעׂשית[וילון ׁשהרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ
ּוטריסקל וכּסא מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל [כסאּתחּתיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

רגלים] שלש ׁשאיןבעל - אהל ּתחּתיהן ׁשּיעׂשה ּפי על ואף ,ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
עראי ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר .זה ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

.ËÎמּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכל
אֹותֹו והעֹוׂשה עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו

ּפטּור ּבׁשּבת, ּכפּולהלכּתחּלה טּלית לשנים]. ׁשהיּו[מקופלת ְְְְִִֶַַַָָָָָ
ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין למשכהעליה מנת [על ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

לנטֹותּהבהם] מּתר לנטֹותּה[לפורסה], מּתר הּפרכת, וכן . ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻֻ
לפרקּה .ּומּתר ְְָָָֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכך מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב לנטֹותּה[מוכנה מּתר , ְְְְְִִֶֶָָָֻֻ
מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: מעל[פרוסה]ּומּתר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻ

טפח ּפקקהּמּטה וילון]. מתּקן[כעין ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ְְְִִֶֶַַַַַַָָֻ
ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - מּתר[בחלון]לכ , ְְִֵֵֶַַָָָָֻ

החּלֹון ּבֹו .לפקק ְִַַֹ
.‡Ïׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע

הֹוציא ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה
אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים והיה[רק]מן אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמהּדק
עראי אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - .ּגג ְֲִֵֶֶֶַַָֹ

.Ïּכדי[תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היתה ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָּגדֹולה
ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּלה
עראי אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא .אפׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד
ּפיה מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנןמּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מצרית מחורר][סּבכפיפה הּכפיפהל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי .מן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

   
ׁשל‡. נקב ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

ההבל ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָלּול
ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי מלאכה]- ּגזרּו[גמר ,לפיכ ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבלבד להכניס אֹו ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָעל
נֹוקבין אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא -ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

חדׁש נקב ּבֹוּבחבית מֹוסיפין ואין נוסף], ּפֹותחין[נקב אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
יׁשן מן[שנסתם]נקב למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם החבית]הּׁשמרים; -[בתחתית ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה .הרי ְְְְֲֵֵֶַָָָ

.מגּופה הטיט]נֹוקבין מּמּנה[סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,

ּכלי ּכמתּקן מּמּנהׁשהּוא לאכל החבית את אדם ׁשֹובר . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּומביא[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ

האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם
ׁשאין חֹוׁשׁש, לּבֹוואינֹו נדיבּות להראֹות אּלא .ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם
ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי[רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה[להתחכם] .ּבדבר ְֶָָ
מּכה„. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזהּבפּטיׁש ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
חּיב - ׁשּיתּקן ׁשירּדבר ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשירּבׁשּבת ּבכלי ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ּבׁשאר, ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ
הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; .ּבֹו, ְְְִֵֵֵֶַָָָ
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין[יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ׁשיר[כף ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה ּולסּפק- ; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מּתר ידֹו, יתּקןלאחר ׁשּמא ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּיטין ׁשל ׁשאינֹוחבית ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּיטין ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ׂשפהּבא לּה ׁשּיהיה והּוא ; ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמים מּמּנה יעקר ׁשּלא והפרׁשמּקפת, הּכר ׁשּיהיה ּכדי , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּים. ּובין ֵֵַָָּבינּה
.Â;ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבנקב

הּנקביתּקן ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

הּנירּבׁשּבת את קֹורעין ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
צלייתו] בעת הדג תחת ּכלי[להניחם ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ,. ְְְִִִֵֵֶַ

.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה לשאיבתׁשהיא קטן [פך ְְְִִֶַָָָ
ממּלאיןמים] אין קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

יקטם ׁשּמא ּגזרה - ויתּקנה[יקצוץ]ּבּה לחףאֹותּה אסּור . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּבגרתיקֹון[לשפשף] ּכסף מלּבנןטיט][מיןּכלי ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר
ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל עפר]ּבׁשּבת; ּכל[מין וכן . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין קערֹותהּכלים, להדיח ואסּור ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
גדולות]ואלּפסין ּכמתּקן,[מחבתות ׁשהּוא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי מּתר[קנקנים]אבל - ְְְְֲִִֵָָָֻ
לׁשתּיה קבע ׁשאין עת, ּבכל אתלהדיחן מּציעין ואין . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

אבל ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּטֹות
לׁשּבת ׁשּבת מּלילי .מּציעין ְִִִֵֵַַַָָ

.Áּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור
ּכמקר ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל [טובלּכלי. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

גופו] ּבׁשּבתלקרר עליו מּזין ואין ושביעי; שלישי [הזאת ְְִֵַַָָָ
מת] מטומאת יׁשּתּמׁשלטהרו ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְְְִִִֵֵֵַַַַָ

ׁשּבתּבהן למֹוצאי עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּומּתר; . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
נֹותנן יעׂשה? ּכיצד ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהטּביל

ּומט אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו הּכליּבכלי ּביל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
ויטהרּו עליהן, הּמקוה מי ׁשּיעלה עד .ּבמקוה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה .מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

.Èהּוא מלאכֹות מאבֹות ּכדרמעּבד, ּבׁשמן עֹור והמרּכ ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יסּו לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנין
הּסנּדל ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאדם

ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל [אח"כ]החדׁשים; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
חדׁשים ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו ּגּופֹומנעלֹו ּכל וס . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ּומתעּגל קטבּוליא[מתגלגל]ׁשמן, ּגּבי עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחדׁשה,

ׁשּיצחצח ּכדי היה[יבריק]מּועט, אם אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
מּפני אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו

מּתר ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. .ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֻ
.‡Èרטּיה העֹור;[תחבושת]הממרח את מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ימרח ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשעוה מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן .ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.Èמלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ
העיניים] סביב אפר במין מּפני[לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא

ּככֹותב יכּתבׁשהּוא ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור .. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
יכּתב ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור לאוכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ

לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹוּפֹועלין אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻ

'הלוני' לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין .ּכּדי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו ּבמסירה[רק אֹו ְִִֵֶֶַַָָ

ּבמאזנים ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, ׁשאסּור- ּוכׁשם ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ולמּדדלׁשקל למנֹות אסּור ּכ ּבּיד- ּבין מּדה ּבכלי ּבין , ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹ

ּבחבל. ֵֶֶַּבין
.„Èמקּדׁשין ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹאין
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מז            
      

.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד
ּפיה מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנןמּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מצרית מחורר][סּבכפיפה הּכפיפהל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי .מן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

   
ׁשל‡. נקב ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

ההבל ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָלּול
ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי מלאכה]- ּגזרּו[גמר ,לפיכ ; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבלבד להכניס אֹו ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָעל
נֹוקבין אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא -ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

חדׁש נקב ּבֹוּבחבית מֹוסיפין ואין נוסף], ּפֹותחין[נקב אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
יׁשן מן[שנסתם]נקב למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם החבית]הּׁשמרים; -[בתחתית ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה .הרי ְְְְֲֵֵֶַָָָ

.מגּופה הטיט]נֹוקבין מּמּנה[סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,

ּכלי ּכמתּקן מּמּנהׁשהּוא לאכל החבית את אדם ׁשֹובר . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּומביא[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ

האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם
ׁשאין חֹוׁשׁש, לּבֹוואינֹו נדיבּות להראֹות אּלא .ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם
ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי[רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה[להתחכם] .ּבדבר ְֶָָ
מּכה„. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזהּבפּטיׁש ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
חּיב - ׁשּיתּקן ׁשירּדבר ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשירּבׁשּבת ּבכלי ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ּבׁשאר, ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ
הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; .ּבֹו, ְְְִֵֵֵֶַָָָ
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין[יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ׁשיר[כף ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה ּולסּפק- ; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מּתר ידֹו, יתּקןלאחר ׁשּמא ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּיטין ׁשל ׁשאינֹוחבית ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּיטין ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ׂשפהּבא לּה ׁשּיהיה והּוא ; ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמים מּמּנה יעקר ׁשּלא והפרׁשמּקפת, הּכר ׁשּיהיה ּכדי , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּים. ּובין ֵֵַָָּבינּה
.Â;ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבנקב

הּנקביתּקן ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

הּנירּבׁשּבת את קֹורעין ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
צלייתו] בעת הדג תחת ּכלי[להניחם ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ,. ְְְִִִֵֵֶַ

.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה לשאיבתׁשהיא קטן [פך ְְְִִֶַָָָ
ממּלאיןמים] אין קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

יקטם ׁשּמא ּגזרה - ויתּקנה[יקצוץ]ּבּה לחףאֹותּה אסּור . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּבגרתיקֹון[לשפשף] ּכסף מלּבנןטיט][מיןּכלי ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר
ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל עפר]ּבׁשּבת; ּכל[מין וכן . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין קערֹותהּכלים, להדיח ואסּור ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
גדולות]ואלּפסין ּכמתּקן,[מחבתות ׁשהּוא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי מּתר[קנקנים]אבל - ְְְְֲִִֵָָָֻ
לׁשתּיה קבע ׁשאין עת, ּבכל אתלהדיחן מּציעין ואין . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

אבל ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּטֹות
לׁשּבת ׁשּבת מּלילי .מּציעין ְִִִֵֵַַַָָ

.Áּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור
ּכמקר ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל [טובלּכלי. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

גופו] ּבׁשּבתלקרר עליו מּזין ואין ושביעי; שלישי [הזאת ְְִֵַַָָָ
מת] מטומאת יׁשּתּמׁשלטהרו ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְְְִִִֵֵֵַַַַָ

ׁשּבתּבהן למֹוצאי עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּומּתר; . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
נֹותנן יעׂשה? ּכיצד ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהטּביל

ּומט אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו הּכליּבכלי ּביל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
ויטהרּו עליהן, הּמקוה מי ׁשּיעלה עד .ּבמקוה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה .מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

.Èהּוא מלאכֹות מאבֹות ּכדרמעּבד, ּבׁשמן עֹור והמרּכ ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יסּו לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנין
הּסנּדל ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאדם

ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל [אח"כ]החדׁשים; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
חדׁשים ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו ּגּופֹומנעלֹו ּכל וס . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ּומתעּגל קטבּוליא[מתגלגל]ׁשמן, ּגּבי עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחדׁשה,

ׁשּיצחצח ּכדי היה[יבריק]מּועט, אם אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
מּפני אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו

מּתר ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. .ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֻ
.‡Èרטּיה העֹור;[תחבושת]הממרח את מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ימרח ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשעוה מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן .ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.Èמלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ
העיניים] סביב אפר במין מּפני[לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא

ּככֹותב יכּתבׁשהּוא ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור .. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
יכּתב ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור לאוכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ

לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹוּפֹועלין אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻ

'הלוני' לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין .ּכּדי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו ּבמסירה[רק אֹו ְִִֵֶֶַַָָ

ּבמאזנים ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, ׁשאסּור- ּוכׁשם ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ולמּדדלׁשקל למנֹות אסּור ּכ ּבּיד- ּבין מּדה ּבכלי ּבין , ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹ

ּבחבל. ֵֶֶַּבין
.„Èמקּדׁשין ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹאין
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מח           
      

יכּתב[אשה] ׁשּמא ּגזרה מקּדיׁשין- ואין לה']. ולא[קודש , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ
עלי]מעריכין פלוני מחרימין[ערך ולא הבית], לבדק [נכסיו ְְֲִִִִַַֹ

ּתרּומה מגּביהין ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ועֹוד,ּומעׂשרֹות, ׁשהפריׁש, ּפרֹות אֹותן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

הּבהמה את מעּׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
בהמה] ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום- [צבע ְְְְִִֵֶָָָֹ

העשירי] בו וחגיגתֹושמסמנים ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש .ְְְֲִִִַַַָָָָ
הּיֹום מצות ׁשּזֹו - טֹוב איןּביֹום ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ל-]מקּדׁשין הפרה אפר מטילין חּטאת[- .מי ְְִֵַַָ
.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה

ׁשּבת מֹוצאי עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל .ּבׁשֹוגג, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹ
הּפרֹות את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ באכילה]ּובין וכן[ומותרים . ְִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָהּמקּדיׁש
טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - וכןּבמזיד . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

קנה ּבׁשּבת, לחברֹו הּדמאיהּמקנה את מעּׂשרין עם. [פירות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הּוּדאיהארץ את לא אבל הּׁשמׁשֹות, .ּבין ְֲֵֶַַַַָָֹ

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל[הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל אֹו עלּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

ּבצד ּומּנחין ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּפי
למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם אצלֹו,[רגילים]הּפרֹות. לאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיבֹואּו
עני' מעׂשר מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', .ּתרּומת ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.ÊÈלהפיס ׁשהּוא[להגריל]אסּור מּפני ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּוממּכר ביתֹוּכמּקח ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס משחק]; [דרך ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָ

מקּפידין ׁשאין מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה .על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÁÈּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור

,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין 'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל[מותר]- .ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור ּבׁשּבת[חובות ְְְְְִִֵֶַָָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא למחק- ואתא אֹורחיו את אדם מֹונה . ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
מעדנים]ּפרּפרֹותיו ׁשּלא[מיני ּכדי הּכתב, מן לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

על חקּוקין הּׁשמֹות היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָיקרא
מתחּלף ׁשאינֹו מּפני לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּטבלא

הּצּורהּבׁשטר ּתחת המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור [ציור]. ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
הּדיֹוקני אדם]ותחת ּבּכתּוביםּבׁשּבת[ציור לקרֹות אף . ְְְְְְִִֵַַַַַַָ

וכו'] איוב משלי אסּור[תהלים הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְִִֵַַַָָָּבׁשּבת
יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה -ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּמדרׁש מּבית ויּמנע וקֹורא, .ּבביתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָ
.Îּבחצר ּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנפלה

ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת [ערובלחצר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּיּצילחצרות] ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ׁשאדם; מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ממֹונֹו על ׁשהּואּבהּול מזֹון אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ . ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשּבת, ּבהן להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי
ּבא ואינֹו הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּובגדים

ּכּבּוי מּציל.לידי אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹ

.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה
והראּוי לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל ּבמנחה, אחתסעּודֹות; סעּודה מזֹון .ין ְְְְְִִִַַַָָ
.Îׁשהיה אֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

הּוא - ׁשנּיה אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָממּלא
ּכלי הֹוציא אם אבל לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאין
מּתר סעּודֹות, ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה .אחד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

.‚Îּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל[גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ

להֹוציא,יין ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מּתר - אחת ּבבת מלאה .והֹוציאּה ְְְִֵַַַָָָֻ

.„Îואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
ּדבר אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּציל
לקחּתֹו, הּמּציל רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּגדֹול;
עמלֹו; ׂשכר הּׁשּבת אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻּונתנֹו
ׁשּלא אּסּור, ולא מלאכה ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹואין

מערב ּבמקֹום אּלא .הֹוציאֹו ְְִֶָָָֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
לׁשּבת זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹהּכּפּורים,

יכֹולהּבאה ׁשהּוא ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה . ְִִֵֶַַַָָָָ
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹללּבׁש,
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
ׁשהרי הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר ְִִֵֶַמן
.ÂÎאחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי ערבּוׁשּבאֹותֹו ׁשּלא ּפי על ואף ׁשּיהיה, ּובלבד - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רוחלּמבֹוי של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ

הּקדׁשרביעית] ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא אבל; . ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ
מּצילין אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאם

ערּוב ׁשם היה אפּלּו אּלאאֹותן, ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ; ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹ
הּתרף ּבמקֹום מאליהן.[קילקול]מּניחן מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ
ּכתּובין והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אֹותן מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל[שולי].אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
ּדף וׁשּבין לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָספרים

וׁשּבתחּלת אֹותןלדף, מּצילין אין - הּספר וׁשּבסֹוף .הּספר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּברכֹות
הּדלקה מּפני אֹותן מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה .ּומענינֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

.ÁÎאֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות אםמּתֹו וכן , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּבּה ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָהיתה
הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון מּפניהזּכרֹות, אֹותֹו מּצילין - ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹ

עםהּדלקה ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין . ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
מעֹות ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - .הּתפּלין ְְִִִֵֶַַַָָ
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ה'תש"ע סיון כ"ו שלישי יום

   
ּדֹומין‡. ׁשאינן ּפי על אף ּבׁשּבת, אסּורין ׁשהם ּדברים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש

מלאכה לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּביֹום חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום

חפצקדׁשי" מּמצא ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: , ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּדבר" ּבׁשּבת,ודּבר ּבחפציו להּל לאדם אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

למחר ּימּכר מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואפּלּו
יל סחֹורה ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאֹו
"ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹום

מּתר.ּדבר" והרהּור אסּור; ּדּבּור , ְְִִָָָָֻ
.לראֹות ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוףלעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה[אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו לעׂשֹות .ּבׁשּבת ְֲֲַַָָָ
ּדבר‚. לעׂשֹות הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבּמה

ׁשּמּתר ּדבר לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשאסּור
מּתר זה הרי ּבׁשּבת, עללעׂשֹותֹו מחׁשיכין אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ

ּפֹועלין לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא אבלהּתחּום ; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָֹֻ
ּבׁשּבת לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא מחׁשיּומחׁשי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻ

והיא לּה קֹורא - ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהביא
אּלּו - ּתלּוׁשין ּופרֹות לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַָָּבאה,

ּבׁשּבת להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם אדםהיּו אֹומר וכן . ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻ
ּברּגנין ׁשם היּו ׁשאם למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻלחברֹו:

טפחים] וד' אמה מע' פחות של במרחק סוכות היה[סוכות ,ָָ
ּבׁשּבת לׁשם ּבזה.הֹול ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֵֵֵֶַַָָָֹ

לערב'?;„. עּמי ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשה ׁשּנמצא - לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאבל

ּבׁשּבת ּבׁשּבתחפצֹו ּולדּלג לרּוץ ואסּור "מעׂשֹות. ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
"אדםּדרכי ויֹורד ּבחל. ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהא ׁשּלא - ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ויֹורד ּומטּפס אּמה; מאה הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּבֹור
ועֹולה ּומטּפס ּבטלהוׁשֹותה, ּבׂשיחה להרּבֹות ואסּור . ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ׁשּבתּבׁשּבת, ׁשל ּדּבּור יהא ׁשּלא - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
חל ׁשל ּכדּבּור. ְְִֶֹ

לבית‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר
הּמדרׁש לבית אֹו מצוההּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ;, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
טמאה מקּבל אם לידע ּבגד אֹו צדקהּכּׁשעּור, ּופֹוסקין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ואפּלּולענּיים מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ּבׁשּבת. רּבים עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על אודותּומׁשּדכין דיבור תהליך [מתחילים ְְִִֵֵֶַַַָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו הּתינֹוקאירוסין ועל [להתחיל, ְִַַ

ס כדי]בדיבורי המלמד עם אּמנּות.יכום ּוללּמדֹו ספר ְְְְֵֶַַָֻללּמדֹו
אבלים ּומנחמים חֹולים, את;ּומבּקרין לבּקר והּנכנס ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

לבֹוא' קרֹובה ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: .החֹולה, ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

הּמת, עסקי ועל כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָּומחׁשיכין
ותכריכין ארֹון לֹו לאלהביא ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ואֹומר . ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹ

הבא - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹמצאת
מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - מסוייםּבמאתים' [סכום ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

עליו] יוסיף ונאמר:שלא הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
וכּו' "חפצי מּתרין."עׂשֹות ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי ; ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

.Âעּמֹו ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין
הנכרי] ׁשֹובת[עם ואינֹו בכךלׁשּבת, אין שובת אינו [אם ְְִֵֵֹ

ּבׁשּבתכלום] נדרים ּומפירין ׁשּלא. ּבין ׁשּבת לצר ּבין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
הּׁשּבת לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצר
הּׁשּבת קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף :ּומּתירין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֶָָׁשּדברים
.Êאינּה עׂשה, מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

ׁשּבת מלקּותּדֹוחה ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? אֹו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה,

הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו אזהרה"לא זֹו - ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹ
והּוא ׂשרפה; ׁשּנתחּיב מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבית

ענׁשין לׁשאר .הּדין ְֳִִִַָָ
.Áּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכלמחּברין וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
ּומרחיק ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - מחפציומהן זה ּדבר והלא . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להקנֹות אּלא נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּוא,
ּולהרויח להׂשּתּכר אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלעצמֹו

ממֹונֹו[להתעסק]ּולהּטּפל לׁשמר אבל לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
למה הא מּתר; - ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכבר

הּגּנבים מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? .זה ְְִִֵֵֵֶֶַַָ
.Ëמּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים ּברׁשּות אּמֹות .ארּבע ְְִִַַַַָ
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים חכמיםּכל של [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] הלהרבות ּבין עליהן ּגזרּו לא אּלא, ּׁשמׁשֹות, ְְֲֵֵֶֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות, ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבעצמֹו

מצוהמּתרין ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, ּדחק- מּתראֹו ּכיצד? . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻ
הּמים, ּפני על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָלֹו
מן מֹוציא אֹו האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב ְְִִִִִִֵָָָָָלהביא

ׁשעׂשה ערּוב ונצרהּכרמלית, ונחּפז, טרּוד היה אם וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻלדבר
,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹֹאבל
ׁשאּסּור ּפי על אף הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאין
את מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהפרׁשת

הופרשו]הּדמאי אם שספק הארץ עם .[פירות ְַַ
.‡Èּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

ּבית אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ

.Èׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל אםעֹוׂשה ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבחל, ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָֹֹהזהירּו
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מט            
      

ה'תש"ע סיון כ"ו שלישי יום

   
ּדֹומין‡. ׁשאינן ּפי על אף ּבׁשּבת, אסּורין ׁשהם ּדברים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש

מלאכה לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּביֹום חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום

חפצקדׁשי" מּמצא ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: , ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּדבר" ּבׁשּבת,ודּבר ּבחפציו להּל לאדם אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

למחר ּימּכר מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואפּלּו
יל סחֹורה ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאֹו
"ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹום

מּתר.ּדבר" והרהּור אסּור; ּדּבּור , ְְִִָָָָֻ
.לראֹות ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוףלעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה[אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו לעׂשֹות .ּבׁשּבת ְֲֲַַָָָ
ּדבר‚. לעׂשֹות הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבּמה

ׁשּמּתר ּדבר לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשאסּור
מּתר זה הרי ּבׁשּבת, עללעׂשֹותֹו מחׁשיכין אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ

ּפֹועלין לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא אבלהּתחּום ; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָֹֻ
ּבׁשּבת לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא מחׁשיּומחׁשי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻ

והיא לּה קֹורא - ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהביא
אּלּו - ּתלּוׁשין ּופרֹות לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַָָּבאה,

ּבׁשּבת להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם אדםהיּו אֹומר וכן . ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻ
ּברּגנין ׁשם היּו ׁשאם למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻלחברֹו:

טפחים] וד' אמה מע' פחות של במרחק סוכות היה[סוכות ,ָָ
ּבׁשּבת לׁשם ּבזה.הֹול ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֵֵֵֶַַָָָֹ

לערב'?;„. עּמי ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשה ׁשּנמצא - לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאבל

ּבׁשּבת ּבׁשּבתחפצֹו ּולדּלג לרּוץ ואסּור "מעׂשֹות. ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
"אדםּדרכי ויֹורד ּבחל. ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהא ׁשּלא - ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ויֹורד ּומטּפס אּמה; מאה הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּבֹור
ועֹולה ּומטּפס ּבטלהוׁשֹותה, ּבׂשיחה להרּבֹות ואסּור . ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ׁשּבתּבׁשּבת, ׁשל ּדּבּור יהא ׁשּלא - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
חל ׁשל ּכדּבּור. ְְִֶֹ

לבית‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר
הּמדרׁש לבית אֹו מצוההּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ;, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
טמאה מקּבל אם לידע ּבגד אֹו צדקהּכּׁשעּור, ּופֹוסקין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ואפּלּולענּיים מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ּבׁשּבת. רּבים עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על אודותּומׁשּדכין דיבור תהליך [מתחילים ְְִִֵֵֶַַַָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו הּתינֹוקאירוסין ועל [להתחיל, ְִַַ

ס כדי]בדיבורי המלמד עם אּמנּות.יכום ּוללּמדֹו ספר ְְְְֵֶַַָֻללּמדֹו
אבלים ּומנחמים חֹולים, את;ּומבּקרין לבּקר והּנכנס ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

לבֹוא' קרֹובה ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: .החֹולה, ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

הּמת, עסקי ועל כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָּומחׁשיכין
ותכריכין ארֹון לֹו לאלהביא ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ואֹומר . ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹ

הבא - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹמצאת
מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - מסוייםּבמאתים' [סכום ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

עליו] יוסיף ונאמר:שלא הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
וכּו' "חפצי מּתרין."עׂשֹות ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי ; ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

.Âעּמֹו ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין
הנכרי] ׁשֹובת[עם ואינֹו בכךלׁשּבת, אין שובת אינו [אם ְְִֵֵֹ

ּבׁשּבתכלום] נדרים ּומפירין ׁשּלא. ּבין ׁשּבת לצר ּבין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
הּׁשּבת לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצר
הּׁשּבת קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף :ּומּתירין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֶָָׁשּדברים
.Êאינּה עׂשה, מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

ׁשּבת מלקּותּדֹוחה ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? אֹו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה,

הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו אזהרה"לא זֹו - ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹ
והּוא ׂשרפה; ׁשּנתחּיב מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבית

ענׁשין לׁשאר .הּדין ְֳִִִַָָ
.Áּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכלמחּברין וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
ּומרחיק ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - מחפציומהן זה ּדבר והלא . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להקנֹות אּלא נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּוא,
ּולהרויח להׂשּתּכר אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלעצמֹו

ממֹונֹו[להתעסק]ּולהּטּפל לׁשמר אבל לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
למה הא מּתר; - ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכבר

הּגּנבים מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? .זה ְְִִֵֵֵֶֶַַָ
.Ëמּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים ּברׁשּות אּמֹות .ארּבע ְְִִַַַַָ
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים חכמיםּכל של [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] הלהרבות ּבין עליהן ּגזרּו לא אּלא, ּׁשמׁשֹות, ְְֲֵֵֶֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות, ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבעצמֹו

מצוהמּתרין ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, ּדחק- מּתראֹו ּכיצד? . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻ
הּמים, ּפני על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָלֹו
מן מֹוציא אֹו האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב ְְִִִִִִֵָָָָָלהביא

ׁשעׂשה ערּוב ונצרהּכרמלית, ונחּפז, טרּוד היה אם וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻלדבר
,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹֹאבל
ׁשאּסּור ּפי על אף הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאין
את מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהפרׁשת

הופרשו]הּדמאי אם שספק הארץ עם .[פירות ְַַ
.‡Èּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

ּבית אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ

.Èׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל אםעֹוׂשה ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבחל, ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָֹֹהזהירּו
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ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת קלולא - ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ׁשּלא ּכדי ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹוחמר

ּכיֹום מּפּנהיהיה ּכלים ּולתּקן להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשהרי ּבהן; וכּיֹוצא אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלפּנה,

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל ּבֹו;[יחפש]הּוא ׁשּיתעּסק ּדבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ינּוח" "למען ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא .ונמצא ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם[יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
אּלא יטלטל ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ְְִִִֵֵֶֶַָָָּכלים

   
ּבֹו‡. לעׂשֹות ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש

ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר לאכלּבׁשּבת ּוקערה , ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹ
ּופתּבּה ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין וקּורנס, המיועד], [פטיש ְְְְִַַַָָָָֹ

אגֹוזים ּבֹו ּבהן.לפצע וכּיֹוצא , ְְֱִִֵֶַַָֹ
.לעׂשֹות ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש

מכּתׁשת ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצאורחיםּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּבת ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור .ּבהן, ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ

עץ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשלּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אבןחרׂש ׁשל אֹו מּתכת, ׁשל אֹו ּבׁשּבת,, לטלטלֹו מּתר - ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור ּכלי, ׁשל .עצמֹו ְְִֶַָ
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

עצמֹו ּבׁשביל הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; .ליׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ותּׁשבר, ּתיבׁש ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוכן
טלטּול זה הרי - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשביל
עליה‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

אֹו - ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ולא ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹליׁשב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּכדי
.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו ּומעֹותאבניםוכל וקנים, וקֹורֹות, ,, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

לטלטלן אסּור - ּבהן ּגדֹולהוכּיֹוצא קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן . ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתֹורת יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אֹותּה מטלטלין עליה, ׁשהןּכלי ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבׁשּבת אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹּכלים,

אֹותן מטלטלין אין והחֹול- העפר וכן מזיזיןוהּמת. אין , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; לידה]אֹותן ּכאבן,[ירחי הּוא הרי - חי ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ

לטלטלֹו .ואסּור ְְְְַָ

.Êאּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדםלעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הרחת את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּה
הקליפה] להפריד התבואה זורים עליו[בה לתת הּמזלג ְְֵֵֶַַָָָואת

הּכֹוׁש את לקטן, קטן]אכל הּכדּכד[שיפוד מכליואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
סּקאיןהאריגה] ׁשל מחט ּבֹו, שקים]לדחף ּבֹו[יוצרי לפּתח ְְִִִֶַַַַָֹֹ

הּדלת עליהאת ליׁשב הּמכּתׁשת את ּבזה., ּכּיֹוצא ּכל וכן , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

הּקֹוץ את ּבּה אֹולּטל ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל ; ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אֹותּה מטלטלין אין - החד ועדיןהּקצה ּגלם היתה ואם . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ëּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּמקּפידלסחֹורה[מיועדים]הּמקצין ּביֹותר היקרים וכלים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
ּבׁשּבת לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא הּואעליהם וזה ; ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

ויתד הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּנקרא
וחרב טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

אׁשּכפים וחצין[רצענים]ׁשל ,[נגרים]החרׁשים[גרזן], ְֲִִִֶֶַָָָֻ
וכּיֹוצאהּבּׂשמים[פטיש]וקּורנס ּבהן., ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי נרּכל ּכגֹון ; ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהדליקּו

מעֹות עליו הּמעֹותׁשהיּו ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף , ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבין לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשהל ּפי על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור לֹו ׁשּגרם .הּדבר ִֶַַָָָָ
.‡Èׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאבל
הּצֹואהנפט ּוכלי אם, ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

להן הצר. ְֶַָֻ
.Èּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּדלתֹות אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו וכןּבין . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ּבין ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל
מלאכה; מעין עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבׁשּבת

ערבה ׁשברי החבית,[קערה]ּכיצד? ּפי את ּבהן לכּסֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית .ׁשברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לטלטלן. אסּור ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָאבל

È.‚ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּכליּכל ּתֹורת ׁשּיׁש והּוא, ; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבארץ.עליהן הּטמּונה חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ואם אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
אֹותֹו מטלטלין אין ּבֹורֹותלאו, ּכגֹון הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן . ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

שבקרקע]וחריצין וצרות ארוכות מטלטלין[חפירות אין - ְְְֲִִִֵַַ
אחיזה ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, -ּכּסּוי הּתּנּור ּכּסּוי . ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לטלטלֹו מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על .אף ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻ
.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּובזמן ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
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מּטלטל האסּור ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
יטלטלֹו לא האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹעּמֹו;

הּמּתר ּדבר .ּבאֹותֹו ְַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא ּבתבן,[תאנה טמּונה ׁשהיתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו[עוגה]והררה ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת ננערים והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבכדּכד

ּומקצתנטילה ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשֹומטן - מגּלין ואף[שולפם]העלין ׁשּלהן, ּבעלה ּבׁשּבת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ננער ׁשהעפר ּפי ּגּביעל על ּתינֹוק אֹו ּכּכר היה אם אבל . ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּקֹורה אֹו האבן יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן,

עליה ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבזה.ּבּכּכר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקקנֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבידֹו האב ּכלּכּלהיּטלּנּו וסתם[סלסלה]. נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה .נקב ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
היּו אם - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּכמֹות אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, ְְְְֲִִִֵֵַָָֻהּפרֹות

ינערׁשהיא; ּובמקֹום[ישפוך]ׁשאם ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈוהיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה מעֹותעליה, הּׁשֹוכח וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צר ואם נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָעל
הּניח אם אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָלמקֹום
החבית ּפי על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמעֹות

ו לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי והאבן;- הּמעֹות נפלּו אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
האסּור לדבר ּבסיס נעׂשּו .ׁשהרי ְֲֲִֵֶַָָָָָ

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעתׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלתשבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק, ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר ופרודה], רפויה ,[-שהיא ְְִַָָָֹֻ

ּבּה ממּלאין הּקנהאין מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד .. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות

מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר[מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
מעׂשר אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה לענּיים[פירות וראּוי הֹואיל , ְְֲִִִַַַָ
להם] מותר על[הדמאי אף ׁשּפדין, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לטלטלן מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא .ּפי ְְְִֶֶַַַָָָֹֹֻ
.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

עם[לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ
אחד ּבכלי ׁשניהם היּו אם אמּורים?החּלין, ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אגֹוזים[ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
ּכאחד. הּכל מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטהֹורה

.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים מּבעֹוד[לישיבה]ׁשל עליו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

לּמדּום אם - לישיבה]יֹום למחר;[סידרום עליהן ליׁשב מּתר , ְְֲִִֵֵֵֶָָָֻ
אסּור לאו, חרּיֹותואם לעצים[ענפים]. ׁשּגרדן ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

באש] מּתר[להסיקן - ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן ונמל ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
לטלטלן מּתר יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן .לטלטלן; ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

.Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש
לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היהּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ

הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל קּפה הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
מטלטלֹו - ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעפר

צרכיו ּכל ּבֹו ועֹוׂשה .ּבׁשּבת, ְְְֶַָָָָ
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בואסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] ּכסֹותרמבעוד ׁשהּוא מּפני הּנר, ּתחת ּכלי יּתן לא ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹ
אסּור ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבׁשּבת
וכן מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
לקּבל הּתרנגלת ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכל

עליהּביצתּה, הּכלי הּוא ּכֹופה ּכלאבל על הּכלי ּכֹופה וכן . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יּטלּנּו. יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּדבר

.„Îהּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין הּכלי[נזילת נתמּלא ואם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ
נמנע ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ ראּוי- הּדלף ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נֹותניןלרחיצה. אין ראּוי, אינֹו אם מּתראבל נתן, ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻ
ׁשּבֹו הּמאּוסין ּבּמים ּגרףלטלטלֹו עֹוׂשין ׁשאין ׁשל[כלי]; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

מותר]לכּתחּלה[צואה]רעי בדיעבד אך - .[במכוון ְְְִִַָ
.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ

ּתחּתיה ּומּניח ּכלי מביא עברׁשּנׁשּברה, ואם הֹואיל [על; ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הרי[מותר - ְְְֲִֵָֻ

ּכמתּקן ניצֹוצֹותהּוא לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין השמן,. [של ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ
שריפה] תגרם לטלטלשלא ּומּתר מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

אֹוהּכלי ּבספסל אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
רוּוחים[קרשי]ּבארּכֹות היּו ּכן אם אּלא ;[רפויים]הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ

מהכנֹו ּכלי יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן ּופֹורׂשיןוכל . ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּדבֹורים, ּכּורת ּגּבי על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמחצלת
ׁשּלא ּובלבד - הּגׁשמים מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבחּמה

ׁשּירצה עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; הּסליתּכּון את וכֹופין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
וירדּו עליו ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, לפני ׁשהריּבׁשּבת - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מעליו ּכׁשּירדּו לטלטלֹו ּבזה.מּתר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה יכֹול[תעלת]ּבהמה אם - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּפרנסה לּה מֹוצאי[מזונה]לּתן עד אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
ואםׁשּבת ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

עלתה מׁשליכֹועלתה, ׁשהרי מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּמ לתֹו ּגזרּולּבֹור לא חּיים, ּבעלי צער מּפני - ואסּורים . ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
ּבידֹו עֹוקריןלהעלֹותּה אין וכן ועֹוף[מגביהים]. וחּיה ּבהמה ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

ּדֹוחין אבל ּומדּדין[דוחפים]ּבחצר, ׁשּיּכנסּו; עד אֹותן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּוסיחים ומוליכם]עגלים בצווארם ׁשּברחה,.[אוחזם ּתרנגלת ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאין
שלה]אגּפיה ׁשּתּכנס.[גפיים עד אֹותּה ּדֹוחין אבל נתלׁשין; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

   
ּככלי‡. לטלטלן מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
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ני            
      

מּטלטל האסּור ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
יטלטלֹו לא האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹעּמֹו;

הּמּתר ּדבר .ּבאֹותֹו ְַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא ּבתבן,[תאנה טמּונה ׁשהיתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו[עוגה]והררה ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת ננערים והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבכדּכד

ּומקצתנטילה ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשֹומטן - מגּלין ואף[שולפם]העלין ׁשּלהן, ּבעלה ּבׁשּבת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ננער ׁשהעפר ּפי ּגּביעל על ּתינֹוק אֹו ּכּכר היה אם אבל . ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּקֹורה אֹו האבן יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן,

עליה ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבזה.ּבּכּכר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקקנֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבידֹו האב ּכלּכּלהיּטלּנּו וסתם[סלסלה]. נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה .נקב ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
היּו אם - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּכמֹות אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, ְְְְֲִִִֵֵַָָֻהּפרֹות

ינערׁשהיא; ּובמקֹום[ישפוך]ׁשאם ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈוהיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה מעֹותעליה, הּׁשֹוכח וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צר ואם נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָעל
הּניח אם אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָלמקֹום
החבית ּפי על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמעֹות

ו לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי והאבן;- הּמעֹות נפלּו אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
האסּור לדבר ּבסיס נעׂשּו .ׁשהרי ְֲֲִֵֶַָָָָָ

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעתׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלתשבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק, ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר ופרודה], רפויה ,[-שהיא ְְִַָָָֹֻ

ּבּה ממּלאין הּקנהאין מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד .. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות

מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר[מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
מעׂשר אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה לענּיים[פירות וראּוי הֹואיל , ְְֲִִִַַַָ
להם] מותר על[הדמאי אף ׁשּפדין, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לטלטלן מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא .ּפי ְְְִֶֶַַַָָָֹֹֻ
.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

עם[לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ
אחד ּבכלי ׁשניהם היּו אם אמּורים?החּלין, ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אגֹוזים[ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
ּכאחד. הּכל מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטהֹורה

.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים מּבעֹוד[לישיבה]ׁשל עליו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

לּמדּום אם - לישיבה]יֹום למחר;[סידרום עליהן ליׁשב מּתר , ְְֲִִֵֵֵֶָָָֻ
אסּור לאו, חרּיֹותואם לעצים[ענפים]. ׁשּגרדן ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

באש] מּתר[להסיקן - ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן ונמל ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
לטלטלן מּתר יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן .לטלטלן; ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

.Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש
לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היהּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ

הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל קּפה הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
מטלטלֹו - ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעפר

צרכיו ּכל ּבֹו ועֹוׂשה .ּבׁשּבת, ְְְֶַָָָָ
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בואסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] ּכסֹותרמבעוד ׁשהּוא מּפני הּנר, ּתחת ּכלי יּתן לא ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹ
אסּור ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבׁשּבת
וכן מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
לקּבל הּתרנגלת ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכל

עליהּביצתּה, הּכלי הּוא ּכֹופה ּכלאבל על הּכלי ּכֹופה וכן . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יּטלּנּו. יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּדבר

.„Îהּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין הּכלי[נזילת נתמּלא ואם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ
נמנע ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ ראּוי- הּדלף ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נֹותניןלרחיצה. אין ראּוי, אינֹו אם מּתראבל נתן, ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻ
ׁשּבֹו הּמאּוסין ּבּמים ּגרףלטלטלֹו עֹוׂשין ׁשאין ׁשל[כלי]; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

מותר]לכּתחּלה[צואה]רעי בדיעבד אך - .[במכוון ְְְִִַָ
.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ

ּתחּתיה ּומּניח ּכלי מביא עברׁשּנׁשּברה, ואם הֹואיל [על; ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הרי[מותר - ְְְֲִֵָֻ

ּכמתּקן ניצֹוצֹותהּוא לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין השמן,. [של ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ
שריפה] תגרם לטלטלשלא ּומּתר מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

אֹוהּכלי ּבספסל אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
רוּוחים[קרשי]ּבארּכֹות היּו ּכן אם אּלא ;[רפויים]הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ

מהכנֹו ּכלי יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן ּופֹורׂשיןוכל . ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּדבֹורים, ּכּורת ּגּבי על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמחצלת
ׁשּלא ּובלבד - הּגׁשמים מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבחּמה

ׁשּירצה עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; הּסליתּכּון את וכֹופין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
וירדּו עליו ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, לפני ׁשהריּבׁשּבת - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מעליו ּכׁשּירדּו לטלטלֹו ּבזה.מּתר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה יכֹול[תעלת]ּבהמה אם - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּפרנסה לּה מֹוצאי[מזונה]לּתן עד אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
ואםׁשּבת ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

עלתה מׁשליכֹועלתה, ׁשהרי מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּמ לתֹו ּגזרּולּבֹור לא חּיים, ּבעלי צער מּפני - ואסּורים . ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
ּבידֹו עֹוקריןלהעלֹותּה אין וכן ועֹוף[מגביהים]. וחּיה ּבהמה ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

ּדֹוחין אבל ּומדּדין[דוחפים]ּבחצר, ׁשּיּכנסּו; עד אֹותן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּוסיחים ומוליכם]עגלים בצווארם ׁשּברחה,.[אוחזם ּתרנגלת ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאין
שלה]אגּפיה ׁשּתּכנס.[גפיים עד אֹותּה ּדֹוחין אבל נתלׁשין; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

   
ּככלי‡. לטלטלן מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
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נב           
      

לאּסּור הּתחּתֹוןׁשּמלאכּתֹו וכבד העליֹון מּכבד חּוץ [אבזרי; ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] ּתקּועיןמכונת ׁשהן מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי וכן- . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

הּגּמֹות יתּקן ׁשּמא לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעּמּודים
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ְְִֵֵֶֶָָָָֻׁשּלהן.

.ּבהן[מטאטא]מכּבדֹות ׁשּמכּבדין ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לכּבד מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע

ׁשּמלאכּתֹוּבׁשּבת ּככלי הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים . ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני [משייפים]להּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

אֹותן צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זה]אֹותן על זה הרי-[סדרן ְְְֲִִֵַַָָָָ
לטלטלם ואסּור .הקצן, ְְְְְִַָָָ

הרּבים,‚. ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
קטן ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ּוראּויה מגּופתהֹואיל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּכּתתה החבית]חבית מּתר[שנשברה ּוׁשבריה, היא - ְְְִִִֶֶַָָָָָֻ
לטלטלּה אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ואם .לטלטלּה; ְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָ

ׁשּנתרעע אֹו[נשבר]ּכלי ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּבֹו לסמ. ְִֹ

מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדותמּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ
לקינוח] הּידהראויות ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; אבללקּנח . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבּה לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא .אדמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּגׁשמים עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבטיט לטלטלן[שבגג]ונׁשּתּקעּו מּתר נּכר, רּׁשּומן אם -. ְְְְְְְִִִִִַַָָָָֻ
לטלטלּה, מּתר - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאבן

ּגדֹולה היא .ואפּלּו ְֲִִַָ
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר[אבן מקּנח ואםוחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש לפניו[אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואם ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור

ּבּצרֹור מקּנח .לאו, ְְֵַַַָ
.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּטּנּוף ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ּבגדיםלהּתר, ׁשירי אבל ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ראּויין ׁשאינן לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשאין

לעׁשירים ולא לענּיים והרילא לטלטלן, מּתר - תּנּור ׁשברי . ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹֻ
להּתר ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל אחתהן ׁשּנׁשמטה ּכירה . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

יתקע[רגליה]מּירכֹותיה ׁשּמא לטלטלּה, אסּור את- [בחוזק ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
רגל] .אותה

.Êּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
,לׁשֹוב מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְְֲִִֶַָָָָָֹֻוׁשל

לצּוד ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה קנהׁשּלא . ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
הּזיתים ּבֹו הבד]ׁשּמֹוסקין בבית הזיתים בו אם[מהפכין - ְִִִֵֶַ

לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו קנהיׁש ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּתֹורת יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשהתקינֹו

להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, .ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת על[יתד אף , ִֶֶֶַַָָָ

מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּפי
נגררת הארץ]והיא וכן[על ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ

הּנגררת[קוצים]חדקים מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּבהן נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. .נֹועלין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

.Ë- ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת
ּכן למּטה לּה היה לא אסקּפה[יסוד]אם ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ

ּבּה נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ;ׁשּמֹוכיח ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נגר נעילה]וכן קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ,[כמין ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ

ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמֹוכחת
ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - ְֲִַַָהּקֹורֹות

.È,ּבּדלת ותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹנגר
ּבֹו; עּמֹונֹועלין ואגּדֹו נּטל, היה אם לדלתוכן קשור [היה ְְְֲִִִִֵֶָָָ

נׁשמטבחבל] הּנגר והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, אחר]ּכמֹו ונֹועלין[במקום וחֹוזרין , ְְְְְֲִִִִִַָָ

ּתֹורת עליו ׁשאין ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבֹו
עליו להֹוכיח אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו .ּכלי, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה[המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים והיא[חריצים , ְְֲִִַָָָָ
ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ּכבעלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנראית

לטלטלּה מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור .ידים, ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻ
.Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ

ּבּתיםּבׁשּבת ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ
הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ

ּכֹובׁשין לגהצו]לא בגד ביניהם מכניסין -[לא ּכֹובסין וׁשל ; ְְְִִֶֹ
ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע נמנעלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻ

יתקלקל] שמא בו אֹותן,מלגעת מטלטלין אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
עליהן מקּפיד ׁשהּוא יחדן[לשמרם]מּפני אם לפיכ ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

מּתרין והּׁשלחיןלתׁשמיׁש, מעובדים]. שאינן מּתר[עורות - ְְְְִִִַַָָָֻֻ
ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלטלטלן,

עליהן .מקּפיד ְֲִֵֶַ
.‚Èאם - ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻּכל

ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר אֹו[דרים]היּו לאׁשּפה להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
הּכּסא רעי'לבית ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה ּבחצר; היּו ואם . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ויתלכל הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחרת
והֹולּבהן ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ּומטלטלין.. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻ

מנחושת]ּכנֹונא לגחלים ׁשּיׁש[כלי ּפי על אף אפרֹו, מּפני ְְִִֵֵֶֶַַָָ
עצים ׁשברי רעיעליו ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עֹוׂשין, ואין . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּבׁשּבת[יוצרים] לכּתחּלה רעי ׁשל נעׂשהּגרף אם אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
אֹותֹו מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו .מאליו, ְִִֵֵֶַָָָָ

.„Èּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכןׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשּבת לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ;ּתמרים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻ

אֹוצר מתחיל[מחסן]ואפּלּו - צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְְֲִִֶַַָָָָ
ּבׁשּבת מּמּנה ּבׁשּבתלהסּתּפק מקצה ׁשהּוא אכל ׁשם ׁשאין ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

הּואּכלל מּוכן הּכל אּלא מּגרֹוגרֹות, חּוץ וצּמּוקין[תאנים]. ְְְִִִֶַָָָָֹ
הבית]ׁשּבּמקצה שמאחורי אֹותן;[חצר ׁשּמיּבׁשין ּבזמן , ְְְְִִֶֶֶַַַָֻ

ּבינתים ּומסריחֹות הןהֹואיל הרי - לאכילה ראּויין ואינן , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשּנתּגּלתה חבית מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת כיסויה]אסּורין ,[הוסר ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ

לאכילה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף - ׁשּנׁשּברה [שמאואבּטיח ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ארס] בהם שם הּמצנענחש ּבמקֹום ּומּניחן נֹוטלן ּבֹו,, ּכּיֹוצא . ְְְִֵַַַָָָָֻ

לסגולה]קמיע הקודש שמות עם ממחה[קלף [שכתבוׁשאינֹו ְֵֵֶֶַָֻ
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מומחה] שאינו מטלטליןמי ּבֹו, יֹוצאין ׁשאין ּפי על אף -ְְְְִִִֵֶַַַ
ּבאֹותּהאֹותֹו ּבהן ׁשהדליקּו וׁשּבּקערה ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר .ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מקצה ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבת
אּסּור .מחמת ֲִֵַ

.ÂËיין[מחסן]אֹוצר ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ּפיׁשל על אף - ְִִֵֶֶַַַַָָ
לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק לדברׁשּמּתר אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּביתמצוה ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
אֹותֹו?הּמדרׁש מפּנין וכיצד ארּבע. ממּלא ואחד אחד ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש קרקעיתֹו[ינקו]אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ
אֹוצר ׁשּבארנּוׁשל ּכמֹו ׁשביל, ועֹוׂשה ּבֹו, ויֹוצא נכנס אּלא , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו .ּברגלֹו ְְְִִִִַָָ
.ÊËהּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבׁשּבת אֹותֹו הּתּורמּוסמטלטלין את מטלטלין ּכיצד? [מין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
לעּזיםקטנית] מאכל ׁשהּוא מּפני הּלחהּיבׁש, את לא אבל -; ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

החצב ירק]את את[מין לּצבאים; מאכל ׁשהּוא מּפני [גרעיני, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּפניצמח-] העצמֹות, את לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהחרּדל,

לּכלבים מאכל הראּוייןׁשהן והּגרעינין הּקלּפין ּכל וכן . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
את אֹוכל - ראּויין וׁשאינן אֹותן. מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמאכל

לטלטלן ואסּור לאחֹוריו; וזֹורקן ּבׂשרהאכל, ּומטלטלין . ְְְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָֹ
לחּיה[סרוח]ּתפּוח מאכל ׁשהּוא מּפני חי, ּבׂשר ּומטלטלין . ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָ

מבושל] ּתפל[שאינו ּבין מלוח], ׁשראּוי[לא מּפני מלּוח, ּבין ְִֵֵֵֵֶַָָָ
לטלטלֹו.לאדם אסּור הּתפל, אבל מליח; ּדג וכן . ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָ

.ÊÈמאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], על[ענפי אף , ְְְֲֲִִֵַַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן עשב]ּפי על[מין אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

אדם ּבני רב אצל .מצּויין ְְִֵֵֶָָֹ
.ÁÈהתקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל
וקֹורניתאֹותן ואזֹוב סיאה חבילי הראוים. צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ

ולבהמה] ּבׁשּבת;להסקה מהן מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּבפיגם וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, [מינילמאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

תבליןצמחים] מיני ּבׁשאר וכן ,. ְְְִִִֵֵָָ
.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין אותו]אין שמפטמים ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבאבּוס לבהמה]ּבין האכלה ׁשל[כלי ּבאבּוס ּבין ּכלי ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶ
הקרקע]קרקע על מסּלקין[שבנוי ואין לצדדין[המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ

הראי יתלכלך]מּפני ונֹוטלין[שלא ּגּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ
מּלפני נֹוטלין אין אבל הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמּלפני
הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל מּפני - החמֹור לפני ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשֹור,
עלין וכן אחרת. ּבהמה למאכל ראּוי ואין ּברירֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמטּנף
לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן הּבהמה ואין ּומאּוס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשריחם

ּדגיםלפיכך ׁשל ּתלי דגים], בו שתולים לטלטלֹו;[עץ אסּור , ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ּבׂשר, .וׁשל ְְֵֵֶֶַָָָָֹֻ

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
הּכר את וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומדיחין

ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי [ולאמּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מקריסריח] ּכלי ּומביאין קרירות]. מּתכֹות,[הגורם ּוכלי ְְְִִֵֵֵַַָ

נקביו, את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּניחין

ׁשּיעלה לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
שנפתח] מה מאּמצין[לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא ,ְְְִִֵֶֶַָֹ

ּבׁשּבת[עוצמים] עיניו .את ְֵֶַָָ
.‡Î.ּומטלטלֹו ּתינֹוק, אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻמת

אֹו ּכּכר עליו מּניח מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
ּומטלטלֹו אֹותֹוּתינֹוק מּצילין ּתינֹוק, ולא ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵַַָָֹ

ׁשהּוא מּפני לכּבֹות, יבֹוא ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמן
יּׂשרף ׁשּלא מתֹו על אֹוּבהּול ּבכּכר לטלטל הּתירּו ולא . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

מתֹו על ּבהּול ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא .ּבתינֹוק, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
.Îׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

להם חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש להסירמחצלת [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

ּומחצלת זה מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָונמצאת
מּׁשני הּקרקע על קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה,

הּמת .צּדי ִֵֵַ
.‚Îוהם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו הּברּיֹות,מתּבּזים ּכבֹוד ּגדֹול ; ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֻ
ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא את הּדברׁשּדֹוחה מן תסּור "לא ׁשהּוא , ֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

"ל יּגידּו איןאׁשר לֹו, לצאת אחר מקֹום להן היה ואם . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הן. ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֶַָמֹוציאין

ה'תש"ע סיון כ"ז רביעי יום

   
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא

הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ּתחּום"אל הּוא זה, מקֹום ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
חכמים.העיר אבל זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָֹ

במסורת]העּתיקּו עׂשר[קיבלו לׁשנים חּוץ הּוא זה ׁשּתחּום , ְְְִִֵֶֶֶָָ
'לא רּבנּו: מׁשה להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמיל

לּמחנה' חּוץ חּוץתצאּו אדם יצא ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
אּמה אלּפים עד אּלא אסּורלעיר, - לאלּפים חּוץ אבל ;; ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָ

מגרׁש הּוא .העיר[מתחם]ׁשאלּפים, ְְִִִֶַַַָ
.העיר ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו חֹומה,ּכנינוה[גדולה], מּקפת ׁשהיתה ּבין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא לעירּבין חּוץ להּל לֹו מּתר וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻ

מרּבעת ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה ׁשּיהיהאלּפים ּכדי , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
מּכין[מרויח]נׂשּכר - לאלּפים חּוץ יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו מיל;[מלקות עׂשר ׁשנים עד , ְְִֵַַַַָָ
מיל, עׂשר ׁשנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאבל

הּתֹורה מן לֹוקה - אחת אּמה .אפּלּו ֲִִֶַַַַָָ
ׁשּקפץ‚. ּכגֹון טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהמהּל

ארּבעה מהן אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
ספק זה הרי - ארּבעה למעלה[בגמרא]על ּתחּומין יׁש אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָמעׂשרה;
ׁשם ּתחּומין אּסּור ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי -. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
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נג            
      

מומחה] שאינו מטלטליןמי ּבֹו, יֹוצאין ׁשאין ּפי על אף -ְְְְִִִֵֶַַַ
ּבאֹותּהאֹותֹו ּבהן ׁשהדליקּו וׁשּבּקערה ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר .ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מקצה ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבת
אּסּור .מחמת ֲִֵַ

.ÂËיין[מחסן]אֹוצר ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ּפיׁשל על אף - ְִִֵֶֶַַַַָָ
לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק לדברׁשּמּתר אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּביתמצוה ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
אֹותֹו?הּמדרׁש מפּנין וכיצד ארּבע. ממּלא ואחד אחד ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש קרקעיתֹו[ינקו]אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ
אֹוצר ׁשּבארנּוׁשל ּכמֹו ׁשביל, ועֹוׂשה ּבֹו, ויֹוצא נכנס אּלא , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו .ּברגלֹו ְְְִִִִַָָ
.ÊËהּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבׁשּבת אֹותֹו הּתּורמּוסמטלטלין את מטלטלין ּכיצד? [מין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
לעּזיםקטנית] מאכל ׁשהּוא מּפני הּלחהּיבׁש, את לא אבל -; ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

החצב ירק]את את[מין לּצבאים; מאכל ׁשהּוא מּפני [גרעיני, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּפניצמח-] העצמֹות, את לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהחרּדל,

לּכלבים מאכל הראּוייןׁשהן והּגרעינין הּקלּפין ּכל וכן . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
את אֹוכל - ראּויין וׁשאינן אֹותן. מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמאכל

לטלטלן ואסּור לאחֹוריו; וזֹורקן ּבׂשרהאכל, ּומטלטלין . ְְְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָֹ
לחּיה[סרוח]ּתפּוח מאכל ׁשהּוא מּפני חי, ּבׂשר ּומטלטלין . ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָ

מבושל] ּתפל[שאינו ּבין מלוח], ׁשראּוי[לא מּפני מלּוח, ּבין ְִֵֵֵֵֶַָָָ
לטלטלֹו.לאדם אסּור הּתפל, אבל מליח; ּדג וכן . ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָ

.ÊÈמאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], על[ענפי אף , ְְְֲֲִִֵַַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן עשב]ּפי על[מין אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

אדם ּבני רב אצל .מצּויין ְְִֵֵֶָָֹ
.ÁÈהתקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל
וקֹורניתאֹותן ואזֹוב סיאה חבילי הראוים. צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ

ולבהמה] ּבׁשּבת;להסקה מהן מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּבפיגם וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, [מינילמאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

תבליןצמחים] מיני ּבׁשאר וכן ,. ְְְִִִֵֵָָ
.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין אותו]אין שמפטמים ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבאבּוס לבהמה]ּבין האכלה ׁשל[כלי ּבאבּוס ּבין ּכלי ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶ
הקרקע]קרקע על מסּלקין[שבנוי ואין לצדדין[המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ

הראי יתלכלך]מּפני ונֹוטלין[שלא ּגּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ
מּלפני נֹוטלין אין אבל הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמּלפני
הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל מּפני - החמֹור לפני ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשֹור,
עלין וכן אחרת. ּבהמה למאכל ראּוי ואין ּברירֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמטּנף
לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן הּבהמה ואין ּומאּוס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשריחם

ּדגיםלפיכך ׁשל ּתלי דגים], בו שתולים לטלטלֹו;[עץ אסּור , ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ּבׂשר, .וׁשל ְְֵֵֶֶַָָָָֹֻ

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
הּכר את וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומדיחין

ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי [ולאמּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מקריסריח] ּכלי ּומביאין קרירות]. מּתכֹות,[הגורם ּוכלי ְְְִִֵֵֵַַָ

נקביו, את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּניחין

ׁשּיעלה לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
שנפתח] מה מאּמצין[לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא ,ְְְִִֵֶֶַָֹ

ּבׁשּבת[עוצמים] עיניו .את ְֵֶַָָ
.‡Î.ּומטלטלֹו ּתינֹוק, אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻמת

אֹו ּכּכר עליו מּניח מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
ּומטלטלֹו אֹותֹוּתינֹוק מּצילין ּתינֹוק, ולא ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵַַָָֹ

ׁשהּוא מּפני לכּבֹות, יבֹוא ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמן
יּׂשרף ׁשּלא מתֹו על אֹוּבהּול ּבכּכר לטלטל הּתירּו ולא . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

מתֹו על ּבהּול ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא .ּבתינֹוק, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
.Îׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

להם חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש להסירמחצלת [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

ּומחצלת זה מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָונמצאת
מּׁשני הּקרקע על קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה,

הּמת .צּדי ִֵֵַ
.‚Îוהם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו הּברּיֹות,מתּבּזים ּכבֹוד ּגדֹול ; ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֻ
ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא את הּדברׁשּדֹוחה מן תסּור "לא ׁשהּוא , ֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

"ל יּגידּו איןאׁשר לֹו, לצאת אחר מקֹום להן היה ואם . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הן. ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֶַָמֹוציאין

ה'תש"ע סיון כ"ז רביעי יום

   
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא

הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ּתחּום"אל הּוא זה, מקֹום ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
חכמים.העיר אבל זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָֹ

במסורת]העּתיקּו עׂשר[קיבלו לׁשנים חּוץ הּוא זה ׁשּתחּום , ְְְִִֵֶֶֶָָ
'לא רּבנּו: מׁשה להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמיל

לּמחנה' חּוץ חּוץתצאּו אדם יצא ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
אּמה אלּפים עד אּלא אסּורלעיר, - לאלּפים חּוץ אבל ;; ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָ

מגרׁש הּוא .העיר[מתחם]ׁשאלּפים, ְְִִִֶַַַָ
.העיר ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו חֹומה,ּכנינוה[גדולה], מּקפת ׁשהיתה ּבין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא לעירּבין חּוץ להּל לֹו מּתר וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻ

מרּבעת ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה ׁשּיהיהאלּפים ּכדי , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
מּכין[מרויח]נׂשּכר - לאלּפים חּוץ יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו מיל;[מלקות עׂשר ׁשנים עד , ְְִֵַַַַָָ
מיל, עׂשר ׁשנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאבל

הּתֹורה מן לֹוקה - אחת אּמה .אפּלּו ֲִִֶַַַַָָ
ׁשּקפץ‚. ּכגֹון טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהמהּל

ארּבעה מהן אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
ספק זה הרי - ארּבעה למעלה[בגמרא]על ּתחּומין יׁש אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָמעׂשרה;
ׁשם ּתחּומין אּסּור ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי -. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
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נד           
      

ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר ּבסהר[שטח אֹו ׁשּבּמדּבר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ
מגודר] -[מגרש הּיחיד מרׁשּות ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּברּבּוע רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל; ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבבקעה הּׁשֹובת הּׁשּבת,וכן ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

קנה -]ׁשּלא לקנות התכוון להּל[לא לֹו יׁש - ׁשביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
ּבבקעה, מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמקֹומֹו

יֹודע ּפסיעֹות[היכן]ואינֹו אלּפים מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשּבת ּתחּום הּוא וזה .ּבינֹונּיֹות, ְְִֵֶַָ

.‰ּבתֹו מּדתֹו וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
עד אּלא מהּל אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדיר
רׁשּות ּבתֹו מּדתֹו וכלתה 'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; ְְְְְְִִִִֵָָָָסֹוף
ּבׁשּכלתה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּיחיד,
היתה אם אבל הּמערה; ּבמקצת אֹו העיר, ּבמקצת ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָָמּדתֹו
ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה אלּפים ּבתֹו מבלעת הּיחיד רׁשּות ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻאֹותּה
הּׁשאר את לֹו ּומׁשלימין אּמֹות, ּכארּבע הרׁשּות אֹותּה ּכל .לֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָָָ

.Âמחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ּבּה, ׁשּפגע הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפחֹות

אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ְְֵֶֶַַַַַָָָָּומהּל
.Ê,מּדתֹו ּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָאבל

ּבלבד, אּמה אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאלף
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

.Áמהּל ׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
זריקה ידי על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד .אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
אינֹו - ּבׁשּבת מחיצה ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ׁשהּוא ּפי על אף רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמהּל
ידי על הּמחיצה ּבכל לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּבתֹו

ּדירה לׁשם הּקיפּוה אם .זריקה, ְְִִִִִֵָָָ
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים[ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את[לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה .ּכּלּה ְְְִַַַַָָָָָֻ

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

- ּכמֹותן הּמדינה ּבּתחּוםּבני עּמהן נכנס .ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יׁשב יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבֹו;
מעמידת אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמקֹומֹו,
אפּלּו הּמדינה, לתחּום חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָרגליו
ׁשּנכנס מּמקֹום יהּל אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמה
ּכלתה ואם ּבלבד. אּמה אלּפים ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָעליו

מּדתֹו סֹוף עד מהּל העיר, ּבמקצת ּכמֹו[בלבד]מּדתֹו , ְְְְִִִִֵַַָָָָ
חּוץׁשאמרנּו. אחת ורגלֹו הּתחּום, ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ְְְְְְְֶַַַַַַַַָָָ

יּכנס זה הרי - .לּתחּום ְֲִֵֵֶַָ

.Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבעּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לדעתאּמֹות חזר אּמֹות;[בכוונה]. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ
ּכגֹון - הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
לֹו יׁש - אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּוהּו

ּכּלּה את ונזּכרלהּל ּבׁשגגה, מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן ְְְֵֶַָָֻוהּוא

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
אּמֹות; ארּבע אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכגֹון
רׁשּות ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָוכן

אּמֹות ארּבע אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון המפרׁש.הּיחיד, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשּׁשבת[בספינה] לּתחּום חּוץ ׁשהּוא ּפי על אף - הּגדֹול ְִֶֶַַַַַַָָָּבּים

ּבכּלּה ּומטלטל ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל .ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
.„Èּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ּתהיה ׁשּלא והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מבלע מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻיתר
ויׁש הֹואיל - לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹמקצתֹו
וכיון לתחּומֹו; נכנס זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו

יצא לא ּכאּלּו הּוא הרי .ׁשּיּכנס, ְֲִִֵֵֶָָָֹ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ונפנה ּומרחיק יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָארּבע
ּבעת מּמּנּו, ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוחֹוזר

והּוא,ׁשּי יצא; לא ּוכאּלּו יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
לדעת ּבּתחּלה יצא -[בכוונה]ׁשּלא לדעת יצא אם אבל ; ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹ

אּמֹות ארּבע אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על .אף ְְִִֵֶֶַַַַַַָ
.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל

לצאת לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלהעיד
מקֹום ּבאֹותֹו רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלדבר
ויׁש העיר, ּכאנׁשי הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהּגיע

לּמדינה חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים .לֹו ְְְִִַַַַַָָָ
.ÊÈּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה

אלּפים מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
ּברׁשּות, מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה

- מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו חֹוזרמבלע זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֻ
יצא לא ּוכאּלּו יׂשראללמקֹומֹו, נפׁשֹות להּציל הּיֹוצאין וכל . ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

אלּפים להם יׁש - הּמּפלת מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, ְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּיד
ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל הּגֹויםאּמה יד היתה ואם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ׁשהּצילּו ּבּמקֹום לׁשּבֹות מפחדין והיּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּתּקיפה,
למקֹומן ּבׁשּבת זינןחֹוזרין ּובכלי ,. ְְְְִִִֵֵַָָָ

   
הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית היה[העיר]ּכל אם - ְִִִִֵֵֶַָָָָָ

ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ׁשהּואּבינֹו אּמה, ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
של]צלע מהמרובע אחד ּפחֹות[צד אֹו המרּבעת, סאתים ּבית ְִֵֶַַַַַָָֻ

מּמּנה ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - ּוכׁשּמֹודדיןמּזה ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
זה ּדירה מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים .לּה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

.ׁשני ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב

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

           
      

ּכמדינה הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּבׁשבעים
האחרֹון לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, והּואאחת; ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָ

יתר אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית .ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית[שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסניעבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
ּביתתבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

ארּבע ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,
אּמֹות, ארּבע על שומרים]והּברּגניןאּמֹות והּבית[סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ

ׁשּיׁש והּמערה ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
עּמּה, מצטרפין אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבנין

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אמה]אם שלישי ;[שני ְְְִִִִַָָָ
ּכלּומאֹות ּפני על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְְִִִֵֵֵַַַַַָָ

הדירה]הּמדינה בית החּוט[שבצד לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין , ְְְִִַַָ
אּמה .אלּפים ְִַַַָ

עליהן„. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
ּובית והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה .מצטרפין ְְִִִָָ
מאה‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
אחת; ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלזֹו
וחּוצה הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונמצאת

אּמה אלּפים ּבין.לּה יׁש אם - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ
ּפחֹות אֹו אּמה אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאמצעי
ּפחֹות ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין ְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹמּכאן,
ּכׁשּתראה האמצעי ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשליׁש,
ּוׁשליׁש אּמה ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
אּמה אלּפים להם ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

לׁשלׁשּתן מחּוץ רּוח ׁשהּקפהלכל עיר ּולבּסֹוף[חומה]. ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּולבּסֹוף[באוכלוסין]יׁשבה יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין , ְְְְִִִַָָָָָָָ

מחֹומֹותיה לּה מֹודדין .הּקפה, ְְִֵֶָָָֻ
.Âארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

אלּפים לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְְִִִִִִֶַַַָָָָזוּיֹות
לּה עֹוׂשין עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻאּמה

כמרובעת]זוּיֹות אותה היא[מחשיבים ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין , ְְִִִִָָ
אלּפים מרּבע אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ְְְְְְִִִַַַָָֻֻּבתֹו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל .הּזוּיֹות[מרויח]אּמה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
.Êמרּבעין - רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכן

רּוח; לכל אּמה אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֻאֹותּה,
העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, צפוןּוכׁשהּוא כנגד [צפונה ְְְְְְִֶַַַָָָָ

וכו'] דרומו כנגד דרומה מּמּנההעולם רּוח ּכל ׁשּתהא ּכדי ,ְְִֵֵֶֶַָָ
ּכנגּדּה ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד .מׁשּוכה ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

.Áאֹותּה רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא כעיןּכאּלּו יוונית [ג' ְְְְֲִִִַָָָָָָֻ

שלנו] סופית ּביןכ"ף יׁש אם - ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲִֵֵֶֶֶָָָ
מן לּה מֹודדין - אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשני

הקשת]הּיתר קצות בשני הנמתח בחבל – את["יתר" ורֹואין , ְִֶֶֶַ
ואם ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מֹוד אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין אּלאהיה לּה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּקׁשת עצמו]מן .[מהישוב ִֶֶַ

.Ëרּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע ׂשפת[יציקת על אּמֹות ארּבע ְְַַַַַַֹרחב

הּנחל נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָהּנחל,
הּׁשנּיה, הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָּבכלל
מּצּדֹו. הּבנּויה הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויעׂשה
ּבּתיהן; מּפתח אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם

ׁשּלהם האלּפים מן נמּדד הּנחל .ונמצא ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין[רועי אין , ְְְִִִֵֵ

ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן
ּבּתים אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים, [גם ְְְִֵָָֻֻ

קבוע] לבית אלּפיםנחשבים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְִִִֶַַַָָ
העירֹות ּכׁשאר רּוח, לכל .אּמה ְְֲִַַָָָָָ

.‡Èּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר ּפׁשּתןולא ׁשל ּובחבל הּגיע; יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

להבליעֹו[עמק]לגיא ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ּפחֹות ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבחבל

אלפים .מארּבעת ְֲִֵַַַָ
.Èא ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוטמּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו בשפתיֹורד החוט [כשמניח ְְֵֶ
עיכוב] ללא האבן נופלת ּבֹו;העמק להׁשּתּמׁש אפׁשר ׁשאי ,ְְְִִֵֶֶַָ

אּלא מבליעֹו, אינֹו ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאבל
מּכן ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן .אם ְִִִֵֵַַָָָָֹ

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד[מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה היה[שיטת ; ְֵָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב נ'ּגיא שהחבל [כיון ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליעֹואמה] יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול בגיא- [מקום ְְְִֵֶַָָ

למדוד] מּדתֹושיכול ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, את, [מעריך ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וחֹוזרהתחום ,. ְֵ

.„Èאֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
לֹו.[מעריך] והֹול מֹודדֹורחּבֹו, ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ

מֹודד ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה מדידה .רחּבֹו ְְִָָָָ

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיבליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשּיתלּקטהשיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר
והֹול אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
מחמּׁשים יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו.

מעט מעט מקּדדֹו לשיפועים]- מיוחדת מדידה וזה[שיטת ; ְְְְְֶַַַ
ּבהרים' 'מקּדדין ׁשאמרּו: בסמוך]הּוא .[ומפורט ְְְִִֶֶַָָ

.ÊËיכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד
ישר]להבליען? אינו השטח ארּבע[כי ׁשל חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָ

מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון והּתחּתֹון[רגליו]אּמֹות, , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמקֹום לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוחז
וכן החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּתחּתֹון,
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נה            
      

ּכמדינה הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּבׁשבעים
האחרֹון לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, והּואאחת; ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָ

יתר אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית .ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית[שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסניעבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
ּביתתבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

ארּבע ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,
אּמֹות, ארּבע על שומרים]והּברּגניןאּמֹות והּבית[סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ

ׁשּיׁש והּמערה ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
עּמּה, מצטרפין אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבנין

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אמה]אם שלישי ;[שני ְְְִִִִַָָָ
ּכלּומאֹות ּפני על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְְִִִֵֵֵַַַַַָָ

הדירה]הּמדינה בית החּוט[שבצד לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין , ְְְִִַַָ
אּמה .אלּפים ְִַַַָ

עליהן„. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
ּובית והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה .מצטרפין ְְִִִָָ
מאה‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
אחת; ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלזֹו
וחּוצה הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונמצאת

אּמה אלּפים ּבין.לּה יׁש אם - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ
ּפחֹות אֹו אּמה אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאמצעי
ּפחֹות ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין ְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹמּכאן,
ּכׁשּתראה האמצעי ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשליׁש,
ּוׁשליׁש אּמה ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
אּמה אלּפים להם ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

לׁשלׁשּתן מחּוץ רּוח ׁשהּקפהלכל עיר ּולבּסֹוף[חומה]. ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּולבּסֹוף[באוכלוסין]יׁשבה יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין , ְְְְִִִַָָָָָָָ

מחֹומֹותיה לּה מֹודדין .הּקפה, ְְִֵֶָָָֻ
.Âארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

אלּפים לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְְִִִִִִֶַַַָָָָזוּיֹות
לּה עֹוׂשין עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻאּמה

כמרובעת]זוּיֹות אותה היא[מחשיבים ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין , ְְִִִִָָ
אלּפים מרּבע אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ְְְְְְִִִַַַָָֻֻּבתֹו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל .הּזוּיֹות[מרויח]אּמה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
.Êמרּבעין - רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכן

רּוח; לכל אּמה אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֻאֹותּה,
העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, צפוןּוכׁשהּוא כנגד [צפונה ְְְְְְִֶַַַָָָָ

וכו'] דרומו כנגד דרומה מּמּנההעולם רּוח ּכל ׁשּתהא ּכדי ,ְְִֵֵֶֶַָָ
ּכנגּדּה ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד .מׁשּוכה ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

.Áאֹותּה רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא כעיןּכאּלּו יוונית [ג' ְְְְֲִִִַָָָָָָֻ

שלנו] סופית ּביןכ"ף יׁש אם - ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲִֵֵֶֶֶָָָ
מן לּה מֹודדין - אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשני

הקשת]הּיתר קצות בשני הנמתח בחבל – את["יתר" ורֹואין , ְִֶֶֶַ
ואם ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מֹוד אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין אּלאהיה לּה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּקׁשת עצמו]מן .[מהישוב ִֶֶַ

.Ëרּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע ׂשפת[יציקת על אּמֹות ארּבע ְְַַַַַַֹרחב

הּנחל נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָהּנחל,
הּׁשנּיה, הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָּבכלל
מּצּדֹו. הּבנּויה הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויעׂשה
ּבּתיהן; מּפתח אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם

ׁשּלהם האלּפים מן נמּדד הּנחל .ונמצא ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין[רועי אין , ְְְִִִֵֵ

ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן
ּבּתים אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים, [גם ְְְִֵָָֻֻ

קבוע] לבית אלּפיםנחשבים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְִִִֶַַַָָ
העירֹות ּכׁשאר רּוח, לכל .אּמה ְְֲִַַָָָָָ

.‡Èּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר ּפׁשּתןולא ׁשל ּובחבל הּגיע; יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

להבליעֹו[עמק]לגיא ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ּפחֹות ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבחבל

אלפים .מארּבעת ְֲִֵַַַָ
.Èא ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוטמּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו בשפתיֹורד החוט [כשמניח ְְֵֶ
עיכוב] ללא האבן נופלת ּבֹו;העמק להׁשּתּמׁש אפׁשר ׁשאי ,ְְְִִֵֶֶַָ

אּלא מבליעֹו, אינֹו ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאבל
מּכן ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן .אם ְִִִֵֵַַָָָָֹ

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד[מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה היה[שיטת ; ְֵָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב נ'ּגיא שהחבל [כיון ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליעֹואמה] יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול בגיא- [מקום ְְְִֵֶַָָ

למדוד] מּדתֹושיכול ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, את, [מעריך ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וחֹוזרהתחום ,. ְֵ

.„Èאֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
לֹו.[מעריך] והֹול מֹודדֹורחּבֹו, ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ

מֹודד ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה מדידה .רחּבֹו ְְִָָָָ

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיבליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשּיתלּקטהשיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר
והֹול אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
מחמּׁשים יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו.

מעט מעט מקּדדֹו לשיפועים]- מיוחדת מדידה וזה[שיטת ; ְְְְְֶַַַ
ּבהרים' 'מקּדדין ׁשאמרּו: בסמוך]הּוא .[ומפורט ְְְִִֶֶַָָ

.ÊËיכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד
ישר]להבליען? אינו השטח ארּבע[כי ׁשל חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָ

מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון והּתחּתֹון[רגליו]אּמֹות, , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמקֹום לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוחז
וכן החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּתחּתֹון,

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



נו           
      

הּמֹודד ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻמתּגלּגלים
הּגיא אֹו ההר את העיר]להבליע חּוץ[שמול יצא לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ

ּתחּומין 'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹלּתחּום
לכאן' להיכשל]ּבאה .[ועלולים ְָָָ

.ÊÈיֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין
ממחה ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת

לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
הּתחּום, ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ׁשרּבה; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבּתחּום
ירּבה ׁשּלא ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת מיד]יתר .[כמבואר ְֲִִִֵֶַַָָ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת[מהי ? ְֵֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון[הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
צלע ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתחּום

הּמדינה' מּצלע אלּפים ישר]מדד בקו העיר ואין[מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על רּבהמחזיקין אם ,לפיכ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּוׁשמֹונים מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה
לֹו ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - .ּבקרּוב ְְְְִִֵֵֵֶַָ

.ËÈּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
הּׁשּבת' ּכאןּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ

ּבדבר עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָהיינּו
מּפני להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה;

מּדבריהם אלּפים .ׁשּׁשעּור ְְִִִִֵֶֶַַ

   
ּבדברים‡. הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה -מצות ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור זכרהּוׁשּנאמר: ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ
- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש .ּבכניסתֹו ְְְְִִִִִַַָָָָ
.מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה

ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּבנּוהעֹולם, קדׁשֹוורצה וׁשּבת , ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּתחּלה בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה

מצרים ליציאת זכר קדׁש, ואֹותנּולמקראי בחרּת בנּו ּכי ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
הנחלּתנּו. ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת' מקּדׁש ה', אּתה ּברּו. ְֵַַַַָָָ
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה„. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגגעּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

ּכּלֹו הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד הבּדילּבין לא ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻ
רביעי יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ;ּבּלילה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ
ּבלבד ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו .אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

עד‰. - הּיֹום מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹאסּור
ולׁשּתֹות,ׁשּיקּדׁש לאכל להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולׁשּתֹותולעׂשֹות ; ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹ
מּתר קדםהּמים, אֹו ׁשּיקּדׁש קדם וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁשאכל אחר ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - .ׁשּיבּדיל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

.Âהּיין על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ואףמּדברי . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַ
הּכֹוס על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ּומאחרעל ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
הּכֹוס על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ּתחּלה,אף הּיין על ּומבר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

מקּדׁש ּכ ׁשּיקּדׁשואחר עד ידיו את נֹוטל ואינֹו ;. ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

ואֹוחזֹויתר יין, ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ
יסּיע ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבימינֹו,

מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּפׁשּוטּבׂשמאל. ּומנהג ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
"ויכּלּו" ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּכּבכל ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

לגמיו מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ
חבּורה ּבני לכל ּומברּומׁשקה ידיו, נֹוטל ּכ ואחר ; ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áסעּודה[נחשב]אין ּבמקֹום אּלא לאקּדּוׁש, ּכיצד? . ְְִִֵֵֶַָָֹ

אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ּבזויתיקּדׁש קּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ׁשנּיה[פינה] ּבזוית אֹוכל הּכנסת?זֹו, ּבבית מקּדׁשין ולּמה . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני
.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה -היה יין לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ואחר ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
ואֹוכל ּבֹוצע הּכֹוסּכ על אּלא הּפת, על מבּדילין ואין .. ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

.Èידיו ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
על מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹקדם

לסעּודה ידיו ׁשּנטל אחר ּביֹוםהּיין הּיין על לבר ּומצוה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
'קּדּוׁשא הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת,

יּטלרּבא' ּכ ואחר וׁשֹותה, ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ויסעד; ׁשּיקּדׁש.ידיו, קדם ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ

סעּודה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש ְְְְִִִֶֶֶַָָֹוגם
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

מּבעֹוד הּכֹוס על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
ּבין לאמרּה זכירה ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָיֹום,

ּבמעט זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו .ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
.Èּבתֹו והּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - אחרהּסעּודה עד הפת [לכסות ְְֵַַַַָָָֻ
ּברּכתהקידוש] מבר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

-.הּמזֹון סעּודתֹו ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָ
ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, אחרונים]ּגֹומר הּמזֹון[מים ּברּכת ּומבר , ְְְְִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשתּיה ּבתֹו היה ואם עליו; מבּדיל ּכ ואחר הּכֹוס, [יין]על ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָ
לׁשתּיתֹו חֹוזר ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק -. ְְְִִִֵֵַַַָָ

.‚Èּברּכת מבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהיה
יבר ולא ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּמזֹון
אחד; ּבכֹוס מצוֹות ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָויקּדׁש

מ ׁשּתי הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשלׁשּמצות צוֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
הן .ּתֹורה ֵָ

.„Èהּמזּבח ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ;אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
חרּדל ּכטּפת אפּלּו ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלפיכ

ּגדֹולה עליוּבחבית מקּדׁשין אין ּבכל- מֹורים אנּו ּכ ; ְְְְְִִִֵַָָָָָָָ
עליוהּמערב. לקּדׁש ׁשּמּתיר מי הּייןויׁש נאמר לא ואֹומר: , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
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רע, ׁשריחֹו יין להֹוציא אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהראּוי
מגּלה מכסה]אֹו ללא מבּׁשל[פתוח אֹו על, מקּדׁשין ׁשאין - ְְְְִֵֶֶַַָֻֻ

מהן. ֵֶֶָאחד
.ÂËאין יין, ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין

עליו ּפימקּדׁשין על אף - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדברים ּבּמה עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן מסויימות]אמּורים? [מידות ְְְֲִִֶַַַָָָֹ
- ארּבעה הֹוציא אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמים,

מזּוג יין זה במים]הרי עליו[מעורב ּומקּדׁשין ,. ְְֲִִֵֶַַָָָ
.ÊËאם - רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי

על מקּדׁשין ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשתה
ּכֹוסֹות ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני .הּׁשאר; ְְְִִֵֵֶַָָ

.ÊÈ;עליו מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
מזּוג יין ׁשּיהיּווכן והּוא עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

מהן יצא אֹותן ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצּמּוקים
אדם[מיץ]ּדבׁש וסֹוחט עליו; מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

יינּה ׁשרב מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאׁשּכֹול
עליו, להבּדיל מּתר - לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשכר

הּמדינה חמר והּוא .הֹואיל ְְֲִִַַָ
.ÁÈׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם

טֹובים ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ ּבמֹוצאיהן- ּומבּדילין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הן ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ּומבּדיליןּובמֹוצאי . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ליֹום ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי
לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָטֹוב;

.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח
ּבנּו ּבחר לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָהעֹולם,
ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹויגּדלנּו,
מקרא טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמֹועדים

הּזה הּזה,קדׁש הּׁשבּועֹות חג אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
אֹו ּתֹורתנּו, מּתן זמן אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג ְְֵֵֵֶַַַַַַַָֻאֹו
בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, - ׂשמחתנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזמן
ּובׂשׂשֹון ּבׂשמחה קדׁש ּומֹועדי העּמים, מּכל קּדׁשּת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָואֹותנּו

והּזמּנים' יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו חלהנחלּתנּו. ואם . ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר וחֹותם הּׁשּבת מזּכיר - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהיֹות

והּזמּנים' ויׂשראל הּׁשּבת .'מקּדׁש ְְְְְִִֵֵַַַַַָָ
.Îאת ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
חל ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמל
הּזּכרֹון', ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהיֹות

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ְְִֵֶֶֶַָּכדר
.‡Îלֹו אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

טֹוב ּביֹום וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיין,
ּבׁשּבת ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא .מקּדׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.Îּבׁשּבת ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
שבת] מוצאי הוא ּכ[ולילו ואחר הּגפן, על מבר ּבּתחּלה ?ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכ ואחר הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָמקּדׁש
לקדׁש'מבּדיל קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם ואחר- , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

'ׁשהחינּו'. מבר ְֱֵֶֶָָָּכ
.‚Îאֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

'ׁשהחינּו''ׁשהחינּו' מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי מּפני; , ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
הּפסח. ּבתחּלת הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשאינֹו

.„Îּכ ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָסדר
הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָעל

מבּדיל ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ
.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי[יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

ואין אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
ואין זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
מתים ׁשל הּנר על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא .מברכין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

.ÂÎ;עליו מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָיׂשראל
וראה ,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּגֹוי
רב ואם ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹאֹור
- ּכירים וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור .מבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
קיסם ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּתחּלה
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר[שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו מברכין הּמבחרׁשם, מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה .. ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻ

אּלא הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואין
עליו מברכין ּבא, .אם ְְִִָָָָ

.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין[יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשהקּדחעליו אֹור ּומן[שהוצא]. העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ּתחּלת היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
אֹור על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ושבת]ׁשּׁשבת הכפורים יום מערב דלוק ּפי[שהיה על אף ; ִֶַַַָ
- עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻׁשהדלק

מעברה ׁשבת .ׁשהרי ֲֲֵֵֵֶַָָ
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר[- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
ּכדר הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׂשראל

מֹונה הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ואיןׁשאֹומר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּנר על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צריצרי אינֹו וכן ; ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על ְְְִִִֵֵַַַָָָלבר
.ËÎמּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשביןׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב ּבריח .אֹותּה ְֵַָ

ה'תש"ע סיון כ"ח חמישי יום

   
ּוׁשנים‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
ו"ׁשמֹור""זכֹור" ּכבֹוד, - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ; ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מכּבד" ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: .וענג, ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
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נז            
      

רע, ׁשריחֹו יין להֹוציא אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהראּוי
מגּלה מכסה]אֹו ללא מבּׁשל[פתוח אֹו על, מקּדׁשין ׁשאין - ְְְְִֵֶֶַַָֻֻ

מהן. ֵֶֶָאחד
.ÂËאין יין, ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין

עליו ּפימקּדׁשין על אף - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדברים ּבּמה עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן מסויימות]אמּורים? [מידות ְְְֲִִֶַַַָָָֹ
- ארּבעה הֹוציא אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמים,

מזּוג יין זה במים]הרי עליו[מעורב ּומקּדׁשין ,. ְְֲִִֵֶַַָָָ
.ÊËאם - רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי

על מקּדׁשין ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשתה
ּכֹוסֹות ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני .הּׁשאר; ְְְִִֵֵֶַָָ

.ÊÈ;עליו מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
מזּוג יין ׁשּיהיּווכן והּוא עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

מהן יצא אֹותן ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצּמּוקים
אדם[מיץ]ּדבׁש וסֹוחט עליו; מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

יינּה ׁשרב מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאׁשּכֹול
עליו, להבּדיל מּתר - לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשכר

הּמדינה חמר והּוא .הֹואיל ְְֲִִַַָ
.ÁÈׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם

טֹובים ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ ּבמֹוצאיהן- ּומבּדילין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הן ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ּומבּדיליןּובמֹוצאי . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ליֹום ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי
לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָטֹוב;

.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח
ּבנּו ּבחר לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָהעֹולם,
ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹויגּדלנּו,
מקרא טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמֹועדים

הּזה הּזה,קדׁש הּׁשבּועֹות חג אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
אֹו ּתֹורתנּו, מּתן זמן אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג ְְֵֵֵֶַַַַַַַָֻאֹו
בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, - ׂשמחתנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזמן
ּובׂשׂשֹון ּבׂשמחה קדׁש ּומֹועדי העּמים, מּכל קּדׁשּת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָואֹותנּו

והּזמּנים' יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו חלהנחלּתנּו. ואם . ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר וחֹותם הּׁשּבת מזּכיר - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהיֹות

והּזמּנים' ויׂשראל הּׁשּבת .'מקּדׁש ְְְְְִִֵֵַַַַַָָ
.Îאת ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
חל ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמל
הּזּכרֹון', ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהיֹות

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ְְִֵֶֶֶַָּכדר
.‡Îלֹו אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

טֹוב ּביֹום וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיין,
ּבׁשּבת ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא .מקּדׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.Îּבׁשּבת ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
שבת] מוצאי הוא ּכ[ולילו ואחר הּגפן, על מבר ּבּתחּלה ?ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכ ואחר הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָמקּדׁש
לקדׁש'מבּדיל קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם ואחר- , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

'ׁשהחינּו'. מבר ְֱֵֶֶָָָּכ
.‚Îאֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

'ׁשהחינּו''ׁשהחינּו' מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי מּפני; , ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
הּפסח. ּבתחּלת הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשאינֹו

.„Îּכ ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָסדר
הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָעל

מבּדיל ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ
.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי[יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

ואין אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
ואין זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
מתים ׁשל הּנר על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא .מברכין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

.ÂÎ;עליו מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָיׂשראל
וראה ,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּגֹוי
רב ואם ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹאֹור
- ּכירים וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור .מבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
קיסם ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּתחּלה
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר[שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו מברכין הּמבחרׁשם, מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה .. ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻ

אּלא הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואין
עליו מברכין ּבא, .אם ְְִִָָָָ

.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין[יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשהקּדחעליו אֹור ּומן[שהוצא]. העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ּתחּלת היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
אֹור על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ושבת]ׁשּׁשבת הכפורים יום מערב דלוק ּפי[שהיה על אף ; ִֶַַַָ
- עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻׁשהדלק

מעברה ׁשבת .ׁשהרי ֲֲֵֵֵֶַָָ
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר[- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
ּכדר הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׂשראל

מֹונה הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ואיןׁשאֹומר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּנר על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צריצרי אינֹו וכן ; ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על ְְְִִִֵֵַַַָָָלבר
.ËÎמּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשביןׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב ּבריח .אֹותּה ְֵַָ

ה'תש"ע סיון כ"ח חמישי יום

   
ּוׁשנים‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
ו"ׁשמֹור""זכֹור" ּכבֹוד, - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ; ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מכּבד" ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: .וענג, ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
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נח           
      

.אדם על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה
ּכבֹוד מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני .להקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים

'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: .ּומתעּטפין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
נקּיה‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

להחל לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשלהּׁשּבת [מפשיליף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ
ועזראטּליתֹוקפלי] החל. ּכמלּבּוׁש מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

הּׁשּבת ּכבֹוד מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו .ּתּקן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ׁשּבת,[כגון ּבערב ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשּבת ּכבֹוד ׁשּתחׁשמּפני עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר ואף. ; ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ומעלה הּמנחה מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
לאכל מתאּוה ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, .מּלקּבע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר
על ואף ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן ׁשּבת .לכבֹוד ְִֵַָ
.Âלּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

חּיב - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים

ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם [שוזר]ּבהן, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
וקֹונה יֹוצא ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפתילֹות,

לׁש צרי ׁשהּוא ׁשאיןדברים ּפי על אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מׁשּבח זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ .ּדרּכֹו ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

.Êּתבׁשיל לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזה
ממֹונֹו לפי הּכל - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻׁשמן

אדם רּביםׁשל מאכלים ּובתּקּון ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
מׁשּבח זה הרי עׂשהוטֹובים, אפּלּו מּׂשגת, ידֹו אין ואם . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

שהוא]ׁשלק כל ּבֹו[תבשיל הריוכּיֹוצא - הּׁשּבת ּכבֹוד מּׁשּום ְְֲִֵֵֶֶַַַָ
ּכדי מאחרים ולׁשאל לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹזה

ׁשּבת ּבמאכל 'עׂשהלהרּבֹות הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ; ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָ
לּברּיֹות' ּתצטר ואל ּכחל, ׁשּבּת. ְְְְְִִֵַַַַָֹ

.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה ואחת ׁשחרית, להּזהרואחת וצרי סעּודֹות. ּבׁשלׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו,

סעּודֹות ׁשלׁש סֹועד האכילההּצדקה, מרב חֹולה היה ואם ., ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹ
מתעּנה ׁשהיה חלום]אֹו תענית מּׁשלׁש[כגון ּפטּור - ְִִֶֶַָָָָֹ

הּייןסעּודֹות על מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי ולבצע. , ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֹ
כּכרֹות ׁשּתי טֹוביםעל ּבימים וכן .. ְְְִִִֵֵַָָ

.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת ידֹו ּבׁשּבתׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
טֹובים הּמדרׁשּובימים ּבית מנהגּבׁשעת הּוא ּכ אּלא ; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּכנסת, ּבבית ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּצּדיקים:
יקרא הּמדרׁש, לבית ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויבֹוא

הּמנחה עד סעּודהויׁשמע יקּבע ּכ ואחר מנחה; ויתּפּלל , ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָ
ׁשּבת. מֹוצאי עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשליׁשית

.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור
ויכין רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּפרסאֹות
יבֹוא, ׁשהּיֹום יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָסעּודה
אחרים אצל מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּכדי
לאֹורחים הראּוי ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא -. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

.Èּבׁשּבת רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ;אסּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹ
- עליהן ּומתריעין מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפּלּו

טֹובים ּבימים ולא ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין חּוץאין ; ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹ
הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמעיר

ׁשּמתריעין[מיטלטלת] - לעזר[תוקעים]ּבּים ּבׁשּבת עליהן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
רחמים עליהן ּומבּקׁשין ּומתחּננין .אֹותן, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָ

.‚Èקדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאין
ולא עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

ּבּׁשּבת ּוטרּודים מבהלים זהיהיּו ּומּפני מפליגין. אין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה

מּדי יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ולדברּדעּתֹו ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג הנכרי]מצוה, [עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשֹובת ואינֹו איסור]לׁשּבת, כאן אין בהסכם עמד לא .[אם ְְִֵֵֹ
לצידֹון סמוכים]ּומּצר לדברי[מקומות אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹ

ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהרׁשּות
מפליגין אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב .יפליגּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

.„Èּתלמידי עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשמיׁש
ׁשּבת ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, לבעלחכמים ּומּתר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻ

מּׁשּום ולא חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתּולה
לּה .צער ַַָ

.ÂËׁשאר ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּבת
הּתֹורה מצוֹות ּברּוּכל הּקדֹוׁש ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

לעֹולם ּובינינּו, הּמצוֹות,הּוא ׁשאר על העֹובר ּכל ,לפיכ . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבפרהסיא, ׁשּבת המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי
ּדבריהם לכל ּכגֹוים ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא .הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

.ÊË,ּזאת יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ
וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם המׁשּמרּובן וכל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּכבר - ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹאת
הּצפּון הּׂשכר על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמפרׁש

הּבא עללעֹולם והרּכבּתי ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
ּדּבר" ה' ּפי ּכי - אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; .ּבמתי ְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
ּובאּור הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות
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לעצמֹו‡. ּבבית מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, ּבמבֹויהּיחיד הּדין וכן רחוב. -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים לֹושממנו בצדׁשּיׁש -] ֵֶ

לדופן]לחיהפתוח] מחובר ניצב עמוד קֹורה[- מעליו]אֹו -] ְִָ
ׁשּיהּוא ּבכּלֹו[שיהיו]- לטלטל מּתרין הּמבֹוי ּבני [-ּכל ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻֻ

היחיד] כרשות לחצרֹות;שהוא ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ּומחצרֹות ,ֲֲִֵֵֵַַָָ
ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
ננעלֹות ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּקפת

ּתֹורה ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - .ּבּלילה ְְִִִֶֶַַַָָָָֻ
.סֹופרים מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים[- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן[- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ

הּמדינה ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
וד[העיר] הּוא; ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, .בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

מחיצה‚. ׁשהּקיפּוהּו מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוכן
ׁשּירה אבל ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מאהל מֹוציאין אּלא לערב, צריכין אין - מחיצה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּקיפה
אהלים אֹותם ואין מערבין, ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻלאהל

להן .קבּועין ְִֶָ
ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ

הּמדינה לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
הּיחיד, רׁשּות הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו וכּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכּׂשדֹות
ּולהכניס להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוידּמּו

הרּבים לרׁשּות הּיחיד .מרׁשּות ְְִִִֵַַָָ
ויאחז‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּנחׁשב - לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּברׁשּות
לרּבים, רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום ְְִִֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
וחלקֹו הּׁשכנים מן אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹונחׁשב
להֹוציא אסּור ויהיה הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָלעצמֹו,
ׁשאין ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמרׁשּות

יׁשּתּמ אּלא הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלמֹוציאין ׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלן ׁשּיערבּו עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות עלאחד אף , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּכל ְִִֶַַָֹּפי
.Âאחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ׁשּבת מערב אֹותֹו ואכלׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
ׁשּיד ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד

לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ
לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתיםׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ

לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי
מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא

הרּבים לרׁשּות .הּיחיד ְִִִַַָָ

.Êערּובי' הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב
ּבני ּכל אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָחצרֹות';

'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא .הּמדינה, ְְִִִַַָָ
.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל מערבין[- אין - פרּוסה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
כאּסר והיא ׁשלמה, היתה מטבע]ּבּה; סוג ּבּה[- מערבין -. ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

ּבפ מערבין ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּובפתּוכׁשם ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּדחן ּבפת לא אבל ּבׁשארעדׁשים; ּבין ּבפת ּבין וׁשּתּוף, . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ
מׁשּתּתפין אכל ּבכל אֹואכלין. עצמן, ּבפני הּמים מן חּוץ - ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

עצמֹו ּבפני ּבהן,מלח מׁשּתּתפין אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן ; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּכאכלים חׁשּובין ּכמּוריסׁשאינן נעׂשה - מלח עם מים ערב . ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

דגים] ּבֹו[רוטב ּומׁשּתּתפין ,. ְְִִַ
.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת[כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יבשה] הּמדינה[תאנה מּבני אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכל
מרּבין היּו אם אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא -ְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ

סעּודֹות ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה ּגרֹוגרֹות,על עׂשר ּכׁשמֹונה ׁשהן , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבינֹונּיֹות ביצים ּכׁשּׁשה אלפיםׁשהן הּמׁשּתּתפין היּו אפּלּו ; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְֵָָֻּורבבֹות,
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְִִִֵַַָָּובׂשר
לפּתן ׁשהּוא לחם]וכל עם שנאכל העם[-תבשיל ודר , ְְְִֶֶֶָָָֹ

ּומּוריס וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ּפּתן ּבֹו ,לאכל ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל ואּמהֹות [עםוזיתים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָֹ

סעּודֹותלחם] .ׁשּתי ְְֵ
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות[ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

רביעּיֹות ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ׁשּתיםלכּלן; ּביצים, .; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻ
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין

אפרסקין חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה ּביןאחד. ירק, ליטרא . ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשלּוק; ּבין מערבין,חי אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

לאכילה ראּוי ׁשאינֹו מידותלפי של מפרט [ולהלן ְֲִִֵֶַָָ
ּתבליןומשקלות:] עּוכלא ּתמרים. קב מנה, ּגרֹוגרֹות, קב , ְְְְִִֶַַָָָָָ

ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב צמח]ּדבלה, הּיד[מין ּכמלא ּפֹולין, . ְְְִִִֵַַַָָֹ
ליטרא חזין, הּיד. ּכמלא ּבכלללחין, הן הרי - והּתרדין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ּבהן ּומערבין אּלאהּירק, ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ּפחֹות אבל זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה הבצילּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאם

אכל אינֹו הן,מּכאן, ּכלפּתן - האמּורין הּדברים אּלּו וכל . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן נתנּו וכלּולפיכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הּׁשּתּוף לׁשעּור מצטרפין .האכלין ְְְֳִִִִִַָָָ
.Èרביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ

רביעית חצי מאהועּוכלא, מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה . ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָ
מעיןּדינר ׁשׁש והּדינר, עׂשרה; ׁשׁש מׁשקל והּמעה, ; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּדינרין ארּבעה והּסלע, מןׂשעֹורֹות; מחזקת והרביעית, . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּדינר וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
.‚Èקּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעתסאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ
רביעּיֹותלּגין ארּבע והּלג, ּבארנּו; ּוכבר הרביעית; מּדת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻ

ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.
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לעצמֹו‡. ּבבית מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, ּבמבֹויהּיחיד הּדין וכן רחוב. -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים לֹושממנו בצדׁשּיׁש -] ֵֶ

לדופן]לחיהפתוח] מחובר ניצב עמוד קֹורה[- מעליו]אֹו -] ְִָ
ׁשּיהּוא ּבכּלֹו[שיהיו]- לטלטל מּתרין הּמבֹוי ּבני [-ּכל ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻֻ

היחיד] כרשות לחצרֹות;שהוא ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ּומחצרֹות ,ֲֲִֵֵֵַַָָ
ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
ננעלֹות ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּקפת

ּתֹורה ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - .ּבּלילה ְְִִִֶֶַַַָָָָֻ
.סֹופרים מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים[- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן[- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ

הּמדינה ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
וד[העיר] הּוא; ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, .בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

מחיצה‚. ׁשהּקיפּוהּו מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוכן
ׁשּירה אבל ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מאהל מֹוציאין אּלא לערב, צריכין אין - מחיצה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּקיפה
אהלים אֹותם ואין מערבין, ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻלאהל

להן .קבּועין ְִֶָ
ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ

הּמדינה לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
הּיחיד, רׁשּות הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו וכּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכּׂשדֹות
ּולהכניס להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוידּמּו

הרּבים לרׁשּות הּיחיד .מרׁשּות ְְִִִֵַַָָ
ויאחז‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּנחׁשב - לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּברׁשּות
לרּבים, רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום ְְִִֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
וחלקֹו הּׁשכנים מן אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹונחׁשב
להֹוציא אסּור ויהיה הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָלעצמֹו,
ׁשאין ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמרׁשּות

יׁשּתּמ אּלא הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלמֹוציאין ׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלן ׁשּיערבּו עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות עלאחד אף , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּכל ְִִֶַַָֹּפי
.Âאחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ׁשּבת מערב אֹותֹו ואכלׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
ׁשּיד ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד

לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ
לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתיםׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ

לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי
מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא

הרּבים לרׁשּות .הּיחיד ְִִִַַָָ

.Êערּובי' הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב
ּבני ּכל אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָחצרֹות';

'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא .הּמדינה, ְְִִִַַָָ
.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל מערבין[- אין - פרּוסה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
כאּסר והיא ׁשלמה, היתה מטבע]ּבּה; סוג ּבּה[- מערבין -. ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

ּבפ מערבין ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּובפתּוכׁשם ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּדחן ּבפת לא אבל ּבׁשארעדׁשים; ּבין ּבפת ּבין וׁשּתּוף, . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ
מׁשּתּתפין אכל ּבכל אֹואכלין. עצמן, ּבפני הּמים מן חּוץ - ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

עצמֹו ּבפני ּבהן,מלח מׁשּתּתפין אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן ; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּכאכלים חׁשּובין ּכמּוריסׁשאינן נעׂשה - מלח עם מים ערב . ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

דגים] ּבֹו[רוטב ּומׁשּתּתפין ,. ְְִִַ
.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת[כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יבשה] הּמדינה[תאנה מּבני אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכל
מרּבין היּו אם אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא -ְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ

סעּודֹות ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה ּגרֹוגרֹות,על עׂשר ּכׁשמֹונה ׁשהן , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבינֹונּיֹות ביצים ּכׁשּׁשה אלפיםׁשהן הּמׁשּתּתפין היּו אפּלּו ; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְֵָָֻּורבבֹות,
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְִִִֵַַָָּובׂשר
לפּתן ׁשהּוא לחם]וכל עם שנאכל העם[-תבשיל ודר , ְְְִֶֶֶָָָֹ

ּומּוריס וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ּפּתן ּבֹו ,לאכל ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל ואּמהֹות [עםוזיתים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָֹ

סעּודֹותלחם] .ׁשּתי ְְֵ
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות[ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

רביעּיֹות ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ׁשּתיםלכּלן; ּביצים, .; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻ
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין

אפרסקין חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה ּביןאחד. ירק, ליטרא . ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשלּוק; ּבין מערבין,חי אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

לאכילה ראּוי ׁשאינֹו מידותלפי של מפרט [ולהלן ְֲִִֵֶַָָ
ּתבליןומשקלות:] עּוכלא ּתמרים. קב מנה, ּגרֹוגרֹות, קב , ְְְְִִֶַַָָָָָ

ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב צמח]ּדבלה, הּיד[מין ּכמלא ּפֹולין, . ְְְִִִֵַַַָָֹ
ליטרא חזין, הּיד. ּכמלא ּבכלללחין, הן הרי - והּתרדין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ּבהן ּומערבין אּלאהּירק, ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ּפחֹות אבל זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה הבצילּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאם

אכל אינֹו הן,מּכאן, ּכלפּתן - האמּורין הּדברים אּלּו וכל . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן נתנּו וכלּולפיכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הּׁשּתּוף לׁשעּור מצטרפין .האכלין ְְְֳִִִִִַָָָ
.Èרביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ

רביעית חצי מאהועּוכלא, מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה . ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָ
מעיןּדינר ׁשׁש והּדינר, עׂשרה; ׁשׁש מׁשקל והּמעה, ; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּדינרין ארּבעה והּסלע, מןׂשעֹורֹות; מחזקת והרביעית, . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּדינר וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
.‚Èקּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעתסאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ
רביעּיֹותלּגין ארּבע והּלג, ּבארנּו; ּוכבר הרביעית; מּדת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻ

ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.
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.„Èלזה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאכל
ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - מׁשּתּתףהמערב ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

אֹו זה, מאכל הּנֹודר וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
אינֹו ׁשאם ּבֹו; ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנׁשּבע

לאחר ראּוי הּוא הרי לזה, .ראּוי ְֲֵֵֶַָָָ
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר לאאבל [תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

ראׁשֹוןמעושרת] מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל אפּלּו ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַ
מע וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלאׁשּלא והקּדׁש ׁשני ׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבהן ּומׁשּתּתפין מערבין אין - ּכהלכה מערביןנפּדּו אבל . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבדמאי מעושר]ּומׁשּתּתפין ׁשראּוי[ספק מּפני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ

נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענּיים;
החמׁש לפדיה]את מחיר תוספת מעּכב;[- החמׁש ׁשאין - ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ּבירּוׁשלים, ׁשני ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומערבין
ּבגבּולין לא אבל - לירושלים]לאכילה .[חוץ ְֲֲִִִַָָֹ

.ÊËמּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, החצר,ּבית מּבּתי אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

האֹוצר ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית ;[מחסן]אפּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשער ּבבית נתנֹו אם השער]אבל שומר ׁשער[חדר ּבית אפּלּו , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָ

ּבאכסדרה אֹו יחיד, קירות]ׁשל שלש בעל אֹו[חדר , ְְְִֶַַָָ
אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַּבמרּפסת,

ערּוב אינֹו -מבר הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ ה'. אּתה ּברּו' : ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
החצר ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ואֹומר: ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻערּוב';

מּבית ּולהכניס ּבׁשּבת'להֹוציא לגּבֹותלבית לקטן ויׁש . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
חצרֹות לּתןערּובי צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית .-] ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ

[- השכנים הּפתכשאר ּבֹואת להּניח רגילין היּו ואם ;-] ְְְִִִִֶַַַַָ
זה] ׁשלֹוםבבית דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -. ְְְִִֵֵֵַַָ

.ÊÈּבמבֹוי מׁשּתּתפין אחדוכיצד מּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבכלי הּכל ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואחד,

הּמבֹויאחד מחצרֹות הּבּתיםּבחצר מן ּבבית אֹו אפּלּו, - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
קטן מרּפסתּבית אֹו אכסדרה אםאֹו אבל ׁשּתּוף; זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתּוף אינֹו מבֹוי, ּבאויר -הּניחֹו ּבחצר הּכלי הּניח ואם . ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ
נּכר ׁשּיהיה ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה צרי. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
מּתר יהיה הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּומבר
ּבׁשּבת' לּמבֹוי מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני .לכל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

.ÁÈׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו
הערּוב, מן הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבבית

מּתר - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו .ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֻ
.ËÈׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין

מּכירין הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח
ּבּמבֹוי[ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה

ׁשהרי ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבפת מּכירין וקדׁשהּתינֹוקֹות ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ

הּיֹום עירבו]עליהן וטרם שבת, הּׁשלחן,[נכנסה ׁשעל ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָֻ
עליה לסמ רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹסֹומכין

ּבחצר מסּבין ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף .מּׁשּום ְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻ
.Îלכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח

ּבני לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני
ואחד אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - צריהּמבֹוי' אבל ; ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותולהן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ
השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ

אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא

ּכידֹו ׁשּידם מּפני - על.הּכנענּיים להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
העברית,ידי עלׁשפחתֹו אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְְִִִֵַַָָ
קטּנהּפי לאחריםׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) (שהם ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

החצר לבני להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבדבר
הּמבֹוי לבני היאאֹו ׁשּזכּות - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבפניו ׁשּלא לאדם וזכין .להן, ְְִֶֶָָָָָָָֹ
.‡Îמערבין ּבׁשּבתאין מׁשּתּתפין יֹום;ולא מּבעֹוד אּלא , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

אף הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ּביןׁשּיהא ּכל לאכלֹו ואפׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּגלהּׁשמׁשֹות עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ

ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,
שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי
.Îואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן

הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ּתרּומתׁשאבד הפריׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגדֹולהמעׂשר ּתרּומה ּתרּומהאֹו ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבין ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

   
ערב‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

ואסּור עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
לבּתיהם החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטללכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מּתרין אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא

אסּור ּכּלםלביתֹו, הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל . ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻ
ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
והרי רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֻוחצרֹו;

אֹוסר אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח .הּוא ְְְֵֵֵֵֶַַָָ
.סתם רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות[-ולא - ְְְְֵַַָ

ּבּטל לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, לבניחצרֹו רׁשּותֹו והמבּטל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹ
'רׁשּותי ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,

'ּול ,ּול ,ל ּפימבּטלת על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻ
לכל הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלהּדבר מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ,. ְְְְִִַַָָָָָֻ
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח 'יהיּו אֹומרין: אֹורחיןואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ
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רׁשּותם„. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו
אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - [שאיןלמערבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אורחים] נעשים רׁשּותםהרבים לבּטל יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְְִִֵֵַַָָ
ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׁשנים
הרי - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחזר

היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, אחדזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
האחד אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשערב,

ׁשערב לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, .ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבחצר‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם

לחצר מחצר מבּטלין ּכ ּומבּטליןאחת, וחֹוזרין ּומבּטלין, ;. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
מבּטל מהן אחד - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
חברֹו לֹו ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָרׁשּותֹו

ׁשּיעׂשה[ה'ראשון'] עד בחצר,צרכיו[ה'שני'], [שימושיו ְֲֶֶַַָָ
הביטול] לראׁשֹון,ויבטל רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר ;ְְְִִֵֵֵַַָ

ויׁש ּפעמים. ּכּמה וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומטלטל
ּבחרּבה רׁשּות בתים]ּבּטּול שני אליו שפתוחים ריק, ,[בית ְְְִָֻ

ּבחצר. ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָּכדר
.Âאם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמדּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ
.Êמחיצה ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָׁשני

לערב להם אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשּבת
מןמאמׁש לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

החצר מּבני ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשּוק
אחד עליהן. אֹוסר אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹוסר
אם - החצר מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, הּׁשּוק ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן
מת ואם מערבין; ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת יֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֻמּבעֹוד
מֹוריׁשֹו רׁשּות להן ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - .מּׁשחׁשכה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

.Áיֹום מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
החזיק ׁשּלא ּפי על אף עד[וקנה]- ּבנכסיו אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

-]ׁשחׁשכה זאת הּמחזיק[למרות זה הרי שבת]- כניסת [אחר ְֲִֵֵֶֶַַָָ
הּגר מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר

השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק[ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ
הראׁשֹון ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

עֹומד .הּוא ֵ
.Ëהּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקייםאֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני אינּהּבחצרמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו , ְִֵֵֵֵֶַַָָָָ
חׁשּוב הּוא ּכבהמה אּלא אֹוּדירה, יׂשראלים ׁשני היּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי .ּגזרה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּדבר ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי עם .להתיחד ְְִִֵַַ
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום הֹועיל לא - לעצמם לּגֹויהּיׂשראלים ּבּטלּו אם וכן ;, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ

להן ּבּטל עםאֹו ּכיחיד ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּכלּום הֹועילּו לא - ּגֹוי,הּגֹוי ּבמקֹום מֹועיל ערּוב ׁשאין ; ְְִִִֵֵֶַֹ

אּלא ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָואין
עּמהן. אֹורח הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׂשּכרּו
ליׂשראלים, רׁשּותם מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָוכן

ּומּתרין מערבין הּגֹויוהּיׂשראלים מן ׁשּׂשכר אחד ויׂשראל . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
אחד ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

הּגֹוי מן לׂשּכר צרי .ואחד ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.Èּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן רׁשּותׂשֹוכרין ּכבּטּול ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְְֲִִִִִֶַַַָ

וּדאית ׂשכירּות ׁשאינּה לפיכ,היא, ּבלבד; הּכר אּלא , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּגֹוי מן ּפרּוטהׂשֹוכרין מּׁשוה ּבפחֹות ּגֹויאפּלּו ׁשל ואׁשּתֹו , ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָ

מּדעּתֹו ׁשּלא ׁשּלאמׂשּכרת מׂשּכירין ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
זה הרי יׂשראלי, ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּדעּתֹו;

מּדעּתֹו ׁשּלא חפציו,מׂשּכיר ּבֹו להּניח מקֹום הּגֹוי מן ׁשאל . ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּלא ּומׂשּכיר ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹוהׁשאילֹו
- רּבֹות נׁשים אֹו ׁשּמׁשים אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָמּדעּתֹו.

ּדּיֹו מהן, אחד הׂשּכיר .אם ְִִִֵֶֶַָ
.‚Èהּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אםּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיהמת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל .מּתר ְְֵַָֻ
.„Èהּגֹוי להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶַָָּגֹוי

הּׁשני, הּגֹוי מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּׁשני
להֹוציא לראׁשֹון רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהרי
הּׁשני היה לא אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

מּתרין אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו .עֹומד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות[גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
ּבערּוב נעׂשים רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי ּבמקֹום .ּכיחיד, ְְִִַָ
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

זרה עבֹודה עֹובד ואיןׁשהּוא ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָ
מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, אבלּכגֹוימערבין . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ואין זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאם
הּכֹופרים וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין

ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל מֹודהּבּתֹורה ׁשאינֹו מי ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמֹו מערבין אין - ערּוב ּבערּוב,ּבמצות מֹודה ׁשאינֹו לפי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

הּוא מבּטל אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָואין
הּכׁשר ליׂשראל ּתּקנתֹורׁשּותֹו היא וזֹו היה, אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

אֹוסר זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל
לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,
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סי            
      

רׁשּותם„. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו
אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - [שאיןלמערבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אורחים] נעשים רׁשּותםהרבים לבּטל יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְְִִֵֵַַָָ
ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׁשנים
הרי - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחזר

היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, אחדזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
האחד אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשערב,

ׁשערב לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, .ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבחצר‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם

לחצר מחצר מבּטלין ּכ ּומבּטליןאחת, וחֹוזרין ּומבּטלין, ;. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
מבּטל מהן אחד - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
חברֹו לֹו ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָרׁשּותֹו

ׁשּיעׂשה[ה'ראשון'] עד בחצר,צרכיו[ה'שני'], [שימושיו ְֲֶֶַַָָ
הביטול] לראׁשֹון,ויבטל רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר ;ְְְִִֵֵֵַַָ

ויׁש ּפעמים. ּכּמה וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומטלטל
ּבחרּבה רׁשּות בתים]ּבּטּול שני אליו שפתוחים ריק, ,[בית ְְְִָֻ

ּבחצר. ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָּכדר
.Âאם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמדּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ
.Êמחיצה ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָׁשני

לערב להם אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשּבת
מןמאמׁש לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

החצר מּבני ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשּוק
אחד עליהן. אֹוסר אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹוסר
אם - החצר מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, הּׁשּוק ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן
מת ואם מערבין; ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת יֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֻמּבעֹוד
מֹוריׁשֹו רׁשּות להן ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - .מּׁשחׁשכה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

.Áיֹום מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
החזיק ׁשּלא ּפי על אף עד[וקנה]- ּבנכסיו אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

-]ׁשחׁשכה זאת הּמחזיק[למרות זה הרי שבת]- כניסת [אחר ְֲִֵֵֶֶַַָָ
הּגר מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר

השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק[ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ
הראׁשֹון ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

עֹומד .הּוא ֵ
.Ëהּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקייםאֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני אינּהּבחצרמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו , ְִֵֵֵֵֶַַָָָָ
חׁשּוב הּוא ּכבהמה אּלא אֹוּדירה, יׂשראלים ׁשני היּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי .ּגזרה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּדבר ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי עם .להתיחד ְְִִֵַַ
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום הֹועיל לא - לעצמם לּגֹויהּיׂשראלים ּבּטלּו אם וכן ;, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ

להן ּבּטל עםאֹו ּכיחיד ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּכלּום הֹועילּו לא - ּגֹוי,הּגֹוי ּבמקֹום מֹועיל ערּוב ׁשאין ; ְְִִִֵֵֶַֹ

אּלא ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָואין
עּמהן. אֹורח הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׂשּכרּו
ליׂשראלים, רׁשּותם מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָוכן

ּומּתרין מערבין הּגֹויוהּיׂשראלים מן ׁשּׂשכר אחד ויׂשראל . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
אחד ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

הּגֹוי מן לׂשּכר צרי .ואחד ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.Èּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן רׁשּותׂשֹוכרין ּכבּטּול ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְְֲִִִִִֶַַַָ

וּדאית ׂשכירּות ׁשאינּה לפיכ,היא, ּבלבד; הּכר אּלא , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּגֹוי מן ּפרּוטהׂשֹוכרין מּׁשוה ּבפחֹות ּגֹויאפּלּו ׁשל ואׁשּתֹו , ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָ

מּדעּתֹו ׁשּלא ׁשּלאמׂשּכרת מׂשּכירין ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
זה הרי יׂשראלי, ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּדעּתֹו;

מּדעּתֹו ׁשּלא חפציו,מׂשּכיר ּבֹו להּניח מקֹום הּגֹוי מן ׁשאל . ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּלא ּומׂשּכיר ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹוהׁשאילֹו
- רּבֹות נׁשים אֹו ׁשּמׁשים אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָמּדעּתֹו.

ּדּיֹו מהן, אחד הׂשּכיר .אם ְִִִֵֶֶַָ
.‚Èהּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אםּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיהמת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל .מּתר ְְֵַָֻ
.„Èהּגֹוי להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶַָָּגֹוי

הּׁשני, הּגֹוי מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּׁשני
להֹוציא לראׁשֹון רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהרי
הּׁשני היה לא אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

מּתרין אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו .עֹומד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות[גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
ּבערּוב נעׂשים רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי ּבמקֹום .ּכיחיד, ְְִִַָ
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

זרה עבֹודה עֹובד ואיןׁשהּוא ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָ
מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, אבלּכגֹוימערבין . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ואין זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאם
הּכֹופרים וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין

ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל מֹודהּבּתֹורה ׁשאינֹו מי ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמֹו מערבין אין - ערּוב ּבערּוב,ּבמצות מֹודה ׁשאינֹו לפי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

הּוא מבּטל אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָואין
הּכׁשר ליׂשראל ּתּקנתֹורׁשּותֹו היא וזֹו היה, אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

אֹוסר זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל
לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,
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סב           
      

ה'תש"ע סיון כ"ט שישי יום

   
על‡. טפחים ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָחּלֹון

ּבתֹו הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה
ּבתֹו ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻעׂשרה
אם - מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָֻעׂשרה,
הרׁשּות אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻרצּו
רצּו, ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבידן,
החּלֹון היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמערבין
מערבין - מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּפחֹות

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, .ׁשני ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָ
.אבל חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

ׁשּבין חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה הגג]ּבית עליית אף[- אחד, ערּוב מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

על ארּבעה בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
ע חּלֹון היה ארּבעהארּבעה. ּבֹו לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע הּוא הרי ארּבעה, .על ְְֲִֵַַָָָֻ
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּתי[ערמת ׁשּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - לב'חצרֹות להחשיבם גורם אינו -] ְֲֲִֵֵָָָָ
ולכן] היהחצרות ׁשנים. מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּגבֹוּה
לעצמן ואּלּו וסּלםלעצמן מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ
ּכפתח הן הרי אחדמּכאן, מערבין רצּו, ואם במשותף], -]. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

יכֹולין אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואפּלּו
זה הרי - הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעלֹות

אםמּתיר - הּכתל לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו ; ְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻ
מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן מּתיר,[טפחים]נׁשאר זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

רצּו. אם אחד, ְְִִֶָָָּומערבין
מּכאן„. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה

מערבין רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּסּלמֹות ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻאחד.
ׁשנים מערבין ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין .ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

מּצבה‰. יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- כפחותארּבעה, ונחשב -] ְְְֵַַַַָָָ

טפחים] העליֹונהמי' לבין ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
אחד מערבין רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשלׁשה, ּבמדרגֹות וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לּכתל ׁשּסמכן .עץ ְֵֶֶַָָֹ

.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא[בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
אבל רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמעׂשרה,
ּגבֹוּה הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻאם

מֹוציא - טפח עׂשר ּומערבין[זיז]ּתׁשעה ּבאמצע, אחד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּומן מעׂשרה, ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד,
עׂשרים ּגבֹוּה הּכתל היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהּזיז
הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד זה, ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹטפח,
ּובין העליֹון הּזיז ּובין מעׂשרה, ּפחֹות הארץ ּובין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתחּתֹון

רצּו אם אחד, ּומערבין מעׂשרה; ּפחֹות הּכתל .ראׁש ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

.Êמערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל
ּכבדֹו - הּסּלם וכן ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאחד,
ּבין מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָקֹובעֹו,
אחד; מערבין אין - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻׁשּתי
ּיסמ מה על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהרי

יתמוטט] שהסולם וקּׁשין[- מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, הּסּלם היה .ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
הסולם][מּכאן לתמיכת עמוד ובאמצע מקש מחיצה אם- - ִִָ

ׁשנים מערבין .רצּו, ְְְִִַָָ
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא[- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו זרה]ׁשּגרם לעבודה [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליה לעלֹות ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻסּלם
ּבהניה אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, .מן ֲֲֲִִֵֶַַָָָָ

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחבּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

סתרארּבעההכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ
הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט אחד]עד -[בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, חפציםצּדֹו ולהניח [להשתמש ְְִִֵַָָָ
הכותל] החצרֹותעל ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,. ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èהּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל [לרוחב]נפרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מערבין רצּו, ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָעד
מערבין - מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד,

ערּובין ׁשני מערבין ואין אחד, .ערּוב ְְְְִִֵֵֵֵֶָָ
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתרהיתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין[סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכל מעׂשר יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי שיראוהּכתל, -] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

.Èורחב[בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
אֹו ּתבן מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - שם]קׁש להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלםוכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואיןבשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
ׁשנים והּספלמערבין הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשאי חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבדקר ׁשּיחּפר עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ

.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן
ׁשּתי וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין

-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחבזֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ
רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני זֹומערבין היּו . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ
אם - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן זֹו, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצד
ּכגצצטרה הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹֻיׁש
לעצמן אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ואם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת;
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.ÂËמעׂשרה ּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכתל
רחּבֹו נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָטפחים
הֹואיל מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָלבני
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊËהעליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשין העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוגבֹוּה

הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי הּתחּתֹונה[חבל]על ּובני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ
עד ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמׁשּתּמׁשין

אחד ערּוב ׁשּתיהן מכניסיןׁשּיערבּו אין - ערבּו לא אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
לעביֹו מהּבּתים מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל .מעבי ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.ÊÈאם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני
זה אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק

זריקה ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש .ּבנחת, ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈּכל עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם חצר]החצרֹות, לׁשם[-מין ׁשּלא ׁשהּקפּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין אמהּדירה מאה -] ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] הּכתליםעל עבי עם הּמבֹואֹות, עם החצרֹות, ׁשּבין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָ
ּומטלטלין הן; אחת רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיׁש

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא בשבת]ּבכּלן שם ,[ששהו ְְְְִֵֵֶָָָֹֻ
ערבּו ּכן אם אּלא הּבית, ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא .אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.ËÈאנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר

ר לגג הּמבֹוי ּומן הּמדינהלמבֹוי, ּכל ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה

לזה ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, -חצרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ערבּו אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָאנׁשי
.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן

לקרּפף, אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר
ּכלי ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אחד ערּוב .זה, ֵֶֶָ
.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
מרׁשּותֹו ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה מעמידיןּכדי והיכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּיהיה צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - .הּמים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
.Îטפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה ּבמים[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו .הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
.‚Îעלּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּומּכתל[רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
צריכין ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר[- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ
אויר ּדר חברֹו .על ֲֲִֵֶֶַ

.„Îיֹום מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
להן נׁשאר ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

להֹוציא[דפנות]ּפּסין אסּורין קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
ערּוב הּגדֹולה ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתיהן

ׁשּדיֹורין ּבקטּנה[הדיירים]אחד; חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח ּבגדֹולה[שהקטנה חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ואין ,. ְְְֲִִֵֵַָָָ

.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי
- ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר אחתאֹו ּכל ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

לעצמּה מּתרת הּתרהואחת ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ
ונפלּכּלּה לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן . ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּומֹוציאין לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכתל
מטלטלי ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד ּומטלטלין ּכןמּבּתיהן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל הּמחיצה; עּקר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻֻעד
ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ּפי על ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאף

אֹוסרין אֹואינן ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לדעּתן ּגֹוים עצמם]ׁשעׂשּו ׁשּתי[מדעת וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו קׁשּורֹות ׁשהיּו ְְְְְְְִִֵֶָָָספינֹות
ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ואפּלּו לזֹו, מּזֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻלטלטל

להּתרן חזרּו .ּבׁשֹוגג, ְְְֵֵֶָָ

   
אף‡. - ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאנׁשי

צריכין אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָערּוב,
לערב צרי ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָאדם
ּכּלן ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעּמהן

אחד ׁשלחן על .סֹומכין ְְִֶַָָֻ
.ערּוב - אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ׁשּמערבין מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאחד
אצלןעּמֹו ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; צריכין[הונח אינן - ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ

את לּתן צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלערב,
חׁשּובין הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל .הּפת; ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי צרכּווכן ואם אחד; ּכבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
על ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

חמׁשּתן ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהערּוב
אחד ּבית ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר .אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

אינן‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב
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סג            
      

.ÂËמעׂשרה ּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכתל
רחּבֹו נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָטפחים
הֹואיל מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָלבני
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊËהעליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשין העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוגבֹוּה

הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי הּתחּתֹונה[חבל]על ּובני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ
עד ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמׁשּתּמׁשין

אחד ערּוב ׁשּתיהן מכניסיןׁשּיערבּו אין - ערבּו לא אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
לעביֹו מהּבּתים מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל .מעבי ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.ÊÈאם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני
זה אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק

זריקה ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש .ּבנחת, ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈּכל עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם חצר]החצרֹות, לׁשם[-מין ׁשּלא ׁשהּקפּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין אמהּדירה מאה -] ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] הּכתליםעל עבי עם הּמבֹואֹות, עם החצרֹות, ׁשּבין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָ
ּומטלטלין הן; אחת רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיׁש

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא בשבת]ּבכּלן שם ,[ששהו ְְְְִֵֵֶָָָֹֻ
ערבּו ּכן אם אּלא הּבית, ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא .אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.ËÈאנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר

ר לגג הּמבֹוי ּומן הּמדינהלמבֹוי, ּכל ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה

לזה ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, -חצרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ערבּו אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָאנׁשי
.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן

לקרּפף, אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר
ּכלי ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אחד ערּוב .זה, ֵֶֶָ
.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
מרׁשּותֹו ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה מעמידיןּכדי והיכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּיהיה צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - .הּמים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
.Îטפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה ּבמים[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו .הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
.‚Îעלּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּומּכתל[רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
צריכין ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר[- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ
אויר ּדר חברֹו .על ֲֲִֵֶֶַ

.„Îיֹום מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
להן נׁשאר ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

להֹוציא[דפנות]ּפּסין אסּורין קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
ערּוב הּגדֹולה ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתיהן

ׁשּדיֹורין ּבקטּנה[הדיירים]אחד; חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח ּבגדֹולה[שהקטנה חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ואין ,. ְְְֲִִֵֵַָָָ

.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי
- ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר אחתאֹו ּכל ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

לעצמּה מּתרת הּתרהואחת ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ
ונפלּכּלּה לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן . ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּומֹוציאין לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכתל
מטלטלי ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד ּומטלטלין ּכןמּבּתיהן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל הּמחיצה; עּקר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻֻעד
ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ּפי על ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאף

אֹוסרין אֹואינן ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לדעּתן ּגֹוים עצמם]ׁשעׂשּו ׁשּתי[מדעת וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו קׁשּורֹות ׁשהיּו ְְְְְְְִִֵֶָָָספינֹות
ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ואפּלּו לזֹו, מּזֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻלטלטל

להּתרן חזרּו .ּבׁשֹוגג, ְְְֵֵֶָָ

   
אף‡. - ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאנׁשי

צריכין אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָערּוב,
לערב צרי ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָאדם
ּכּלן ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעּמהן

אחד ׁשלחן על .סֹומכין ְְִֶַָָֻ
.ערּוב - אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ׁשּמערבין מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאחד
אצלןעּמֹו ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; צריכין[הונח אינן - ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ

את לּתן צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלערב,
חׁשּובין הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל .הּפת; ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכּלן‚. נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי צרכּווכן ואם אחד; ּכבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
על ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

חמׁשּתן ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהערּוב
אחד ּבית ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר .אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

אינן‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב
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סד           
      

ׁשּפעמים ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹוכלין

אחד .ּכבית ְִֶַָ
.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינןהאחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העבדים[אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹוכלין אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
ימים ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
הע ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו רּובואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

צריכין ּבחצר, עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצלן,
סֹומכין ׁשאינן מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפת

ּתמיד. אחד ׁשלחן ְִֶַָָָֻעל
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבפני ּבחדר היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
מּכל ּפת צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָעצמֹו,
אחד ּכּכר - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחבּורה.

חׁשּובין אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן .לכּלן, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻֻ
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

ּבֹו ּדֹורסין הּבקר,ׁשרּבים ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה[מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשהּוא ּדירה מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאינֹו
עד עליו, אֹוסר יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹסֹומ

אֹוסר אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; קבעׁשּיערב אם ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
אינֹו - ּומרּפסת ּבאכסדרה אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹו

ּדירה מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, .אֹוסר ְְִִֵֵֶָָָ
.Ë,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

אינן החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
.Èלזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּבית ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
הּפת; את לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהאמצעי
- ׁשּמּצדדיו והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמצעי

חצר לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל .מּפני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי

ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני
לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפתח
ׁשל ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנּו

אחרת .חצר ֵֶֶַָ
.Èיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות

יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
עליו ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית האֹורחלאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -. ְְְֵֵֵֶַָ

.‚Èאחרת ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו [הניח- ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

אינֹומחשבתו] זה הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואין
- ּגֹוי אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹוסר
ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבׁשּבת ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, .מּמּנּו ְְְִֶֶֶֶַָָָ
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצלֹו ּדברּכאֹורחין ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו מתכת]ׁשאסּור ;[חתיכת ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

- לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאבל
יד ּתפּוסת ׁשם לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹואיל

ׁשּיערבּו עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי -. ְְְֲִֵֵֶַָָָ
.ÂËמּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

לּבּתים מחצר ולא ׁשּׁשבתּולחצר, ּכלים הן מטלטלין אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
בשבת] החצר[ששהו עם הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל .ּבחצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה גג]ואם עלית אנׁשי[- וערבּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו הּמרּפסת אנׁשי - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחצר
ּבכל ּבבּתיהן, ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנׁשי

ּוב העלּיה, רחב ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל כלהּמרּפסת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּובכל החצר ּבכל מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנחׁשב

עּמּה ּבעלּיה,הּנחׁשב ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד היה אם וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ
עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה - ערבּו ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשכחּו

עּמּה. והּנחׁשב החצר ּבכל מטלטל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה
.ÊËאם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן

ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין היתהׁשניהן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמרּפסת אין - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצבה

מהם נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על .אֹוסרת ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
.ÊÈלמּטה[בליטות]זיזין ׁשהּוא ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְְִִִִִֶַַַָָֹ

החצר ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה
העליֹונים טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
ּבין והּנׁשאר ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסמּוכין
הּזיזין מן העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ּבהן מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹוצאין

ע ּכן אם אּלא ׁשּבּבּתים, .רבּוּבכלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
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.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לאּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ
הּואמעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור

עׂשרה[שפתו]וחליתֹו ּגבֹוּה היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
היה אם אבל הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָסמּו
מּמּנּו מכניסין מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמלא

ׁשּיערבּו עד .לּבּתים, ְְִֶַַָָ
.ËÈיֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי

ערבה ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין
מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, והחיצֹונה[לטלטל ְְִִִִֶֶַַַָָֻ

בה]אסּורה שמהלכין הפנימית ולא[מפני החיצֹונה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ
ׁשּלא מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני והחיצֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻערבה

לזֹו מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ּבפני .מּתרת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ
.‡Îוׁשכח ּבחיצֹונה, הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעׂשּו

מּבני ּבין החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ׁשהרי[רשותו]הּפנימית ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

לחצרּבארנּו מחצר ׁשּמבּטלין ּבּפנימית,, ערּובן הּניחּו ואם . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
אסּורה, חיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוׁשכח

ּבמקֹומּה מּתרת נפרדת]ּופנימית כרשות אחד[שהיא ׁשכח ; ְְִִִֶֶֶַָָָֻ
להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּבני

.Îצריכין אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא היהלערב, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכרּבים, הּוא הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
מקֹומֹו ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על .ואֹוסר ְְְְִִֵֶַַַָ

.‚Îלזֹו זֹו הּפתּוחֹות חצרֹות הרבים]ׁשלׁש לרשות ,[וגם ְֲֵַָָֹ
עם החיצֹונֹות ׁשּתים ערבּו - מהן חצר ּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָורּבים
ּוׁשּתים עּמּה, מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻהאמצעית
אחד ערּוב ׁשלׁשּתן ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצֹונֹות

[- מזו לפנים זו חצרות מהן[שלש חצר ּבכל היה אחד[דייר]; ְֵֵֶֶָָָָָ
ׁשרּבים ּפי על אף והשלישי]- אינן[השני - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ְִִִִֵֶַַַַָָ

מּת מהן אחד ׁשּכל לערב, ּבמקֹומֹוצריכין ׁשניםר היּו . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
הרי - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּפנימית
עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים על אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהן
ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיערבּו
אֹוסרת אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל ּבמקֹומּה; ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻאֹוסרת

עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא
.„Îּכצצטרּיֹות למעלה[מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ

ּגבֹוהה מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף - הּמים ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
ׁשּתי היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
למּלאת, אסּורין אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָֹֻהּגצצטראֹות
אחת. ּכגצצטרה ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעד
טפחים, עׂשרה על יֹותר והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואם

למּלאת מּתרֹות ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו .וערבה ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֻ

.‰Îאף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
ׁשהם העליֹונה ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
עׂשת ולא מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹאסּורין,
אסּורה. והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּתחּתֹונה
ּבּמחיצה העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם
אחד ערּוב ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - .ׁשעׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה[דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ
מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית ּדר ׁשּלא .לּתחּתֹונה ְְִֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÎׁשּׁשֹופכין ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתֹוכּה
עּוקה מקצתן עׂשּו שפכים]אחד. ּבּה[בור לׁשּפ ּבחצר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹ

לעּוקה ׁשֹופכין עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם ְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּמים,
ואם ׁשּיערבּו. עד לחצר יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלהן;
מּׁשּתיהן ואחת אחת ּכל - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָעׂשּו

ערבּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה .ׁשֹופכת ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

   
מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב ׁשהיה[- ְֵֶַָָָ

יין ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּביניהן
ׁשּתּוף צריכין אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשּתפּות

סחֹורה ׁשל ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין והּואאחר ; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
אחד מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין אםׁשּיהיה אבל אחד; ּובכלי ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ּולאחר ּביין לזה ׁשּתף מהם אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהיה
ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין אּלּו הרי - כלים ּבׁשני והיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָיין

.ׁשּבּקׁשאחד הּמבֹוי קדםמּבני ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשאינן ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,

זה על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין הּמבֹויּכּלן מּבני ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל

ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו שזהנכנסין [כיון ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ
לטובתו] ּכללגם להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עּמהם להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני .עם ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן[מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר[- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף זה הרי -. ֲִֵֶ

נׁשּתּתפה„. אם - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מֹוציאה ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי, ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשּתף

מּדעּתן, אּלא ּבּמבֹוימׁשּתּתפין ׁשּמא - להם זכּות ׁשאינּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה לא להׁשּתּתף, רֹוצים .הּׁשני ְְִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשּלא‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולאיאסר עליו מערבת ינּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ׁשאמר:מׁשּתּתפת ּכגֹון אֹוסר? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עּמכם' מׁשּתּתף 'איני אֹו עּמכם', מערב .'איני ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
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סה            
      

.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לאּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ
הּואמעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור

עׂשרה[שפתו]וחליתֹו ּגבֹוּה היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
היה אם אבל הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָסמּו
מּמּנּו מכניסין מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמלא

ׁשּיערבּו עד .לּבּתים, ְְִֶַַָָ
.ËÈיֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי

ערבה ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין
מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, והחיצֹונה[לטלטל ְְִִִִֶֶַַַָָֻ

בה]אסּורה שמהלכין הפנימית ולא[מפני החיצֹונה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ
ׁשּלא מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני והחיצֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻערבה

לזֹו מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ּבפני .מּתרת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ
.‡Îוׁשכח ּבחיצֹונה, הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעׂשּו

מּבני ּבין החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ׁשהרי[רשותו]הּפנימית ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

לחצרּבארנּו מחצר ׁשּמבּטלין ּבּפנימית,, ערּובן הּניחּו ואם . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
אסּורה, חיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוׁשכח

ּבמקֹומּה מּתרת נפרדת]ּופנימית כרשות אחד[שהיא ׁשכח ; ְְִִִֶֶֶַָָָֻ
להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּבני

.Îצריכין אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא היהלערב, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכרּבים, הּוא הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
מקֹומֹו ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על .ואֹוסר ְְְְִִֵֶַַַָ

.‚Îלזֹו זֹו הּפתּוחֹות חצרֹות הרבים]ׁשלׁש לרשות ,[וגם ְֲֵַָָֹ
עם החיצֹונֹות ׁשּתים ערבּו - מהן חצר ּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָורּבים
ּוׁשּתים עּמּה, מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻהאמצעית
אחד ערּוב ׁשלׁשּתן ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצֹונֹות

[- מזו לפנים זו חצרות מהן[שלש חצר ּבכל היה אחד[דייר]; ְֵֵֶֶָָָָָ
ׁשרּבים ּפי על אף והשלישי]- אינן[השני - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ְִִִִֵֶַַַַָָ

מּת מהן אחד ׁשּכל לערב, ּבמקֹומֹוצריכין ׁשניםר היּו . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
הרי - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּפנימית
עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים על אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהן
ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיערבּו
אֹוסרת אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל ּבמקֹומּה; ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻאֹוסרת

עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא
.„Îּכצצטרּיֹות למעלה[מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ

ּגבֹוהה מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף - הּמים ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
ׁשּתי היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
למּלאת, אסּורין אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָֹֻהּגצצטראֹות
אחת. ּכגצצטרה ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעד
טפחים, עׂשרה על יֹותר והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואם

למּלאת מּתרֹות ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו .וערבה ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֻ

.‰Îאף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
ׁשהם העליֹונה ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
עׂשת ולא מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹאסּורין,
אסּורה. והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּתחּתֹונה
ּבּמחיצה העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם
אחד ערּוב ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - .ׁשעׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה[דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ
מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית ּדר ׁשּלא .לּתחּתֹונה ְְִֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÎׁשּׁשֹופכין ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתֹוכּה
עּוקה מקצתן עׂשּו שפכים]אחד. ּבּה[בור לׁשּפ ּבחצר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹ

לעּוקה ׁשֹופכין עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם ְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּמים,
ואם ׁשּיערבּו. עד לחצר יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלהן;
מּׁשּתיהן ואחת אחת ּכל - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָעׂשּו

ערבּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה .ׁשֹופכת ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

   
מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב ׁשהיה[- ְֵֶַָָָ

יין ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּביניהן
ׁשּתּוף צריכין אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשּתפּות

סחֹורה ׁשל ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין והּואאחר ; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
אחד מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין אםׁשּיהיה אבל אחד; ּובכלי ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ּולאחר ּביין לזה ׁשּתף מהם אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהיה
ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין אּלּו הרי - כלים ּבׁשני והיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָיין

.ׁשּבּקׁשאחד הּמבֹוי קדםמּבני ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשאינן ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,

זה על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין הּמבֹויּכּלן מּבני ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל

ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו שזהנכנסין [כיון ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ
לטובתו] ּכללגם להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עּמהם להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני .עם ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן[מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר[- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף זה הרי -. ֲִֵֶ

נׁשּתּתפה„. אם - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מֹוציאה ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי, ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשּתף

מּדעּתן, אּלא ּבּמבֹוימׁשּתּתפין ׁשּמא - להם זכּות ׁשאינּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה לא להׁשּתּתף, רֹוצים .הּׁשני ְְִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשּלא‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
א - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולאיאסר עליו מערבת ינּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ׁשאמר:מׁשּתּתפת ּכגֹון אֹוסר? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עּמכם' מׁשּתּתף 'איני אֹו עּמכם', מערב .'איני ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
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סו           
      

.Âאם - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָנׁשּתּתפּו
מאכל]ּבמין -[סוג הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ

להֹודיעם צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ׁשנּיה -.ּפעם האכל ונתמעט נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

להם, מזּכה - ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוסיף
להֹודיעם. להם,וצרי מזּכה - זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

להֹודיעם וצרי. ְְִִָָ
.Êּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
.Ëלא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו[שרגילה .ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש ללאחצר [שטח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לקרּפףמחיצות] בית]אֹו בלי גדולה סאתים[חצר מּבית יתר ְְִִֵֵֵַַָָ
חמישים] על אמה מאה לאֹותֹו[- מחצר לטלטל ואסּור הֹואיל -ְְְְִֵֵֵַָָ

על אֹוסר לפיכ מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָקרּפף,
ּבית הּקרּפף היה אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבני
הּפתח ׁשעל הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָסאתים

הּקרּפף ּבכל לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו .המיחד ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻֻ
.‡Èאֹוסר אינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

מּצבהעליהן ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן רחבה[עמוד]; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הפריׁש ׁשהרי - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָארּבעה

רׁשּותֹו וחלק מהן, .עצמֹו ְְְֵֶַַָ
.Èולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לעניןנׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו אמרנּוולא ּוכבר הּסמּוכין; ביתֹו אנׁשי עם אדם ׁשּכל , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבין חצרֹות, לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻעל

מבֹואֹות. ְְִֵלׁשּתּופי
.‚Èּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ּכּלן ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֻחצר

מבואות']נׁשּתּתפּו סֹומכין[ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל ;[לטלטל], ְְְְִִִַַַ
לׁשּכח ׁשּלא אּלא הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹולא

ּבחצרֹות ערבּו והרי - מּבניהּתינֹוקֹות אחד ׁשכח אם אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
חצר ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻהּמבֹוי

לּבּתים ּכחצר לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; שמותריןלטלטל -] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
בחצרותיהן] .לטלטל

.„Èאין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו

ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד סֹומכין[שאוכלים , ְְְִִִַַָָ
ּדבר להן מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל

מּדחק אּלא ערוב]זה, תורת תשתכח .[שלא ִֶֶַָֹ
.ÂË,הּבּתים עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמבֹוי

ּבֹו מטלטלין במבוי]אין ּככרמלית[- אּמֹות ּבארּבע [-אּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
מדרבנן] הרבים הּבּתים,רשות עם חצרֹות ׁשערבּו מאחר ;ְֲִִֵֵֵֶַַַָ

ּבלא ּבלבד ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנעׂשה
אנׁשי ערבּו לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֻחצרֹות,

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - בכניסתהחצרֹות [שהיו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֻ
ּבּההשבת] ערבּו ׁשּלא ּכחצר .ּבתֹוכֹו, ְְְֵֵֶָָֹ

.ÊËהּמבֹוי ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּגֹוי
החצר ּבני עם מּבניּכדינֹו מאחד אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

היה ואם הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָביתֹו
ׁשּתּוף צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי אחד,ּבּמבֹוי יׂשראל ודין . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּוא אחד ּדין - אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים .ודין ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ
.ÊÈאחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ
ּפי על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אֹוסר אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפףלּבקעה ּפתּוח היה אם וכן בית]. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

על סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; יו,אֹוסר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן .ואֹוסר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַ

.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
רּבים ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי

ּגֹוי ּבמקֹום ּכיחיד .נעׂשים ְְֲִִִַָ
.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין מערבת[עיר]ּכיצד וחצר חצר ּכל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
ּבּמבֹוי ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, היתהאנׁשי ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכּלן מׁשּתּתפין רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמדינה
ׁשל היתה אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּוף
אחד ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ויׁש .רּבים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

.Îׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין יחיד,[נמכרה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ

אפּלּו אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאין
אחד אּלּוּבית ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן מקֹוםהּמׁשּתּתפין מאֹותֹו חּוץ דינה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻ
ּבּׁשּתּוף ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
לטלטל ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין

הּמדינה ּכל .ּבׁשאר ְְִִַָָָ
.‡Îהּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל ׁשהרי[הולכין]להן - ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אּלא ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום

לעצמן ואּלּו לעצמן .אּלּו ְְְְְֵֵַַָָ
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.Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ

להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומהלהשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ
ּכפתח ּפיחׁשּוב על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים . ְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

- לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
הּׁשאר את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן .עֹוׂשין ְְְִִִֶַָָָ

.‚Îערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה
מי ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
לׁשּבֹות ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
ּכדינם הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעיר

ּומבֹוי .ּבחצר ְֵָָ
.„Îזה הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה

אֹוסר אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאֹוסר
כּלּה,.עליהן אֹו אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

רצה אם ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי ְִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּמבֹואֹות ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו .לחלק ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ה'תש"ע סיון ל' קודש שבת יום

   
הּמדינה‡. מן ׁשּיצא ׁשּתי[עיר]מי מזֹון והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק העיר]סעּודֹות וקבע[של , ְְְְְִִַַַָָָ
את] מקומו]ׁשביתתֹו[בכך לּמדינה[- ׁשחזר ּפי על אף - ׁשם ְְִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּתי ּבֹו ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹולן
תחּומין' 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה .הּסעּודֹות; ְְְְִִֵֵֶַַָ

.לֹו ברשותו]ויׁש אלּפים[- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
למחר ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
סֹוף עד אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
ּתחׁשב - מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמּדתֹו;

לּה חּוצה מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה .הּמדינה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֻ
ּברח‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
ׁשּבּמדינה,„. מּביתֹו אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

ערּובֹו עד מּביתֹו מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהפסיד
מּביתֹו מהּל ואינֹו ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאלּפים

אחת אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּברׁשּותּבּמדינה ערּובֹו הּמּניח . ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
ּכנינוה ּגדֹולה מדינה היתה אפּלּו - חרבה,יחיד עיר ואפּלּו , ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָ

לדיֹורין הראּויה מערה וחּוצה[למגורים]אֹו ּכּלּה את מהּל - ְְְְְִֵֶַָָָָָָָֻ
רּוח לכל אּמה אלּפים .לּה ְְִַַַַָָָ

כלּום;‰. עׂשה לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
הּמדינה ּכבני הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָואין
אם וכן לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלן,

חּוץ הּתחּום ׁשּמֹודדין לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָנתן
לּתחּום, חּוץ ערּובֹו נתן העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָמהן,

ערּוב .אינֹו ֵֵ
.Âמצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹוןאין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

אֹו נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
רּבֹו ּפני ּבאּלּו;להקּביל וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מן אֹו הּגֹוים, מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
אּלא אּלּו, מּכל לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלסטים,

ערּוב זה הרי - הרׁשּות .לדברי ְְְֲִֵֵֵֶָ
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות ּבֹו[בשיתופי מערבין ְְְְִִִֶַָָ

ערּובי ּבֹו מערבין אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָערּובי
לכלתחּומין סעּודֹות ׁשּתי מזֹון תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה . ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָ

ואחד לפּתןאחד היה ואם לחם]; עם שנאכל תבשיל ּכדי[- - ְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ּבֹו הלחם]לאכל הּׁשּתּוף[עם ּכמֹו סעּודֹות, .ׁשּתי ְְְֱִֵֶַֹ

.Áׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי
לׁשּבת נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë,הרּבים ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹאבל

ׁשּנתּכּון אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו ּבכרמליתוהּניח [רשותלׁשּבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹ
מדרבנן] ּברׁשּותהרבים אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ,ְְְִִִִִֵַַָ

ּבין ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרּבים
הרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּׁשמׁשֹות,

מצוה לדבר סֹופריםלכרמלית מּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל --] ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
מצוהחכמים] ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין עליו גזרּו לא אֹו, ְְְְִִֵַָָָָָֹ

הּדחק .ּבׁשעת ְְִַַָ
.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו

מלאכה עׂשּית אּסּור[אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ
מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין נתנֹולעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא .ּגזרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

.‡Èאּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף.[שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,ְְְִִִֵֵֶַַַָלפיכ

אּמֹות ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָהּתחּום,
חּוץ יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ
והּמּניח לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלׁשּתי
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָערּובֹו

ערּובֹו .אל ֵֶ
È.,אבד אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתּגלּגל

ערּוב; אינֹו יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹו
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מימוש]מּׁשחׁשכה, ּבין[- הערּוב, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכׁשר; הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות.
ערּוב זה הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ. ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.‚Èעליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו
עליו ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּבעֹוד
ּבין עליו ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּבעֹוד
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סז             
      

.Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ

להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומהלהשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ
ּכפתח ּפיחׁשּוב על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים . ְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

- לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
הּׁשאר את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן .עֹוׂשין ְְְִִִֶַָָָ

.‚Îערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה
מי ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
לׁשּבֹות ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
ּכדינם הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעיר

ּומבֹוי .ּבחצר ְֵָָ
.„Îזה הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה

אֹוסר אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאֹוסר
כּלּה,.עליהן אֹו אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

רצה אם ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי ְִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּמבֹואֹות ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו .לחלק ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ה'תש"ע סיון ל' קודש שבת יום

   
הּמדינה‡. מן ׁשּיצא ׁשּתי[עיר]מי מזֹון והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק העיר]סעּודֹות וקבע[של , ְְְְְִִַַַָָָ
את] מקומו]ׁשביתתֹו[בכך לּמדינה[- ׁשחזר ּפי על אף - ׁשם ְְִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּתי ּבֹו ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹולן
תחּומין' 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה .הּסעּודֹות; ְְְְִִֵֵֶַַָ

.לֹו ברשותו]ויׁש אלּפים[- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
למחר ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
סֹוף עד אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
ּתחׁשב - מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמּדתֹו;

לּה חּוצה מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה .הּמדינה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֻ
ּברח‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
ׁשּבּמדינה,„. מּביתֹו אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

ערּובֹו עד מּביתֹו מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהפסיד
מּביתֹו מהּל ואינֹו ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאלּפים

אחת אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּברׁשּותּבּמדינה ערּובֹו הּמּניח . ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
ּכנינוה ּגדֹולה מדינה היתה אפּלּו - חרבה,יחיד עיר ואפּלּו , ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָ

לדיֹורין הראּויה מערה וחּוצה[למגורים]אֹו ּכּלּה את מהּל - ְְְְְִֵֶַָָָָָָָֻ
רּוח לכל אּמה אלּפים .לּה ְְִַַַַָָָ

כלּום;‰. עׂשה לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
הּמדינה ּכבני הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָואין
אם וכן לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלן,

חּוץ הּתחּום ׁשּמֹודדין לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָנתן
לּתחּום, חּוץ ערּובֹו נתן העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָמהן,

ערּוב .אינֹו ֵֵ
.Âמצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹוןאין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

אֹו נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
רּבֹו ּפני ּבאּלּו;להקּביל וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מן אֹו הּגֹוים, מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
אּלא אּלּו, מּכל לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלסטים,

ערּוב זה הרי - הרׁשּות .לדברי ְְְֲִֵֵֵֶָ
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות ּבֹו[בשיתופי מערבין ְְְְִִִֶַָָ

ערּובי ּבֹו מערבין אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָערּובי
לכלתחּומין סעּודֹות ׁשּתי מזֹון תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה . ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָ

ואחד לפּתןאחד היה ואם לחם]; עם שנאכל תבשיל ּכדי[- - ְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ּבֹו הלחם]לאכל הּׁשּתּוף[עם ּכמֹו סעּודֹות, .ׁשּתי ְְְֱִֵֶַֹ

.Áׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי
לׁשּבת נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë,הרּבים ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹאבל

ׁשּנתּכּון אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו ּבכרמליתוהּניח [רשותלׁשּבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹ
מדרבנן] ּברׁשּותהרבים אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ,ְְְִִִִִֵַַָ

ּבין ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרּבים
הרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּׁשמׁשֹות,

מצוה לדבר סֹופריםלכרמלית מּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל --] ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
מצוהחכמים] ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין עליו גזרּו לא אֹו, ְְְְִִֵַָָָָָֹ

הּדחק .ּבׁשעת ְְִַַָ
.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו

מלאכה עׂשּית אּסּור[אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ
מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין נתנֹולעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא .ּגזרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

.‡Èאּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף.[שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,ְְְִִִֵֵֶַַַָלפיכ

אּמֹות ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָהּתחּום,
חּוץ יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ
והּמּניח לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלׁשּתי
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָערּובֹו

ערּובֹו .אל ֵֶ
È.,אבד אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתּגלּגל

ערּוב; אינֹו יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹו
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מימוש]מּׁשחׁשכה, ּבין[- הערּוב, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכׁשר; הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות.
ערּוב זה הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ. ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.‚Èעליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו
עליו ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּבעֹוד
ּבין עליו ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּבעֹוד
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סח            
      

ׁשּבין ערּוב; קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁשֹות,
ספק כן, ּפי על ואף ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשמׁשֹות
תחּומין ערּובי מערבין אין - חׁשכה לא ספק ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹחׁשכה

ערּוב זה הרי ערב, ואם .לכּתחּלה; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול[אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
נפל ואם הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלהֹוציאֹו
אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליו
אֹו נפל, יֹום מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלהֹוציאֹו

ּכׁשר הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - .מּׁשחׁשכה ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
.ÂËּבתרּומ ערב אם ערּוב,אבל אינֹו - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

הראּויה סעּודה ׁשּתי[לאכילה]ׁשאינּה לפניו היּו אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
יֹודע ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּכרֹות
מקֹום ּבכל ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאי
לאכילה הראּויה סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - .ׁשהּוא' ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:
וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עד ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
ּבין ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּתחׁש

יֹום מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי .הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָ
.ÊÈׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

אחר ׁשם הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי מספק]קנּיה, שטמא הרי[שדה - ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

כהן היה ואפּלּו ערּוב, ּבמגּדלזה ׁשם לּכנס ׁשּיכֹול מּפני ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּינּפחהּפֹורח אֹו טומאה], בדיקת לצורך העפר על -]והֹול. ְְֵֵֵֶַַַַ

.ÁÈּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים
ּבכלי אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן

ׁשּירצּו ּבמקֹום -אחד כּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
אחר ידי על להן לזּכֹות כולם]צרי עבור הסעודות שיקנה -], ְְִֵֵֶַַַָָ

להֹודיעם תחּומיןוצרי ערּובי לאדם לֹו מערבין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשרצה הרּוח ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
אּלא רצה ׁשּלא ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹזה
- ׁשחׁשכה עד הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּׁשּתחׁש

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי מזּכין[- חצרֹות, ּבערּובי ְְֲִֵֵֵֶַַָ

ערּובי ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָעל
תחּומין ערּובי ידֹו על מזּכין אין .חצרֹות, ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

.Îלֹו ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן
ואמר לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּה
עלי 'ערב לֹו: אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָלֹו:
ּומערב האכלין, מן אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבמעה
לי ּוזכה אכל, ּבזה לי 'ּתן לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעליו.

ּבֹו עליו ּומערב אכל, לֹוקח זה הרי - .ּבֹו' ְֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
.‡Îועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָמערב

מּדעּתן; ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹידי

א ,אבללפיכ רּבן. ּבׁשל יֹוצאין לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָֹֹאינֹו
על ואף מּדעּתן, אּלא - אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוׁשפחתֹו
וׁשמעּו עליהן, ערב ואם ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּפי
מהן, אחד ּכל על ערב ּבערּובֹו; יֹוצאין - מחּו ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוׁשתקּו
ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ל אין - לעצמן הן ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָוערבּו

ואיןעצמן אּמֹו, ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבן קטן . ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
לעצמֹו סעּודֹות ׁשּתי מזֹון עליו להּניח צרי. ְְְְְְִִֵַַַָָָ

.Îׁשהּוא ּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהרֹוצה
מׁשּלחֹו, ּוכׁשהּוא ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹרֹוצה
ׁשאינֹו מי ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו
ּביד ׁשּלחֹו ואם ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַמֹודה
ׁשּיֹוליכֹו ּכדי ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאחד
ׁשּלחֹו ואפּלּו ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּכׁשר
עד מרחֹוק, עֹומד ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף ְְִִֵֵֶֶַַַַַָעל
ׁשאמר הּכׁשר, אצל ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיראה

הערּוב את להֹולי תחּומין,לֹו ּבערּובי ׁשּנׁשּתּתפּו רּבים וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מׁשּלחין אּלּו הרי - אחד ּביד ערּובן לׁשלח .ורצּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

.‚Îוערב עלינּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם

רּוח לֹו יחדּו לא ּבתמרים'ׁשהרי עלי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבגרֹוגרֹות עליו יבשות]וערב עליו[תאנים וערב 'ּבגרֹוגרֹות' , ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ּבּׁשֹוב,ּבתמרים, והּניחֹו ּבּמגּדל' ערּובי 'הּנח לֹו: אמר ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
'ּבעלּיה' ּבעלּיה, והּניחֹו 'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב'ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָ

ערּוב אינֹו - ּבּבית עלי'והּניחֹו 'ערב לֹו: אמר אם אבל ; ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּבּבית ּבין ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ּבין - עליו וערב ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָסתם,

ערּוב זה הרי - ּבעלּיה .ּבין ֲֲִֵֵֵֶָָ
.„Îּכ מבֹואֹות, וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָּכׁשם

תחּומין ערּובי על מּתרמבר יהיה הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
רּוח' לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל אחדלי היה ואם . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לפלֹוני מּתר יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמערב
להּל זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָּופלֹוני',

רּוח' לכל אּמה אלּפים זה .מּמקֹום ְְִִֶַַַַָָָ

   
לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ּבמקֹום[עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וחזר זה', ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבתֹו
אלּפים מקֹום, מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעירֹו
ּברגליו; לערב תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאּמה
ּבּמקֹום, ּבלבד סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹולא

ע להקל אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על העׁשיר,אף ל ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
לֹו ויּניחּנּו אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא .ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

.ּכגֹון אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת -[לפני ׁשביתה ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף

אצלֹו לֹוללּון יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
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לכל אּמה אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהּל
,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹרּוח;

ׁשם ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי .נעׂשה ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
להּניח‚. אֹותֹו מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּמא ירא והיה ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָערּוב;
מקֹוםּתחׁש לאֹותֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכחֹו ּבכל רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ויהיהׁשּקנה , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּפחֹות אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין אםּבינֹו אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
לׁשּבת ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
מאלּפים יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
קנה לא הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאּמה,

מקֹום, ּברחּוק רּוחׁשביתה לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא .מּמקֹום ְִֵֵֶֶָָָ

ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי
הידּועה הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּה
סאתים ּבית בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

חמישים] על אמה וחּוצה[מאה ּכּלּה, את מהּל ּפחֹות, ְְֵֶַָָָֻאֹו
סאתים, ּבית על יתר היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלּה
לכל אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לדירהרּוח הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן .. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
- זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
.Â'ּפלֹונית סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

אֹו אּמֹות ׁשמֹונה סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם -ְִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשאם - ׁשביתתֹו מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹיתר,

ּבאר ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת אּלּוּבא אּמֹות ּבע ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשביתה ׁשּקנה הּוא .האחרֹות ְֲִֵֶָָָָ

.Êאּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ
מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻמקֹומֹות,
קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן אחד ,ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּדר
מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ׁשביתה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר לּמּכיר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹׁשביתתֹו

מּכיר .ׁשהּוא ִֶַ
.Áערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
ׁשם קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלהּל

והחזיק ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹערּוב
ּולהּל מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּדר

רּוח לכל אּמה אלּפים .מּמּנּו ְְִִֶַַַַָָ
.Ëמקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית מּפתח[- ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשביתה וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו ּכלהחצר וכן . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
'ׁשביתתי לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּקֹונה

ּכיון אּלא ּפלֹוני', ּכלּבמקֹום ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשביתה ׁשם קנה ּברגליוׁשהּוא, ׁשּיצא מי לֹומר, צרי ואין ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּכלּום, לֹומר צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָועמד
קנה ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון .אּלא ְִֵֶֶַָָָָָ

.Èּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין
דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

   
ּכדי‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

הּיֹום ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב .על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב שחשב]טעה מפני -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם .ּכרגלי ְְְֵֵֶַ
.אּלא ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה חמׁשאלף ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאֹות
ולא ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
עליו ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיהּל
אּלּו, ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבמערב.
- למערב אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאחד

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה .הרי ְֲִֵֶָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכּתי
זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהערּוב
וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשנית,
לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהראׁשֹונה
ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ערּוב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ
ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהערּובין
לחֹומה' מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, .ּכבני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּביֹום„. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
הּכּפּוריםטֹוב לרׁשּותּוביֹום מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם ; ְְְְִִִִֵֵֶַַ

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



סט             
      

לכל אּמה אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהּל
,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹרּוח;

ׁשם ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי .נעׂשה ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
להּניח‚. אֹותֹו מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּמא ירא והיה ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָערּוב;
מקֹוםּתחׁש לאֹותֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכחֹו ּבכל רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ויהיהׁשּקנה , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּפחֹות אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין אםּבינֹו אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
לׁשּבת ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
מאלּפים יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
קנה לא הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאּמה,

מקֹום, ּברחּוק רּוחׁשביתה לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא .מּמקֹום ְִֵֵֶֶָָָ

ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי
הידּועה הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּה
סאתים ּבית בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

חמישים] על אמה וחּוצה[מאה ּכּלּה, את מהּל ּפחֹות, ְְֵֶַָָָֻאֹו
סאתים, ּבית על יתר היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלּה
לכל אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לדירהרּוח הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן .. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
- זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
.Â'ּפלֹונית סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

אֹו אּמֹות ׁשמֹונה סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם -ְִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשאם - ׁשביתתֹו מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹיתר,

ּבאר ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת אּלּוּבא אּמֹות ּבע ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשביתה ׁשּקנה הּוא .האחרֹות ְֲִֵֶָָָָ

.Êאּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ
מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻמקֹומֹות,
קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן אחד ,ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּדר
מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ׁשביתה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר לּמּכיר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹׁשביתתֹו

מּכיר .ׁשהּוא ִֶַ
.Áערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
ׁשם קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלהּל

והחזיק ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹערּוב
ּולהּל מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּדר

רּוח לכל אּמה אלּפים .מּמּנּו ְְִִֶַַַַָָ
.Ëמקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית מּפתח[- ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשביתה וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו ּכלהחצר וכן . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
'ׁשביתתי לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּקֹונה

ּכיון אּלא ּפלֹוני', ּכלּבמקֹום ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשביתה ׁשם קנה ּברגליוׁשהּוא, ׁשּיצא מי לֹומר, צרי ואין ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּכלּום, לֹומר צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָועמד
קנה ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון .אּלא ְִֵֶֶַָָָָָ

.Èּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין
דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

   
ּכדי‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

הּיֹום ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב .על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב שחשב]טעה מפני -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם .ּכרגלי ְְְֵֵֶַ
.אּלא ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּברחּוק ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה חמׁשאלף ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאֹות
ולא ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
עליו ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיהּל
אּלּו, ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבמערב.
- למערב אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאחד

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה .הרי ְֲִֵֶָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכּתי
זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהערּוב
וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשנית,
לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהראׁשֹונה
ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ערּוב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ
ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהערּובין
לחֹומה' מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, .ּכבני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּביֹום„. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
הּכּפּוריםטֹוב לרׁשּותּוביֹום מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם ; ְְְְִִִִֵֵֶַַ
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חּיב הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ּביֹוםּבׁשּבת אבל . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָ
לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּוביטֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי טֹוביםּומערבין ּכדרּולימים , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ
לׁשּבת. ְְְִֶַָָׁשּמערבין

ּבין‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום
לערב לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹולּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,

רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ּבׁשניויׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת .לרּוח ְַַַ
.Âאבל זֹו, לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכן

'לׁשּבתֹות, לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
לׁשּבתֹות' לא טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים .לא ְְְִִִִַָָָֹֹ

.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר
מּׁשחׁשכה ׁשרצה ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹרציתי

הערוב] שחל אחר -]יל יׁש, סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא ּדבר ; ְְִִִֵֵֵֵֶָָ
ּבררה לילך]ּבֹו רצה שמלכתחילה מתברר המערב[בסוף וכן . ְְְֵֵֵַָָ

לא רציתי לא ,אל 'רציתי ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלׁשּבתֹות
על אף ,יל ׁשּירצה ׁשּבת ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאל

.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ְִִֶֶֶַָָּפי
.Áויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב

הּימים לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
יֹום ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו [מפניטֹוב ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
אם טֹובואֹוכלֹו יֹום ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה ְְְִִִֵֵַָָָָָ

ׁשּנאמר: ּכדי אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני -ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ימים' לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון .'מּליל ְִִִִֵֵֵָָָָ

.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל
לּׁשני ּבּׁשניערּוב ּברגליו לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ;, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ׁשם ׁשּיקנה ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבּׁשני,ׁשביתה ּברגליו לערב רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב . ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ערּוב זה ּבאֹותּההרי לערב צרי ּבפת, לערב רצה ואם ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ׁש עצמּה ּבראׁשֹוןהּפת ּבּה .ערב ְִֵֶַַַַָָָ

.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום
ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן ראייתהראּיה[פי]על[את עדות -] ְְְְִִִֶַַַָָ

הלבנה] הן.מולד אחת ּוקדּׁשה אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.‡Èּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה

לכל להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות
הראׁשֹון ּבּיֹום הערּובין מּׁשני לֹואחד אפׁשר אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

הּׁשני ערּוב אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלהּגיע
מּבעֹוד הראּויה ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָערּוב
ּבּיֹום הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיֹום,

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי ְְֲִִֵֵָָָהראׁשֹון,
.Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
עליו וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּברחּוק
זה אין הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָליֹום
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהערּוב

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאליו,
.‚Èאּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק וסמׁשני אּמה, מאֹות חמׁש תֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

לֹו ׁשּיּגיע לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו
הראׁשֹון. ִַָּבּיֹום

.„Èערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא ׁשנימערב חלּו ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ
מּיֹום מערב ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻימים
- ערב ולא ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹרביעי

ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה ּומתנה;הרי , ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
תחּומין ערּובי לא .אבל ְֲִֵֵָֹ

.ÂËאין טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד
ּומערב חֹוזר ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבדברי
ּבדברי ואין מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואֹומר:
ּבּמה ערּוב'. זה הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָהּיֹום
ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻּדברים
ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹימים

טֹוב יֹום מערב אּלא להן .מערב ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



       

ה'תש"ע סיון כ"ד ראשון יום

   
.‡- טהֹורה ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן

ּבּקדׁשים - זב אֹו צרּוע והּוא אהרן, מּזרע איׁש "איׁש ְֱֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אהרן, זרע ּכל אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש, הּוא איזה יאכל"; ְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלא
ּתרּומה ׁשהאֹוכל אּלא ּתרּומֹות. - אֹומר הוי ּונקבֹות? ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶָָָָזכרים
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לֹוקה ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - מיתהטהֹורה [שחייבי ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
לוקים] – שמים ולאבידי מׁשמרּתי, את "וׁשמרּו ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֶֶֶַַָֹ

ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ׁשאכל וטמא חטא". עליו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשאּו
קדׁש. אינּה ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּבלאו ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהּוא

.ּבתרּומה אֹוכלין הּטמאים ויצאּואין ׁשמׁשן ׁשּיעריבּו עד , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
אחר ׁשעה ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשּיטהר עד וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשקיעת

הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן ְֳִִִִַַַַַָָָָֹהרקיע
מּפני‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן

ּבעׂשה מּדברׁשהּוא - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: , ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לא טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיאכל

אבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
הּתרּומה את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת .להֹוציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
אחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשּיעריבּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹאחר
ּכיס להם עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;

נחׁשת ובדיקה]ׁשל מעקב ומאפשר לאיברם ׁשּמא[המוצמד , ְֶֶֶָֹ
קרי. ְִִֶֶיראה

.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי
הרכיבה חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו

זרע ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור .על ְִִִֶֶַַַַָָָ
.Êּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם - מּטתּה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמׁשּמׁשת

ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת טֹובלת, -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ימים, ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּתׁשמיׁש

טמאה ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשּיתּבארׁשאי ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִּבמקֹומֹו.

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה

ויֹולדֹות ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי וכּלןוהן: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻ
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
לטּבל צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום

לארץ חּוצה .לתרּומת ְִֶַָָָ
.Ëראת לא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלפיכ

ׁשּלא ׁשחזקתן ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּדם
עליהן עדין טמאה ׁשּטמאהיצאה ּכמי הּוא הרי והּמצרע, . ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻ

אבל מיחס; ּכהן אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻיֹוצאה
הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו ְְֵֶֶַַָֹֹקדם

.Èנאמר ׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן
מה ּבפסח; וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ"ּתֹוׁשב
וׂשכיר ּתֹוׁשב אף - ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּתֹוׁשב
הּתֹורה. מן לֹוקה אכל, ואם ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהאמּור
ּכערל; ׁשּנראה ּפי על ואף ּבתרּומה, לאכל מּתר - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻמׁשּו

מהּול. ׁשּיראה עד ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּדברי
.‡Èּבתרּומה אֹוכל מהּול, אֹוכל,והּנֹולד אינֹו והּטמטּום ; ְְְְִֵֵֵַַָָָֻ

ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני

.Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
אֹוכלין ועבדיהן נׁשיהן .ּבתרּומה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.‚Èּונׁשיהן אֹוכלין, ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּפצּוע
יאכלּו ּדּכאלא ּפצּוע מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ

הרי ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּוכרּות
אֹוכלת. ֶֶזֹו

.„Èּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריסּפצּוע אֹוכלת. אינּה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אנּדרֹוגינֹוס[מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ

נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום
.ÂËאֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה אבלחרׁש ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

ּבירּׁשה להן ׁשּנפלּו אֹו אּפיטרֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאם
אֹוכלין. אּלּו הרי -ְֲִֵֵ

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס
ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו

אֹוכלין עבדיו ׁשהּואואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכיל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
זכרּותֹו, ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹעבדיו;

ּפֹוסל זכר הּכהּנה.אין מן זכר ְִֵֵַָָָָָֻ
.ÊÈהרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד

לאכל אסּור העבד ּבחזהזה מאכיל ּבתרּומה, הּמאכיל וכל . ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ָוׁשֹוק.

.ÁÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ׁשּקנּוּבין ּכהן עבדי וכן ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

"ּכי ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבדים,
וקנין אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיקנה
אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל

.ËÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Îּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
אף יאכלּו, לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
מּפני יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ּבעל ׁשל ׁשנּיהׁשהן נׂשא מדרבנן]. עריות היא[איסורי - ְִִֵֶֶַַָָָ
יאכלּו. לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי ְְְְֵֶֶֶַָֹֹאֹוכלת,

.‡Îלכהן ּגרּוׁשה אֹו ּגדֹול, לכהן ׁשּנתארסה אלמנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּכהנת
ּפס לביאה מׁשּמרֹות והן הֹואיל - הריהדיֹוט ּתֹורה, ׁשל ּולה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

יאכלּו לא אינןאּלּו - ארּוסין ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹֹֹֻ
נתּגרׁשּו אֹו נתאלמנּו מּלאכל. אֹותן ּפֹוסלת ׁשהחּפה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻאֹוכלֹות,
לא - הּנּׂשּואין מן ואֹוכלֹות; להכׁשרן חזרּו הארּוסין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹמן

נתחּללּו. ׁשּכבר ְְְְִֶַָֹיאכלּו,
.Îּבהן ׁשּיׁש יבמין לפני ונפלה ּכהן, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

החלל זּקת מּפני ּתאכל, לא - אחדחלל ּבּה עׂשה ואפּלּו , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
מאמר הּכׁשרים ּביבמה[קידושין]מן קֹונה הּמאמר ׁשאין ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגמּור. ְִָָקנין
.‚Î,עליו נאסרה ׁשהיא הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ׁשהיא מּפני ּבתרּומה; אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדין
ּפֹוסל הּגט ׁשאין ּדבריהם, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת
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עי            
      

לֹוקה ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - מיתהטהֹורה [שחייבי ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
לוקים] – שמים ולאבידי מׁשמרּתי, את "וׁשמרּו ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֶֶֶַַָֹ

ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ׁשאכל וטמא חטא". עליו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשאּו
קדׁש. אינּה ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּבלאו ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהּוא

.ּבתרּומה אֹוכלין הּטמאים ויצאּואין ׁשמׁשן ׁשּיעריבּו עד , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
אחר ׁשעה ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשּיטהר עד וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשקיעת

הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן ְֳִִִִַַַַַָָָָֹהרקיע
מּפני‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן

ּבעׂשה מּדברׁשהּוא - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: , ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לא טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיאכל

אבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
הּתרּומה את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת .להֹוציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
אחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשּיעריבּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹאחר
ּכיס להם עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;

נחׁשת ובדיקה]ׁשל מעקב ומאפשר לאיברם ׁשּמא[המוצמד , ְֶֶֶָֹ
קרי. ְִִֶֶיראה

.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי
הרכיבה חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו

זרע ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור .על ְִִִֶֶַַַַָָָ
.Êּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם - מּטתּה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמׁשּמׁשת

ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת טֹובלת, -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ימים, ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּתׁשמיׁש

טמאה ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשּיתּבארׁשאי ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִּבמקֹומֹו.

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה

ויֹולדֹות ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי וכּלןוהן: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻ
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
לטּבל צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום

לארץ חּוצה .לתרּומת ְִֶַָָָ
.Ëראת לא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלפיכ

ׁשּלא ׁשחזקתן ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּדם
עליהן עדין טמאה ׁשּטמאהיצאה ּכמי הּוא הרי והּמצרע, . ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻ

אבל מיחס; ּכהן אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻיֹוצאה
הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו ְְֵֶֶַַָֹֹקדם

.Èנאמר ׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן
מה ּבפסח; וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ"ּתֹוׁשב
וׂשכיר ּתֹוׁשב אף - ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּתֹוׁשב
הּתֹורה. מן לֹוקה אכל, ואם ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהאמּור
ּכערל; ׁשּנראה ּפי על ואף ּבתרּומה, לאכל מּתר - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻמׁשּו

מהּול. ׁשּיראה עד ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּדברי
.‡Èּבתרּומה אֹוכל מהּול, אֹוכל,והּנֹולד אינֹו והּטמטּום ; ְְְְִֵֵֵַַָָָֻ

ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני

.Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
אֹוכלין ועבדיהן נׁשיהן .ּבתרּומה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.‚Èּונׁשיהן אֹוכלין, ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּפצּוע
יאכלּו ּדּכאלא ּפצּוע מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ

הרי ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּוכרּות
אֹוכלת. ֶֶזֹו

.„Èּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריסּפצּוע אֹוכלת. אינּה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אנּדרֹוגינֹוס[מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ

נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום
.ÂËאֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה אבלחרׁש ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

ּבירּׁשה להן ׁשּנפלּו אֹו אּפיטרֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאם
אֹוכלין. אּלּו הרי -ְֲִֵֵ

.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס
ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו

אֹוכלין עבדיו ׁשהּואואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכיל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
זכרּותֹו, ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹעבדיו;

ּפֹוסל זכר הּכהּנה.אין מן זכר ְִֵֵַָָָָָֻ
.ÊÈהרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד

לאכל אסּור העבד ּבחזהזה מאכיל ּבתרּומה, הּמאכיל וכל . ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ָוׁשֹוק.

.ÁÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ׁשּקנּוּבין ּכהן עבדי וכן ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

"ּכי ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבדים,
וקנין אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיקנה
אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל

.ËÈמלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Îּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
אף יאכלּו, לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
מּפני יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ּבעל ׁשל ׁשנּיהׁשהן נׂשא מדרבנן]. עריות היא[איסורי - ְִִֵֶֶַַָָָ
יאכלּו. לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי ְְְְֵֶֶֶַָֹֹאֹוכלת,

.‡Îלכהן ּגרּוׁשה אֹו ּגדֹול, לכהן ׁשּנתארסה אלמנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּכהנת
ּפס לביאה מׁשּמרֹות והן הֹואיל - הריהדיֹוט ּתֹורה, ׁשל ּולה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

יאכלּו לא אינןאּלּו - ארּוסין ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹֹֹֻ
נתּגרׁשּו אֹו נתאלמנּו מּלאכל. אֹותן ּפֹוסלת ׁשהחּפה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻאֹוכלֹות,
לא - הּנּׂשּואין מן ואֹוכלֹות; להכׁשרן חזרּו הארּוסין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹמן

נתחּללּו. ׁשּכבר ְְְְִֶַָֹיאכלּו,
.Îּבהן ׁשּיׁש יבמין לפני ונפלה ּכהן, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

החלל זּקת מּפני ּתאכל, לא - אחדחלל ּבּה עׂשה ואפּלּו , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
מאמר הּכׁשרים ּביבמה[קידושין]מן קֹונה הּמאמר ׁשאין ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגמּור. ְִָָקנין
.‚Î,עליו נאסרה ׁשהיא הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ׁשהיא מּפני ּבתרּומה; אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדין
ּפֹוסל הּגט ׁשאין ּדבריהם, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת
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עב           
      

מּדבריהם אּלא ׁשנּיההיבמה אֹו חלּוצה ּכהנת וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
אילֹונית ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן אֹוכלת. לכהן, [אשהׁשּנתארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ללדת] יכולה ּבתרּומה.שאינה אֹוכלת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ה'תש"ע סיון כ"ה שני יום

   
והארּוס‡. והּיבם, ויֹוםהעּבר, ׁשנים ּתׁשע ּובן והחרׁש, ין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מאכילין ולא ּפֹוסלין, - .אחד ְְֲִִִֶַָֹ
.יׂשראל ּבת ּכיצד? ּתאכלהעּבר לא מּכהן, המעּברת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ

לאכל אסּורה מּיׂשראל, המעּברת ּכהן ּובת העּבר; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ׁשּנאמר: - העּבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּפני

למעּברת. ְְִֶֶָֻּפרט
ׁשּמא‚. לּה חֹוׁשׁשין אין - יׂשראל עליה ׁשּבא ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבת

לערב ואֹוכלת טֹובלת אּלא נׂשּואהנתעּברה, היתה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עד לערב, ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליׂשראל,
למפרע, מקלקלת זֹו הרי - עּברּה הּכר ואם יֹום; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻֻארּבעים
מים אּלא עּבר, אינֹו הארּבעים ׁשּכל יֹום; ארּבעים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעד

חׁשּוב. הּוא ָָָּבעֹולם
ּומת„. לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל לאּבת - מעּברת והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

הּוא ׁשהּיּלֹוד העּבר; ּבׁשביל ּבתרּומה עבדיה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻיאכלּו
מאכיל אינֹו יּלֹוד וׁשאינֹו העּברׁשּמאכיל, היה אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אחיו ּבגלל אֹוכלין אּלא העבדים, ּפֹוסל אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מּלאכל. העבדים ויאסרּו החלל, זה ׁשּיּולד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשרים,

ּתאכל‰. לא - ּכהן ליבם הּזקּוקה יׂשראל ּבת ּכיצד? ,הּיבם ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּובת אֹותּה; קנה לא עדין וזה נפׁש", יקנה ּכי "וכהן, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ליׂשראל הּזקּוקה "וׁשבהּכהן ׁשּנאמר: יבמּה, מּפני אסּורה - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
יבם. לׁשֹומרת ּפרט ּכנעּוריה", אביה ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָאל

.Âׁשהערה אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס, יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיבם
ּבהלכֹותּבּה ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותּה, ׁשּקנה ּפי על אף - ּגמר ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגמּורה ּבעילה ׁשּיבעל עד ּבתרּומה; מאכילּה אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹיּבּום,
הארּוסין; מן ּבׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּברצֹון.
זֹו. ּבביאה ּתאכל אֹוכלת, והיתה הֹואיל - הּנּׂשּואין מן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל

.Êאסּורה - ליׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין
קנין ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי -לאכל, לכהן ׁשּנתארסה יׂשראל ּובת ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

אביה, ּבית לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה, ׁשּתּכנס עד ּתאכל ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלא
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Áלאחר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיׂשראל
ׁשעדין הּׁשלׁשים, ּכל ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - יֹום' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשלׁשים
מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ואם נתארסה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא

מּיד לאכל אסּורה זה הרי - יֹום' ׁשלׁשים ּבׁשארלאחר וכן . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא הּתנאים ְִֵֶַַָָָּכל

.Ëׁשּנּׂשא ּכהנת ּכיצד? ּתאכל,החרׁש לא - יׂשראל לחרׁש ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
חכמים ּבתּקנת קֹונה יׂשראלׁשהרי ּובת נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה, מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנּׂשאת
ּדעת. ּבן ֵֶֶַַׁשאינֹו

.È- ׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינּה - ויּבמּה חרׁש, יבם לפני ונפלה מת, אֹוכלת; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח, ּכׁשהּוא נׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.

אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש, ליבם ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת;
הרי מּמּנּו, ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהֹואיל

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת .זֹו ְְִִֶֶָ
.‡Èלאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבן

ּביאה, ּוביאתֹו הֹואיל - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָלּה,
מּלאכל ואסּורה הּכהּנה מן אֹונפסלה זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני , ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשחּוף היה אפּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו מתקשה]חללה .[שאינו ְְֲֲִֵֶַָָָָָ
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן נּׂשאת אפּלּו יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּובת
הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ּביאה ׁשּביאתֹו ּפי על אף -ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ׁשּיגּדיל. עד קֹונה ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלפי
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש לבן נּׂשאת ׁשאינֹו, ספק אחד, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹויֹום
הרי - הביא ׁשּלא ספק ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביא ספק ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹאחד,

לאכל. אסּורה ֱֲֶָֹזֹו
.Èאין ּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין אּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

יאכ ׁשּמא ּגזרה, - ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה ילּומאכילין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתֹורה .ּבׁשל ְֶָ

.‚Èוהמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין, לא ,ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ׁשהן להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה; ׁשּנׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה
ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני ּבביאתן, אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּפֹוסלין

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èאֹותּה ּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמי

ספק, ׁשהּדבר ּפי על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכהן,
הּולד הרי - עּברה מאחר ׁשּמא היא, ּבקּדּוׁשין וׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻהֹואיל
אחר, עם קֹול עליה יצא ׁשּלא והּוא, עליה; ׁשּבא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחזקת

הּכהן ּבזה אחריה מרּננין הּכל עליהאּלא ׁשּבא ּכהנת וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
אינּה - ונתעּברה אֹותּה, ּפּתה אֹו ׁשאנסּה אֹו יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשֹוטה

ּתאכל. זֹו הרי העּבר, נתחּת העּבר; מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאֹוכלת,
.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי לּה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאׁשת

ׁשהיא מּפני הּמרים; מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה, לאכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאסּורה
זֹונה הּנׁשיםספק מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לאכל אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ְְְֱֲֲֵֵֶֶָָָֹֹֻׁשאינן
הרי - אני' 'טמאה ׁשאמרה: ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבתרּומה

ּבתרּומה לאכל אסּורה .זֹו ְֱֲִֶָָֹ
.ÊËּבין אביה, מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקטּנה

אביה, ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף - ּבפניו ׁשּלא ּבין אביה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבפני
וזה למפרע; זרה ּתעׂשה מחה, ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה

לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק .ׁשרֹואה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַֹ

ה'תש"ע סיון כ"ו שלישי יום

   



ליד‡. אֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לקּבלה ׁשעׂשת לאׁשלּוחּה זֹו הרי ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיא וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
לאכל אסּורה ּגּטּה, לּה לקּבל ׁשליח ׁשעׂשת האּׁשה ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּתאכל.
ּפלֹוני' ּבמקֹום ּגּטי לי 'קּבל לֹו: אמרה ואם מּיד; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּבתרּומה
ׁשליח ׁשלחה מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
האֹומר לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ּגּטּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהבאת
אסּורה - למיתתי' קדם אחת ׁשעה ּגּט זה 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלאׁשּתֹו:

מּיד. ּבתרּומה ְֱִִֶָָֹלאכל
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.ּכרקֹום ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,
ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻחמרי

יׂש ּבת אֹו אבלליׂשראל, יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן ראל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹ
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו

ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
למיתה 'לאּגֹוססין אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'
נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

ּבעלּה ׁשּמת הרילהעידּה ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר

ּבתרּומה מעּכבמּלאכל הּוא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
כן, ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Âּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב

ספק זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
ע סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה יצאּואם לא ועדין ּתחּלתֹו, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּבֹו חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, לפיכ,מרׁשּות ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשני ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,
.Êוכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל

- ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּתרּומה יאכילּנה ּכסּפֹו.לא קנין ׁשאינּה מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם [הרווחיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּכהןיחולק] ׁשּיׁש ּפי על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן

אף - לפּטמּה יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשבחּה
לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

הּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ׁשמּה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי
.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו

ׁשֹובכֹו, לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש .ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

.Èהּדמים ולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
אסּור זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף -ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה

ּוממּכר מּקח ּפיּבהלכֹות על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא הּדמים, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנתן

ה'תש"ע סיון כ"ז רביעי יום

   
וחמׁש‡. קרן מׁשּלם ּבׁשגגה, ּתרּומה ׁשאכל אפּלּוזר ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה, ׁשהיא ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻידע
ּומׁשּלם ׁשגגה, זֹו הרי - לאו אם מיתה, עליה חּיב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָאם

וחמׁש. ְֶֶֶֹקרן
.האֹוכל ּדבראחד הּׁשֹותה ואחד לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: - לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
ואחד .הּס את לרּבֹות יׂשראל", ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ולא
מׁשּלם טהֹורה, האֹוכל ואחד ּבׁשגגה טמאה ּתרּומה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשּנאמר: - ּכזית ׁשּיאכל עד חמׁש, חּיב ואינֹו וחמׁש. ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹקרן
ּוכׁשם מּכזית; ּפחּותה אכילה ואין ּבׁשגגה", קדׁש יאכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"ּכי

ּבכזית. ׁשתּיתּה ּכ ּבכזית, ּתרּומה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאכילת
מּתחּלת‚. יׁש אם - וׁשתה וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל

ּפרס אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ,אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת

לכזית מצטרפין אּלּו הרי - .רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ
וּדאי,„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרּומה

עליהן לחּיב לכזית, מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהחּלה,
וחמׁש ׁשאיןמיתה היה, הּדין ּומן 'ּתרּומה'. נקראּו ׁשּכּלן ; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

חּיבין ׁשאין ּכמֹו ּדמאי, ׁשל מעׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיבין
אם חכמים, אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, ׁשני מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ּבּה. יזלזלּו חמׁש, עליה יתחּיב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא
מׁשּלם‰. ואינֹו לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - ּבמזיד ּתרּומה .אכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ואינֹו הּקרן את מׁשּלם טהֹורה, היתה אם - ּבֹו התרּו לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
עצים, ּדמי מׁשּלם - טמאה היתה ואם החמׁש. את ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשּלם
ּתרּומת אכל אם ,לפיכ להּסקה; אּלא ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּפני
הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּתּותים

להּסקה. ראּויין אינן ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי
.Âּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ּבפסח חמץ ּתרּומה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹוכל

הפריׁשּה אפּלּו הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - טהֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
מׁשּלם, אינֹו עצים ּדמי ואפּלּו ּפטּור; והחמיצה, מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשהיא
אין ּבהניה, אסּורה ׁשהיא מּפני - להּסקה ראּויה אינּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּדמים .לּה ִָָ
.Êּתרּו ואכל הּׁשֹוגג הּכּפּוריםאבל ּביֹום ׁשאכלמה אֹו , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

וׁשמן יין והּס ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה יין והּׁשֹותה נקּורה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתרּומה
החּטים, את ׁשּכסס אֹו ּכאחד, וחמץ ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכאחד,

וחמׁש. קרן מׁשּלם זה הרי - החמץ את ּגמע ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו
.Áּתרּומה ּבאכילת ׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו, וקץ ׂשבע ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהיה

החמׁש את מׁשּלם אינֹו ׁשּיּזיק- לא יאכל", "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
מּפני החמׁש, מן ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמֹו.

עצמֹו. ְִִֶַׁשהּזיק
.Ëּגם ואכלן אחר ּובא והקיאן, ּתרּומה, ׁשל ׁשֹופין ׁשּבלע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזר

ּדמי מׁשּלם והּׁשני וחמׁש, קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּוא
לראׁשֹון .עצים ִִֵָ

.Èקרן מׁשּלמין הן - ּתרּומה אֹורחיו ואת ּפֹועליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמאכיל
סעּודתן, ּדמי להן מׁשּלם והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוחמׁש,

ׁשאכלּו ּתרּומה מּדמי יתרין החּלין האסּור,ׁשּדמי ׁשּדבר - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מּמּנּו. חתה אדם ׁשל ְִֶֶַָָָָנפׁשֹו

.‡Èּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו ואת הּקטּנים, ּבניו את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמאכיל
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עג            
      

.ּכרקֹום ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,
ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻחמרי

יׂש ּבת אֹו אבלליׂשראל, יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן ראל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹ
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו

ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
למיתה 'לאּגֹוססין אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'
נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

ּבעלּה ׁשּמת הרילהעידּה ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר

ּבתרּומה מעּכבמּלאכל הּוא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
כן, ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Âּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב

ספק זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
ע סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה יצאּואם לא ועדין ּתחּלתֹו, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּבֹו חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, לפיכ,מרׁשּות ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשני ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,
.Êוכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל

- ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּתרּומה יאכילּנה ּכסּפֹו.לא קנין ׁשאינּה מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם [הרווחיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּכהןיחולק] ׁשּיׁש ּפי על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן

אף - לפּטמּה יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשבחּה
לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

הּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ׁשמּה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי
.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו

ׁשֹובכֹו, לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש .ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

.Èהּדמים ולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
אסּור זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף -ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה

ּוממּכר מּקח ּפיּבהלכֹות על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא הּדמים, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנתן

ה'תש"ע סיון כ"ז רביעי יום

   
וחמׁש‡. קרן מׁשּלם ּבׁשגגה, ּתרּומה ׁשאכל אפּלּוזר ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה, ׁשהיא ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻידע
ּומׁשּלם ׁשגגה, זֹו הרי - לאו אם מיתה, עליה חּיב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָאם

וחמׁש. ְֶֶֶֹקרן
.האֹוכל ּדבראחד הּׁשֹותה ואחד לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: - לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
ואחד .הּס את לרּבֹות יׂשראל", ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ולא
מׁשּלם טהֹורה, האֹוכל ואחד ּבׁשגגה טמאה ּתרּומה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשּנאמר: - ּכזית ׁשּיאכל עד חמׁש, חּיב ואינֹו וחמׁש. ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹקרן
ּוכׁשם מּכזית; ּפחּותה אכילה ואין ּבׁשגגה", קדׁש יאכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"ּכי

ּבכזית. ׁשתּיתּה ּכ ּבכזית, ּתרּומה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאכילת
מּתחּלת‚. יׁש אם - וׁשתה וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל

ּפרס אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ,אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת

לכזית מצטרפין אּלּו הרי - .רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ
וּדאי,„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרּומה

עליהן לחּיב לכזית, מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהחּלה,
וחמׁש ׁשאיןמיתה היה, הּדין ּומן 'ּתרּומה'. נקראּו ׁשּכּלן ; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

חּיבין ׁשאין ּכמֹו ּדמאי, ׁשל מעׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיבין
אם חכמים, אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, ׁשני מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ּבּה. יזלזלּו חמׁש, עליה יתחּיב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא
מׁשּלם‰. ואינֹו לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - ּבמזיד ּתרּומה .אכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ואינֹו הּקרן את מׁשּלם טהֹורה, היתה אם - ּבֹו התרּו לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
עצים, ּדמי מׁשּלם - טמאה היתה ואם החמׁש. את ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשּלם
ּתרּומת אכל אם ,לפיכ להּסקה; אּלא ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּפני
הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּתּותים

להּסקה. ראּויין אינן ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי
.Âּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ּבפסח חמץ ּתרּומה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹוכל

הפריׁשּה אפּלּו הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - טהֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
מׁשּלם, אינֹו עצים ּדמי ואפּלּו ּפטּור; והחמיצה, מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשהיא
אין ּבהניה, אסּורה ׁשהיא מּפני - להּסקה ראּויה אינּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּדמים .לּה ִָָ
.Êּתרּו ואכל הּׁשֹוגג הּכּפּוריםאבל ּביֹום ׁשאכלמה אֹו , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

וׁשמן יין והּס ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה יין והּׁשֹותה נקּורה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתרּומה
החּטים, את ׁשּכסס אֹו ּכאחד, וחמץ ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכאחד,

וחמׁש. קרן מׁשּלם זה הרי - החמץ את ּגמע ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו
.Áּתרּומה ּבאכילת ׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו, וקץ ׂשבע ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהיה

החמׁש את מׁשּלם אינֹו ׁשּיּזיק- לא יאכל", "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
מּפני החמׁש, מן ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמֹו.

עצמֹו. ְִִֶַׁשהּזיק
.Ëּגם ואכלן אחר ּובא והקיאן, ּתרּומה, ׁשל ׁשֹופין ׁשּבלע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזר

ּדמי מׁשּלם והּׁשני וחמׁש, קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּוא
לראׁשֹון .עצים ִִֵָ

.Èקרן מׁשּלמין הן - ּתרּומה אֹורחיו ואת ּפֹועליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמאכיל
סעּודתן, ּדמי להן מׁשּלם והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוחמׁש,

ׁשאכלּו ּתרּומה מּדמי יתרין החּלין האסּור,ׁשּדמי ׁשּדבר - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מּמּנּו. חתה אדם ׁשל ְִֶֶַָָָָנפׁשֹו

.‡Èּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו ואת הּקטּנים, ּבניו את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמאכיל
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עד           
      

הּׁשֹותהקטּנים אֹו והאֹוכל לארץ, חּוצה ּתרּומת והאֹוכל , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
והּׁשֹותה ּתרּומה, ׁשל יין וׁשתה ׁשּׁשגג ונזיר מּכזית, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות
ואינן הּקרן, את מׁשּלמין אּלּו ּכל - הּיין את והּס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן,

החמׁש. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
.Èּכ ואחר ׁשּנפסלה, אֹו ליׂשראל, נׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבת

את מׁשּלמת ואינּה הּקרן, את מׁשּלמת - ּתרּומה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאכלה
'מתהחמׁש לּה: ואמרּו ּבתרּומה, אֹוכלת ׁשהיתה האּׁשה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

'מת לֹו: ואמרּו אֹוכל, ׁשהיה העבד וכן ,'ּגרׁשי' אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבעלי
אֹו ליׂשראל', ׁש'ּמכר אֹו מאכיל', ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָרּב
ׁשהּוא לֹו ונֹודע אֹוכל, ׁשהיה ּכהן וכן ,'ׁשחרר' אֹו לֹו', נתנ'ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבלבד. הּקרן את מׁשּלמין אּלּו הרי - חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבן
ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ערב והיה חמץ, ּתרּומת היתה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואם

ּבהּול ׁשּזמּנּה מּפני כאונס]מּלׁשּלם; ולא[ודינו לאכל נחּפזּו , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ּתרּומה ׁשהיתה וכּלן ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבדקּו.

יפלטּו. אּלּו הרי ְֱֲִֵֵֶֹֹלאכל,
.‚È,'הּתרּומה 'נטמאת אֹו 'נטמאת', לֹו: ואמרּו אֹוכל, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיה

ׁשהּוא'טמא נֹודע אֹו הּתרּומה', היתה 'טמאה אֹו היית', ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשני מעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹטבל,
הרי - ּפיו לתֹו ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהקּדׁש

יפלטּו .אּלּו ְִֵֹ
.„Èׁשּנפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי

הריני - נפלה לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה
ׁשל היא איזֹו ידּוע אין נפלה'. ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
מן ּפטּור זה הרי מהן, אחת את זר אכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומה
נֹוהג והּׁשנּיה, הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּתׁשלּומין;
אכל ּפטּור. הּוא אף הּׁשנּיה, את אחר אכל ּכתרּומה. ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּה
קרן; מזיד, אם - ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ׁשּתיהן, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמׁש קרן ׁשֹוגג, .ואם ְִֵֶֶֶָֹ
.ÂË,חמׁשֹו עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהאֹוכל

עד חמׁש, על חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר; לכל ּכקרן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשהחמׁש
ּכתרּומהלעֹולם הּתׁשלּומין הרי וחמׁש, קרן המׁשּלם ּכל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּכהן רצה ואם חּלין; ּגּדּוליהן נזרעּו, ׁשאם אּלא ּדבר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלכל
הרי ּבלבד, הּקרן את המׁשּלם וכל מֹוחל. אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלמחל,

מֹוחל. למחל, הּכהן רצה ואם חּלין; ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹֻהּתׁשלּומין
.ÊË- לכהן נּׂשאת ּכ ואחר ּתרּומה, ׁשאכלה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבת

וחמׁש קרן מׁשּלמת אכלה, ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאם
קרן מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמּה;
מׁשּלם - וחמׁש קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה; וחמׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּבעלים,

ׁשּירצה ּכהן לכל והחמׁש לּבעלים, .הּקרן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ÊÈאינּה ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה עד לׁשּלם הסּפיקה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלא

מעֹולם לכהן נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה; .מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
.ÁÈּתרּומה האֹוכל אינֹוּכל - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין , ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ

ּתרּומֹות מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנין, החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם
ּומן הּפאה ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומעׂשרֹות;
ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָההפקר,
הקּדים אם ּבֹו, ׁשּיׁש ּגדֹולה ּתרּומה נּטלה לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשעדין

לתרּומה והקּדׁש[בשבלים]הּמעׂשר ׁשני מּמעׂשר ּומׁשּלמין ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּכהלכה ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על אף החומש]ׁשּנפּדּו, .[ללא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
על מּמין מׁשּלמין אין אבל הּיׁשן; על החדׁש מן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּומׁשּלמין
ּכּקדׁש הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ׁשּנאמר: - מינֹו ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשאינֹו

ֶַָׁשאכל.
.ËÈה]האֹוכל את שמיטה ׁשביעית[בשנת ערב ׁשל קּׁשּואין ְִִִִֵֶֶֶָ

[– שישית של קישואים בנמצא ׁשל[ואין לּקּׁשּואין ְִִִֶַַימּתין
חֹובֹו לׁשּלם יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמֹוצאי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֵֶָמּפרֹות
.Îמׁשּל - טמאה ּתרּומה ּביןאכל טמאין ּבין חּלין, ם ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ

ואם טהֹורין; חּלין מׁשּלם טהֹורה, ּתרּומה אכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻטהֹורין.
ּתׁשלּומיו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻׁשּלם

הּטהֹורין מן ויׁשּלם ויחזר .ּתׁשלּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַֹ
.‡Î- הארץ עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם חבר, ּתרּומת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל

ׁשאכל הארץ לעם ונֹותנֹו מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּלם
הארץ.ּתרּומתֹו לעם טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְְְְִֵֶֶַָָָָ

.Îאבי מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
מּׁשאר אחר ליֹורׁש מׁשּלם אּלא לעצמֹו, מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאּמֹו

ּובעלהּׁשבט ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחֹוב
ּדמים להם נֹותן והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמׁשּלמין

ׁשאכלּו. הּתרּומה אֹותּה ּבּה מֹוכרין ְְְִֶֶַָָָָָׁשהיּו
.‚Îּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב

ּתרּומה מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ולאולּבעלים; כספי [תשלום ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
פירות] קרןדווקא וחמׁש: קרנין ׁשני מׁשּלם - ואכלּה ּגנבּה, .ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה. מּדמי אפּלּו וקרן החּלין, מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻוחמׁש
.„Î- ואכלּה ּוגנבּה הּבית, לבדק הקּדׁש הּתרּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּכמֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
ּבמקֹומֹו חמׁשׁשּיתּבאר - חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּולמי ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמּׁשּום
מׁשּלם - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּלם?
ּבין ּכזית ּבּה ׁשּיׁש ּבין - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּכהנים;

להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
.‰Îמּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני

על נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה
ּדרהּכהן על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות מאכלֹות.ׁשּבארנּו ואּסּורי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ
.ÂÎ;אחד וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּגֹוזל

- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ׁשל ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבלבד קרןקדׁש מׁשּלם האֹוכל לאחר, והאכילּה ּגזלּה . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אכל אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.
מקֹום וכל ׁשאכל; מּמין חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
אּלא מׁשּלם אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
ּבׁשעת ׁשהּוזלה ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפי

ׁשהּוקרה. ּבין ְְִֵֶַָּתׁשלּומין
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ה'תש"ע סיון כ"ח חמישי יום

   
ּולסיכה‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ׁשהּסיכההּתרּומה - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
הּטמא, את ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוחמץ.

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוזה
.לחּבץ מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן[לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ

עֹוׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים

ּבהןׁשֹותהּו וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת
הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ

ואין לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו מֹוציאֹו[לערב ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

וׁשמן יין מערבין אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּכלל
לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ְְְְְְִִֵֵַַָָָּודבׁש

ממעטֹו„. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין איןאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה[והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג[מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סוביםהּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

עדגסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה מן קּבים אֹו קב ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמֹוציא

מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל וכירים,[מחזקים]ׁשמן ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

מנעל ּבֹו סכין מנעלואין ּבתֹו והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
ּכל וס הּסנּדל. אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָוסנּדל,

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל מעור]ּגּופֹו, וישיבה שכיבה [כלי ְְִֵֵַַַָָָ
יּתן לא אבל חֹוׁשׁש; אינֹו נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחדׁשה.
ׁשהּוא מּפני עליה, להתעּגל ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן

ְְַמאּבדֹו.
.Êאף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל

טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו ּפי ואינּהעל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה, - הּׁשלחן על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים ּתרּומה ׁשמן סכין ואין ּכחּלין. - ידים נטילת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצריכה
אבל מסאבֹות. ּבידים מפׁשּפׁש ּבׂשרֹו, ּגּבי על נפל ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹמסאבֹות;

ׁשבעה ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את להולדתו]סכין ;[ימים ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
ערל. חׁשּוב אינֹו ׁשבעה, ּכל - ְִֵֵֶַָָָָָׁשהּנֹולד

.Áיׂשראל ּבּתֹו ּבן ּומביא ּבּׁשמן, עצמֹו הּכהן הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס
מּתר - לּמרחץ ונכנס ּבּׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּומעּגילֹו

מּמּנּו נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ, למׁשֹותֹו .לזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
.Ëהּיׂשראלית אין ּתרּומה, ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

מעּגגה אבל אחריה; לחף את]מּתרת הישראלית מגלגלת -] ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבׂשערּה שכברׂשערּה בחומר ומשתמשת – הכהנת [של ְְִָָָָ

הכהנת] ׂשערןנשתמשה לחף הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני .ְְְֲִִֵַָָָָֹֹֻ
אדם. למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבתלּתן

.Èּוגרֹוגרֹות ּתאנים ּומעי,עקצי והחרּובין, הּכליסין ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֻֻ
שבתוכו]אבּטיח והמיץ אתרֹוג,[הזרע ּוקלּפי אבּטיח, ּוקלּפי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַ

ּוקנֹובת אכל, ּבהן ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון [קצוותּוקלּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אבל-] לזרים; אסּורין אּלּו הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָירק

ּפֹולין קלּפי לזרים. מּתרת הּגּננין, ׁשּמקּנבין ירק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקנֹובת
מּתרין. אכל, ּבהן אין אסּורין; אכל, ּבהן יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻֻוׁשמׁשמין

.‡Èמּתרין אתרֹוג, -ּגרעיני וחרּובין ּותמרים זיתים ּגרעיני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
לזרים אסּורין אּלּו הרי הּכהן, ּכנסן ׁשּלא ּפי על ּוׁשאראף . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

אֹותן, למצץ לחלּוחּיּות ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגרעינין
מּתרֹות. הׁשליכן, ואם לזרים; ְְְֲִִִִָָָֻאסּורֹות

.Èראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין
מּתר יׁשנֹות, חּטים וׁשל אדם; נקראּולמאכל מתי ועד . ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חדׁשֹות'?
.‚Èירודה]הּנּצֹולֹות ׁשל[רקובות]והרקּבנּיֹות[שאיכותם ְְִִֶַַָָ

אבק העלּו ואם אסּורֹות; מּתרֹות.[נתעפשו]ּתרּומה, , ְְֱֲִֶָָָָֻ
אסּור והּׁשני, הראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשמרים
הּיין מסּנן אּלא מים, נתן לא ואם מּתר. והּׁשליׁשי, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻלזרים;

לזרים. אסּור הּׁשליׁשי אף - ּבלבד הּׁשמרים ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָמעל
.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה

חּלין; לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת, אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻלהיֹות
חּלין לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו, מכּבד ׁשמןאּלא ׁשל חבית וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

נֹוהג אּלא ּומטּפח, יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּפכה
ּבחּלין. ׁשּנֹוהג ּכדר ְְִֵֶֶֶָֻּבּה

.ÂËׁשּיפסק עד מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ׁשל ּכד ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמערה
הרציפה]העּמּוד הנגירה מעט[תיפסק לנטף הּׁשמן ויתחיל , ְְְְִִֶֶַַַַָֹ

לּתן ּומּתר ּדּיֹו, - זֹו אחר זֹו טּפין ׁשלׁש ׁשּנטפּו וכיון ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעט;
עד הּכד הּניח אּלא נתן, ׁשּלא הרי חּלין. ׁשמן הּכד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻלתֹו

ּתרּומה. הּתמצית - אֹותּה ְְִִֶַַָָָׁשּמּצת
.ÊËׂשרפה ׁשמן נר הּכהן טמאה]ממּלא תרומה ונֹותנֹו[של , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ

צרכי לעׂשֹות - לחדר ּולהּכנס לעלּיה, ּבֹו לעלֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָליׂשראל
מּתר. עּמֹו, ׁשּתף היה ואם יׂשראל; צרכי לא אבל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹֻֻהּכהן,

.ÊÈׂשרפה ׁשמן לֹו והדליק הּכהן, אצל אֹורח ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
תרומה] את[של לכּבֹות חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ,ְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבנר ּפתילה הּיׂשראלי וטֹובל מאליו. ׁשּיתּכּבה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנר,
ּבּה. ליל ּומדליקּה ְִֵֵֵַַָָֹהּכהן,

.ÁÈזה הרי יׂשראל, ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו
ּכליֹו אצל נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל ּכליֹו ׂשרפה. ׁשמן עליהן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמדליק
ּברׁשּות ׁשּלא ׂשרפה, ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשל

מדרׁשֹות,ּכהן ּובבּתי ּכנסּיֹות, ּבבּתי ׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
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ה'תש"ע סיון כ"ח חמישי יום

   
ּולסיכה‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ׁשהּסיכההּתרּומה - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יין יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
הּטמא, את ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוחמץ.

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוזה
.לחּבץ מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן[לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ

עֹוׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים

ּבהןׁשֹותהּו וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת
הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ

ואין לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו מֹוציאֹו[לערב ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

וׁשמן יין מערבין אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּכלל
לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ְְְְְְִִֵֵַַָָָּודבׁש

ממעטֹו„. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין איןאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה[והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג[מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סוביםהּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

עדגסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה מן קּבים אֹו קב ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמֹוציא

מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל וכירים,[מחזקים]ׁשמן ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

מנעל ּבֹו סכין מנעלואין ּבתֹו והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
ּכל וס הּסנּדל. אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָוסנּדל,

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל מעור]ּגּופֹו, וישיבה שכיבה [כלי ְְִֵֵַַַָָָ
יּתן לא אבל חֹוׁשׁש; אינֹו נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחדׁשה.
ׁשהּוא מּפני עליה, להתעּגל ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן

ְְַמאּבדֹו.
.Êאף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל

טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו ּפי ואינּהעל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה, - הּׁשלחן על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים ּתרּומה ׁשמן סכין ואין ּכחּלין. - ידים נטילת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצריכה
אבל מסאבֹות. ּבידים מפׁשּפׁש ּבׂשרֹו, ּגּבי על נפל ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹמסאבֹות;

ׁשבעה ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את להולדתו]סכין ;[ימים ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
ערל. חׁשּוב אינֹו ׁשבעה, ּכל - ְִֵֵֶַָָָָָׁשהּנֹולד

.Áיׂשראל ּבּתֹו ּבן ּומביא ּבּׁשמן, עצמֹו הּכהן הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס
מּתר - לּמרחץ ונכנס ּבּׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּומעּגילֹו

מּמּנּו נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ, למׁשֹותֹו .לזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
.Ëהּיׂשראלית אין ּתרּומה, ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

מעּגגה אבל אחריה; לחף את]מּתרת הישראלית מגלגלת -] ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבׂשערּה שכברׂשערּה בחומר ומשתמשת – הכהנת [של ְְִָָָָ

הכהנת] ׂשערןנשתמשה לחף הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני .ְְְֲִִֵַָָָָֹֹֻ
אדם. למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבתלּתן

.Èּוגרֹוגרֹות ּתאנים ּומעי,עקצי והחרּובין, הּכליסין ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֻֻ
שבתוכו]אבּטיח והמיץ אתרֹוג,[הזרע ּוקלּפי אבּטיח, ּוקלּפי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַ

ּוקנֹובת אכל, ּבהן ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון [קצוותּוקלּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אבל-] לזרים; אסּורין אּלּו הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָירק

ּפֹולין קלּפי לזרים. מּתרת הּגּננין, ׁשּמקּנבין ירק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקנֹובת
מּתרין. אכל, ּבהן אין אסּורין; אכל, ּבהן יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻֻוׁשמׁשמין

.‡Èמּתרין אתרֹוג, -ּגרעיני וחרּובין ּותמרים זיתים ּגרעיני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
לזרים אסּורין אּלּו הרי הּכהן, ּכנסן ׁשּלא ּפי על ּוׁשאראף . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

אֹותן, למצץ לחלּוחּיּות ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגרעינין
מּתרֹות. הׁשליכן, ואם לזרים; ְְְֲִִִִָָָֻאסּורֹות

.Èראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין
מּתר יׁשנֹות, חּטים וׁשל אדם; נקראּולמאכל מתי ועד . ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חדׁשֹות'?
.‚Èירודה]הּנּצֹולֹות ׁשל[רקובות]והרקּבנּיֹות[שאיכותם ְְִִֶַַָָ

אבק העלּו ואם אסּורֹות; מּתרֹות.[נתעפשו]ּתרּומה, , ְְֱֲִֶָָָָֻ
אסּור והּׁשני, הראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשמרים
הּיין מסּנן אּלא מים, נתן לא ואם מּתר. והּׁשליׁשי, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻלזרים;

לזרים. אסּור הּׁשליׁשי אף - ּבלבד הּׁשמרים ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָמעל
.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה

חּלין; לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת, אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻלהיֹות
חּלין לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו, מכּבד ׁשמןאּלא ׁשל חבית וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

נֹוהג אּלא ּומטּפח, יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּפכה
ּבחּלין. ׁשּנֹוהג ּכדר ְְִֵֶֶֶָֻּבּה

.ÂËׁשּיפסק עד מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ׁשל ּכד ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמערה
הרציפה]העּמּוד הנגירה מעט[תיפסק לנטף הּׁשמן ויתחיל , ְְְְִִֶֶַַַַָֹ

לּתן ּומּתר ּדּיֹו, - זֹו אחר זֹו טּפין ׁשלׁש ׁשּנטפּו וכיון ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעט;
עד הּכד הּניח אּלא נתן, ׁשּלא הרי חּלין. ׁשמן הּכד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻלתֹו

ּתרּומה. הּתמצית - אֹותּה ְְִִֶַַָָָׁשּמּצת
.ÊËׂשרפה ׁשמן נר הּכהן טמאה]ממּלא תרומה ונֹותנֹו[של , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ

צרכי לעׂשֹות - לחדר ּולהּכנס לעלּיה, ּבֹו לעלֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָליׂשראל
מּתר. עּמֹו, ׁשּתף היה ואם יׂשראל; צרכי לא אבל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹֻֻהּכהן,

.ÊÈׂשרפה ׁשמן לֹו והדליק הּכהן, אצל אֹורח ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
תרומה] את[של לכּבֹות חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ,ְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבנר ּפתילה הּיׂשראלי וטֹובל מאליו. ׁשּיתּכּבה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנר,
ּבּה. ליל ּומדליקּה ְִֵֵֵַַָָֹהּכהן,

.ÁÈזה הרי יׂשראל, ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו
ּכליֹו אצל נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל ּכליֹו ׂשרפה. ׁשמן עליהן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמדליק
ּברׁשּות ׁשּלא ׂשרפה, ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשל

מדרׁשֹות,ּכהן ּובבּתי ּכנסּיֹות, ּבבּתי ׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
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עו           
      

ׁשמן לֹו ׁשאין ּומי ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא האפלים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹּובּמבֹואֹות
ּברׁשּות ׁשּלא ׂשרפה, ׁשמן מדליק - חנּכה נר להדליק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻחּלין

ּכהן.ּכהן. ּברׁשּות החֹולים, ּגּבי על ׂשרפה ׁשמן מדליקין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
.ËÈאצל לבֹוא למּודה והיא לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבת

ּברׁשּותּה מדליק - ׂשרפהאביה ׁשמן להדליק לּכהן מּתר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ואין ערּבּוב, ׁשם ׁשּיׁש הּמׁשּתה ּבבית אֹו האבל, ּבבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאפּלּו
נקיֹון מּפני הּמׁשּתה, ּבבית מּמּנּו; יסּתּפקּו ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָחֹוׁשׁשין
ּפנאי להם ׁשאין מּפני האבל, ּובבית ּבֹו, נֹוגעין אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכליהם

האבל. ְִֵֵֶָמּפני
.Îּבׁשֹוגג - הּתרּומה את יהיההּזֹורע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ

הזריעה]יּפתרומה] ולבטל הקרקע את להפך ּובמזיד[התירו , ְִֵַֻ
כתרומה]יקּים הגידולים ויהיו לקיים הביאה[חייב ואם ; ְְִִֵֵַָ

אפּלּו - ּפׁשּתן היה ואם יקּים. ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָׁשליׁש
יזרע ׁשּלא ּבֹו, קנסּו קנס ;יּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻהביא

ּבעציו. להנֹות ְְְִֵֵֵַָָויתּכּון
.‡Îׁשאסּורין אּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻּגּדּולי

ּכתרּומה,לזרים לזרים אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו ; ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ
אצלֹו אֹותּה יׁשהה ׁשּלא - הּכהן ׁשּביד טמאה ּתרּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּום
ּתּקלה. לידי ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻּכדי
לטבּול ּומּתרין טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר ,ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻֻלפיכ

ּכחּלין. ְִֻיֹום
.Îּדבר לכל חּלין - ּגּדּולין זרעֹוּגּדּולי ׁשאין ּדבר ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

הרי - הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם - ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלה
זרעֹו ׁשאין ּפי על אף העּקר את מעלין הּׁשנּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּדּולין
לארץ, חּוצה ּתרּומת וכן לזרים. מּתר הּכל ויהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכלה,

ּתרּומה ותֹוספת ותורם]והמדּמע, שחוזר וזרעֹוני[במקרים , ְְְְְְֵֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹותֹו ּפי על אף ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאינן ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּגּנה
ּדבר; לכל חּלין הן והרי מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻלפת

לזרים. מּתרין הּגּדּולין ּתרּומה, ׁשל ּפׁשּתן הּזֹורע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוכן
.‚Îטהֹורין ׁשהּגּדּולין ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ,הּזֹורע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

אסּורה ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה; אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי
נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה

.„Î- וחתכן ׁשנּיים עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת
ּבאכילה מּתר ּכ אחר ׁשּיצא האכל .הרי ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

.‰Îׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמאּו, חּלין ועׂשיןׁשתלים זרען ּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
נטמאּו ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּתרּומה

אסּורין ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה .ּכׁשהן ְְְְֲִִֵֵֶֶָ
.ÂÎאֹותּה הרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּבלת

ּכ ואחר ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּבלת
הֹואיל ּתרּומה; ספק זֹו הרי - ּתרּומה ועׂשאּה ׁשם, עליה ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָקרא
לא ׁשעדין ּכפרֹות ונעׂשת מּמּנה, הּטבל ּפרח ׁשּמא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוזרעּה,
זֹו הרי ׁשּיזרעּנה, קדם ּתרּומה אֹותּה עׂשה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹנגמרּו;

מיתה;ּתרּומה חּיב - ּבמזיד ואכל מּמּנה, ּתלׁש אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
הארץ מן ּבפיו ואכל ּגחן, ואם החמׁש. את מׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוגג,
אדם ּבני אכילת ּדר ׁשאין אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשֹוגג. היה אם החמׁש, ּומן הּמיתה; מן ּפטּור ,לפיכ ;ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבכ

.ÊÎ,ּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשדה
וענּיי יׂשראל וענּיי עני; ּובמעׂשר ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוחּיבת

את אֹוכלין ּכהנים ענּיי - אּלּו מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּכהנים
ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ׁשּלהן את מֹוכרין יׂשראל וענּיי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלהן,
לּכהנים ׁשּלֹו הּמעׂשר את מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים; ׁשל .והּדמים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

.ÁÎּכיצד ּבבהמה, והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט
קפיפֹות ּתֹולה ונֹו[סלים]יעׂשה? הּבהמה, לתֹוכןּבצּוארי תן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

זֹומם לא נמצא הּמין; פיה]מאֹותֹו את הּבהמה,[חוסם את ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
הּתרּומה. את מאכיל ְְֲִֶַַָֹולא

ה'תש"ע סיון כ"ט שישי יום

   
ּכׁשאר‡. יׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אֹותּה,הּקדׁשים יפסיד ולא טמאה, לידי אֹותּה יביא ולא ; ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻ
לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה, אֹוכל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאּלא
ׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ חּוצה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּתרּומת
ׁשעּקר מּפני - מּדבריהם ׁשהיא העּמים ּבארץ אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטמאה

קֹוצה נּדה ,לפיכ מּדבריהם; חּלה[מפרישה]חּיּובּה לּה ְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה - לארץ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻּבחּוצה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.אּלא ׂשֹורפין; ולא אֹוכלין, לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹּתרּומה

ותּׂשרף וּדאית, טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ׁשםּתהיה ויׁש . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָספקֹות

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית

יגּלּנה ולא מּמקֹומּה, יזיזּנה לא ּדבר, ּבּה יּניחּנהיחּדׁש אּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ּתאכל. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף. וּדאי, ׁשּתּטמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעד

טמאה„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה [וישחבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו יכֹולחשש אם -ִָ

יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה שללהּציל ההפסד [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָ
עלהחולין] ואף ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפי
ּבּגת‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה

אם אבל ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחד עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואל ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית להּציל יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.

יּציל ׁשּנׁשּברהּבטהרה, ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל לאו, ואם . ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהּול. ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻהחבית

.Âאמר ּבידֹו, ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה
ּבכּלן נֹוגע הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻלֹו
לתֹו יּתנּנה ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּומטּמאן'

ּבּידים הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי .ידֹו; ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Êּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין אדם,הּתלּתן מאכל ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

אּלא נזהר, ואינֹו ּבטמאה. מעׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻהרי
טּמא הרי ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּבעת

ּבּידים גלוי]אֹותּה נזהר,[ובאופן אין - הּׁשרּיה אחר אבל ; ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ
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.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין
ּבכלי הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -. ְְְִִִֵֵֶָָֹ
.Ëעֹוׂשין אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי וכיצדלֹו . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
החּלין לּטל הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻטמאה,
ׁשּלא ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּתרּומה,

לטבלּה'. ְְְִַָֹּתחזר
.Èואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל

ׁשּתעׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת.ּבטמאה מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל . ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻ

.‡Èואם ּתרּומה. אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה ׁשּנעׂשּו אחר שלישי]נטמאּו עושה שני ,[ובתרומה ְְְֲִֶַַַָ

מּתר מהן הּיֹוצא הּמׁשקה הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּוסחטן
ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה - ראּוי הּוא לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבׁשתּיה
אּלא מּכּביצה', 'ּפחֹות אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻהּוא
מּטּמא הּמׁשקה ונמצא מּכּביצה, יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּגזרה
ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות היּו ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבכּביצה.
עֹוׂשה ׁשליׁשי ׁשאין טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובבית

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָרביעי
.Èעד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עדׁשּיׂשרפּום מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
וחּטים ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּנטמאּו
ׁשאין ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלאכילה;

אֹותֹו. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָראּויין
.‚Èיּׁשפ ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - ׁשּנתּגּלה ּתרּומה וכןיין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשל ּומלפפֹונֹות ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּתאנים
מּפני ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתרּומה
יּקברּו. אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָסּכנת

.„È,ּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה
ּתּׂשרף זֹו .הרי ֲִֵֵָ

.ÂËעד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור
הּבעלים אֹותן לה',ׁשּיפריׁשּו יּתנּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

"ל נתּתי לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָל
אחר אֹותן יּטל ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד -ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּתנן ּבעלים ׁשל הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּורמּו,
ואם יהיּו". לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
ּבהן לּבעלים ׁשאין ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלקחן

הניה טֹובת לכהן]אּלא טובה שהיסב מכך הניה[נהנה וטֹובת , ְֲֲֶַַָָָָָ
ממֹון. ֵָָאינּה

.ÊËאּלּו הרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן
ׁשּיּטלּום עד ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום .אסּורין ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

.ÊÈמן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין
יֹוצאין ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,

ּובהמה חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
ׁשאם מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל

הּׁשם חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה .הפריׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.ÁÈלּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

נאמר:מּתנֹותיהן ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
אּלא ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"ׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקם להם ְְֵֶֶָָָנֹותן
.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן

הּגרנֹות ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות וכןואסּור . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
חלקם לׁשאל ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאסּור
הן הּמקֹום ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפיהם
והּוא הן, לה' אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל ְְְְִִֵֵֵַַַָָֻאֹוכלין,
את ל נתּתי הּנה "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברּו

ּתרּומתי" .מׁשמרת ְְִֶֶָֹ
.Îלׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא

מּתנֹות ולא חּלל,[-הבשר]עדרֹו, - נתן ואם ּבהמּתֹו; לרֹועה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתם ׂשכר להם נתן ּכן אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּבכֹור אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל 'הא אחר: ליׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָלֹומר
וכל אחֹותי', 'ּבן אֹו ּבּתי', ּבן הּכהן לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹאֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Îלּתן רֹוצים הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּבחּנם, אּלּו לוּיים מּׁשני אֹו אּלּו, ּכהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹאֹותם
ׁשאמרּו ּבעלים אבל לזה'; ותן ,ל 'הא חברֹו: לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה הרי - הניה' ּבטֹובת זה חלק ל 'הא ללוי: אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהן

ׁשהּואאסּור ּפי על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן . ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לכהן. ּומֹוכר מּכהן ְִֵֵֵֵַֹֹלֹוקח

.Îעל אף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה להן חֹולקין אין - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָעׂשרה
אֹותּה מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן החרׁש,ּפי הן: ואּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

חיקֹו לפרׂש ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש והּקטן בגדווהּׁשֹוטה, [לפרוס ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
תרומה] והּטמטּום,לקבלת ּדעת; ּבאּלּו ׁשאין מּפני -ְְְְִֵֵֵֶַַַֻ

ׁשּמא - והעבד עצמּה; ּבפני ּברּיה ׁשהן מּפני - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאנּדרֹוגינֹוס
והערל, ּכהן; ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה, העֹוברים אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיראּו
ּומּפני ּתתּגרׁש, ׁשּמא - והאּׁשה מאּוסין; ׁשהן מּפני - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהּטמא

לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה והּנֹוׂשא לכהונה]הּיחּוד; -[פסולה ְִִֵֵֶֶֶַַָָ
- וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. עד הּגרנֹות, ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻקנסּו
הּגבּול קדׁשי ּבׁשאר להן וחֹולקין לבּתיהן, להן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמׁשּלחין
הֹוגנת, ׁשאינּה אּׁשה הּנֹוׂשא מן חּוץ לבּתיהן; להן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומׁשּלחין

ּכלל. להן מׁשּלחין ׁשאין - והערל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהּטמא,

ה'תש"ע סיון ל' קודש שבת יום

   
ׁשּנפלה‡. ּתרּומה סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּתרּומה

סאה הּכל מן מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל סאה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻלמאה
לזרים מּתר והּׁשאר לּכהן; ונֹותנּה ׁשאיןאחת, ּתרּומה וכל . ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

והחרּובין הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכהנים
ונפלה הֹואיל להגּביּה; צרי אינֹו - אדֹום ׁשל ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָּוׂשעֹורים

לזרים. מּתר והּכל ּבמעּוטּה, ּבטלה - ְְְְְִִֵַָָָָָָֹֻלמאה
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עז             
      

.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין
ּבכלי הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -. ְְְִִִֵֵֶָָֹ
.Ëעֹוׂשין אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי וכיצדלֹו . ְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
החּלין לּטל הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻטמאה,
ׁשּלא ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּתרּומה,

לטבלּה'. ְְְִַָֹּתחזר
.Èואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל

ׁשּתעׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת.ּבטמאה מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל . ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻ

.‡Èואם ּתרּומה. אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה ׁשּנעׂשּו אחר שלישי]נטמאּו עושה שני ,[ובתרומה ְְְֲִֶַַַָ

מּתר מהן הּיֹוצא הּמׁשקה הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּוסחטן
ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה - ראּוי הּוא לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבׁשתּיה
אּלא מּכּביצה', 'ּפחֹות אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻהּוא
מּטּמא הּמׁשקה ונמצא מּכּביצה, יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּגזרה
ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ׁשליׁשי אּלּו ּפרֹות היּו ואם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבכּביצה.
עֹוׂשה ׁשליׁשי ׁשאין טהֹורה; ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובבית

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָרביעי
.Èעד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עדׁשּיׂשרפּום מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
וחּטים ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּנטמאּו
ׁשאין ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלאכילה;

אֹותֹו. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָראּויין
.‚Èיּׁשפ ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - ׁשּנתּגּלה ּתרּומה וכןיין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשל ּומלפפֹונֹות ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּתאנים
מּפני ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתרּומה
יּקברּו. אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָסּכנת

.„È,ּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה
ּתּׂשרף זֹו .הרי ֲִֵֵָ

.ÂËעד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור
הּבעלים אֹותן לה',ׁשּיפריׁשּו יּתנּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

"ל נתּתי לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָל
אחר אֹותן יּטל ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד -ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּתנן ּבעלים ׁשל הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּורמּו,
ואם יהיּו". לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכל
ּבהן לּבעלים ׁשאין ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלקחן

הניה טֹובת לכהן]אּלא טובה שהיסב מכך הניה[נהנה וטֹובת , ְֲֲֶַַָָָָָ
ממֹון. ֵָָאינּה

.ÊËאּלּו הרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן
ׁשּיּטלּום עד ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום .אסּורין ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

.ÊÈמן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין
יֹוצאין ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,

ּובהמה חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
ׁשאם מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל

הּׁשם חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה .הפריׁשּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.ÁÈלּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור

נאמר:מּתנֹותיהן ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
אּלא ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"ׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקם להם ְְֵֶֶָָָנֹותן
.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן

הּגרנֹות ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות וכןואסּור . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
חלקם לׁשאל ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאסּור
הן הּמקֹום ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפיהם
והּוא הן, לה' אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל ְְְְִִֵֵֵַַַָָֻאֹוכלין,
את ל נתּתי הּנה "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּברּו

ּתרּומתי" .מׁשמרת ְְִֶֶָֹ
.Îלׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא

מּתנֹות ולא חּלל,[-הבשר]עדרֹו, - נתן ואם ּבהמּתֹו; לרֹועה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
יׂשראל ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתם ׂשכר להם נתן ּכן אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּבכֹור אֹו ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל 'הא אחר: ליׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָלֹומר
וכל אחֹותי', 'ּבן אֹו ּבּתי', ּבן הּכהן לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹאֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Îלּתן רֹוצים הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּבחּנם, אּלּו לוּיים מּׁשני אֹו אּלּו, ּכהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹאֹותם
ׁשאמרּו ּבעלים אבל לזה'; ותן ,ל 'הא חברֹו: לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה הרי - הניה' ּבטֹובת זה חלק ל 'הא ללוי: אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהן

ׁשהּואאסּור ּפי על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן . ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לכהן. ּומֹוכר מּכהן ְִֵֵֵֵַֹֹלֹוקח

.Îעל אף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה להן חֹולקין אין - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָעׂשרה
אֹותּה מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן החרׁש,ּפי הן: ואּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

חיקֹו לפרׂש ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש והּקטן בגדווהּׁשֹוטה, [לפרוס ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
תרומה] והּטמטּום,לקבלת ּדעת; ּבאּלּו ׁשאין מּפני -ְְְְִֵֵֵֶַַַֻ

ׁשּמא - והעבד עצמּה; ּבפני ּברּיה ׁשהן מּפני - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאנּדרֹוגינֹוס
והערל, ּכהן; ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה, העֹוברים אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיראּו
ּומּפני ּתתּגרׁש, ׁשּמא - והאּׁשה מאּוסין; ׁשהן מּפני - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהּטמא

לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה והּנֹוׂשא לכהונה]הּיחּוד; -[פסולה ְִִֵֵֶֶֶַַָָ
- וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. עד הּגרנֹות, ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻקנסּו
הּגבּול קדׁשי ּבׁשאר להן וחֹולקין לבּתיהן, להן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמׁשּלחין
הֹוגנת, ׁשאינּה אּׁשה הּנֹוׂשא מן חּוץ לבּתיהן; להן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומׁשּלחין

ּכלל. להן מׁשּלחין ׁשאין - והערל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהּטמא,

ה'תש"ע סיון ל' קודש שבת יום

   
ׁשּנפלה‡. ּתרּומה סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּתרּומה

סאה הּכל מן מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל סאה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻלמאה
לזרים מּתר והּׁשאר לּכהן; ונֹותנּה ׁשאיןאחת, ּתרּומה וכל . ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

והחרּובין הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכהנים
ונפלה הֹואיל להגּביּה; צרי אינֹו - אדֹום ׁשל ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָּוׂשעֹורים

לזרים. מּתר והּכל ּבמעּוטּה, ּבטלה - ְְְְְִִֵַָָָָָָֹֻלמאה
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.,מדּמע הּכל נעׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻנפלה
סאה אֹותּה מּדמי חּוץ ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים הּכל .ויּמכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
נתערב אבל ּבמינֹו. מין ּבׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבּמה
- ּתרּומה טעם ּבּכל יׁש אם טעם: ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמין
ׁשּבֹו; ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ויּמכר מדּמע, הּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻנעׂשה

לזרים. מּתר הּכל - חּלין טעם הּכל טעם ְְִִִַַַַַַָָֹֹֻֻואם
ונפלה‚. הּכל, מן סאה והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹסאה

לפי אּלא מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּסאה
הּכלחׁשּבֹון ונעׂשה מּמאה, לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן ; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

לפי אּלא מדּמע אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻמדּמע,
לתׁשעים ּתרּומה ׁשל סאין עׂשר ׁשּנפל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָחׁשּבֹון.
סאין עׂשר זה מּמדּמע נפל אם - הּכל ונדמע חּלין, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻֻסאה
סאה מדּמע ׁשל ּבעׂשר יׁש ׁשהרי נּדּמעּו; חּלין, מּמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻלפחֹות
מדּמעֹות. אינן סאין, מעׂשר ּפחֹות לתֹוכן נפל ּתרּומה. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּכגֹון„. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
לקמח קמח אֹו לחּטים להּבלל,חּטים ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

- חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין, לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
ּכתרּומה; מדּמע זה הרי ּתרּומה, רב אם הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהֹולכין
על ואף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - החּלין מן רב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַֹֻֻואם

לזרים. אסּורים ׁשהּכל ְֲִִִֶַָֹּפי
אחרת,‰. סאה ונפלה הגּביהּה, למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָסאה

ׁשּתרּבה עד מּתרין; החּלין הרי - אחרת ונפלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהגּביהּה,
סאה מאה חּלין הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם - החּלין על ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻּתרּומה

מדּמע הּכל נעׂשה סאה, אחר סאה ּתרּומה ׁשל .ועֹוד ְְְְְֲֶַַַַָָָָָֹֻ
.Âעד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

ׁשּתּפל קדם ּבראׁשֹונה ידע אם - אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנפלה
וה סאתים, מפריׁש אּלא נּדּמעּו; לא -הּׁשנּיה, מּתר ּׁשאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
עלתה ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה ידעהֹואיל לא ואם . ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹ

מדּמע, זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבסאה
ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ְְְְִֵֶַַָּוכאּלּו

.Êלאּסּור הּתרּומה עם מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
להעלֹות החּלין עם מצטרפת חּלין ׁשל ּפסלת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻֻֻהחּלין,

סאההּתרּומה למאה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל ׁשהּמרסן ּפי על אף - הּכל וטחן חּלין, ׁשל רעֹות ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻחּטים
ּתרּומה ׁשל הּקמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻחּלין
ּומׁשערין עֹולה, זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּבפחֹות
סאה נפלה אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן עם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּקמח
חּטים ׁשל סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשל
אחד ּתרּומה ׁשל הּקמח והרי הּכל, וטחן חּלין, ׁשל ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻיפֹות
ׁשהרי ואחת, ּבמאה עֹולה זה הרי - החּלין מּקמח ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻמּמאה

הּתרּומה. ּופחתה החּלין ְֲִִַַָָָֻהֹותירּו
.Áאין - עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻלג

נפל אם וכן הּלג; את מעלין אּלא ׁשּבהן, ׁשמרים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמֹוציאין
ׁשּבֹו ׁשמרים מֹוציאין אין צלּולין, לּגין למאה עכּור .לג ְְְִִִִִֵֵֶָָָֹֻ

.Ëמים נפללג ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ
הּמים ׁשאין הּכל; נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו

הּיין את .מעלה ֲִֶֶַַַ

.Èחּלי ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ןסאה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻ
עֹולה זה הרי ּבׁשֹוגג, אם - מאה על ׁשהֹותירּו עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרים
מבּטלין ׁשאין - מדּמע הּכל הרי ּבמזיד, ואם ּומאה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

לכּתחּלה ּתֹורה .אּסּורי ְְִִֵַָָ
.‡Èואֹוכל ּברב, אֹותּה לבּטל מּתר - לארץ חּוצה ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻּתרּומת

טמאתֹו ּבימי ׁשלאֹותּה יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשני עליו ונֹותן אחד, לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ חּוצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרּומת
ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא חּלין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻלּגין
לג מארּבעּתן ּומגּביּה הּׁשלׁשה, לתֹו ונֹותן לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹּתרּומה
לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה;
ּבׁשני לּגין, ּכּמה ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל ִִֶֻֻלּגין
.Èזרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע

לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה[ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּזרעֹו
- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
הּכל ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
ולא ּומאה; ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמדּמע.

לכּתחּלה. ְְְִִַָֹיתלׁש
.‚Èידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי

ס ׁשּנפלה אֹו היא, ואיןאיזֹו מהן, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לתֹו הּקּפֹות מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻידּוע

מדּמעּתן אינּה - הּגּדּוליןהחּלין מהן, אחת זרע אם וכן ; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
הּקּפה נפלה ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻֻחּלין
את אחר זרע אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשנּיה
מדּמעֹות אחד, למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשנּיה,
ּכלה, ׁשּזרעֹו ּבדבר - ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּקטּנה
ּבּמה מדּמע. הּגּדּולין ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּגּדּולין
את קצר ׁשּלא עד הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדברים
הּׁשנּיה את זרע ּכ ואחר הראׁשֹונה, את קצר אבל ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה.
ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; הּגּדּולין - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

לזה. זה הֹוכח נעׂשין ְֲִֶֶַַָָֻּומחּבר
.„Èולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

לתֹו אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
ּותרּומה החּלין, לתֹו נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻֻֻאּלּו
הּתרּומה על חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו. ְְְְִִֶַַַַַַָָֹֻ
מּדבריהם; ׁשהיא הּזה, ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
הּתרּומה. על חּלין ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻאבל

.ÂËּתרּומת' ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָסאה
ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - ּבתֹוכֹו' הּזה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּכרי
ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ּתרּומת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹנסּתּימה
חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת אמר: הּכרי. ְְְְְְִִִִִַַַַַָּובתרּומת
הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ׁשּבּצפֹון והחצי לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו

המדּמע הּוא צפֹונֹו, צפֹון .ׁשהּוא ְְְֶַָֻ
.ÊËּבאחד ּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו
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אחד, ּוכרי סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻמהן'
הּכרי על ּתרּומה עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
לפניו היּו היא. איזֹו ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזה'

מן אחת על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ואין מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכריים

הּטבל מן המתּקן הּוא איזה .ידּוע ְִֵֶֶֶַַַָָֻ



      

ה'תש"ע סיון כ"ד ראשון יום

ה'תש"ע סיון כ"ה שני יום
.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
הּמ לתחּום "אלֿחּוץ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, דינה ְְְְִִַַַַָָָ

הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא  ּובא . ְְִִִִֵֵַַָֹ
ּבּקּבלה ׁשּתחּוםהּוא הּמּסע ְֶַַַַָָָ

אפּלּו לעיר מחּוץ אּמה אלּפים על ְֲִִִִֶַַַַַַָָמהּֿׁשּנֹוסף
― לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר.  ֿאל" : ְְְִַַָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹיצא

ּדברערּובין ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּתֹורה".

ה'תש"ע סיון כ"ו שלישי יום

ה'תש"ע סיון כ"ז רביעי יום

ה'תש"ע סיון כ"ח חמישי יום
.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ה אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ולֹומר ְְְְִִִַַַַַָָָָהּׁשּבת
ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת נזּכיר ׁשּבהם ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּוביציאתֹו
וׁשּיבֹואּו לֹו ׁשּקדמּו הּימים מּׁשאר נבּדל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהיֹותֹו
הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

לקּדׁשֹו"  קּדּוׁש זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִִֵַַַָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] ְְְְְְִִִַַָָָֻוהבּדלה

הּמכלּתא הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְִֶַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". לקּדׁשֹו ― ְְְְְְְִֵַַָָָלקּדׁשֹו

 :עֹוד ואמרּו הּיין". על "זכרהּו :ְְְִֵַַַָָ
ּכלֹומר: ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ"קּדׁשהּו
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ"ההבּדלה
ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵָָָָָּבּה".

ּבברכֹות מקֹומֹות .וׁשּבתּובכּמה ְְְְִַַָָָ

ה'תש"ע סיון כ"ט שישי 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 ל' קודש שבת יום
.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÂÏÎ̆Â̇̆Â̆‡Â

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא  ּובא . ְְִִִִֵֵַַָֹ
ּבּקּבלה ׁשּתחּוםהּוא הּמּסע ְֶַַַַָָָ

אפּלּו לעיר מחּוץ אּמה אלּפים על ְֲִִִִֶַַַַַַָָמהּֿׁשּנֹוסף
― לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר.  ֿאל" : ְְְִַַָָֻ
אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְִִִֵֵֵַַַָֹיצא

ערּובין אּסּורּובגמרא על "לֹוקין אמרּו: ְְִִִִֵַָָָ
נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּתחּומין

זֹו. מצוה ְִִֵָּדיני
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עט            
      

אחד, ּוכרי סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻמהן'
הּכרי על ּתרּומה עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר:
לפניו היּו היא. איזֹו ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזה'

מן אחת על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ואין מהן, אחד ונּתּקן ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכריים

הּטבל מן המתּקן הּוא איזה .ידּוע ְִֵֶֶֶַַַָָֻ



      

ה'תש"ע סיון כ"ד ראשון יום

ה'תש"ע סיון כ"ה שני יום
.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
הּמ לתחּום "אלֿחּוץ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, דינה ְְְְִִַַַַָָָ

הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא  ּובא . ְְִִִִֵֵַַָֹ
ּבּקּבלה ׁשּתחּוםהּוא הּמּסע ְֶַַַַָָָ

אפּלּו לעיר מחּוץ אּמה אלּפים על ְֲִִִִֶַַַַַַָָמהּֿׁשּנֹוסף
― לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר.  ֿאל" : ְְְִַַָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹיצא

ּדברערּובין ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּתֹורה".

ה'תש"ע סיון כ"ו שלישי יום

ה'תש"ע סיון כ"ז רביעי יום

ה'תש"ע סיון כ"ח חמישי יום
.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ה אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ולֹומר ְְְְִִִַַַַַָָָָהּׁשּבת
ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת נזּכיר ׁשּבהם ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּוביציאתֹו
וׁשּיבֹואּו לֹו ׁשּקדמּו הּימים מּׁשאר נבּדל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהיֹותֹו
הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

לקּדׁשֹו"  קּדּוׁש זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִִֵַַַָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] ְְְְְְִִִַַָָָֻוהבּדלה

הּמכלּתא הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְִֶַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". לקּדׁשֹו ― ְְְְְְְִֵַַָָָלקּדׁשֹו

 :עֹוד ואמרּו הּיין". על "זכרהּו :ְְְִֵַַַָָ
ּכלֹומר: ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ"קּדׁשהּו
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ"ההבּדלה
ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵָָָָָּבּה".

ּבברכֹות מקֹומֹות .וׁשּבתּובכּמה ְְְְִַַָָָ

ה'תש"ע סיון כ"ט שישי 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 ל' קודש שבת יום
.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÂÏÎ̆Â̇̆Â̆‡Â

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא  ּובא . ְְִִִִֵֵַַָֹ
ּבּקּבלה ׁשּתחּוםהּוא הּמּסע ְֶַַַַָָָ

אפּלּו לעיר מחּוץ אּמה אלּפים על ְֲִִִִֶַַַַַַָָמהּֿׁשּנֹוסף
― לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר.  ֿאל" : ְְְִַַָָֻ
אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְִִִֵֵֵַַַָֹיצא

ערּובין אּסּורּובגמרא על "לֹוקין אמרּו: ְְִִִִֵַָָָ
נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּתחּומין

זֹו. מצוה ְִִֵָּדיני
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(‚).ÌÈ˙˘ÏÙ Èˆ להם‡˙ שהיה סרדיוט

בנימן: בגבעת והושיבוהו ישראל, ÂÚÓ˘Èעל
.ÌÈÚ‰:מהם וישמרו בפלשתים, שמרדנו

(„).Ï‡˘È ˘‡ Ì‚Âריחם נבאש
'שנאה': לשון ˘‡ÏÂבפלשתים, ÈÁ‡

.Ï‚Ï‚‰שמואל לו שאמר ח)הוא י (לעיל

הגלגל: לפני ‡Â.(‰)וירדת ˙È ˙Ó„˜
און: בית קבוצתÌÈÁÂÁÂ.(Â)במזרח מקום

בלע"ז: שפנ"י פליישי"ץÌÈÁˆÂ.חוחים,
‰„È(Ê)גומות:ÂÂÂ˙.בלע"ז: ˙‡ ÂÚ

.„‚ ı‡שהפלשתים פלשתים, מפני לברוח
ימה: הירדן בעבר כנען בארץ Â„Áהיו

.ÂÈÁ‡:אחריו ללכת ÏÁÂÈÂ.(Á)מהרו
˘Ï‡ÂÓ.המתין: ˘‡ „ÚÂÓÏמקרא זה הרי

או שמואל, שם אשר למועד אחת, תיבה חסר
לו ודוגמא לשמואל, אשר דלמועד (שמואלֿב

שאול,ב) בן היו גדודים שרי אנשים ושני :
אשר כאן אף שאול, לבן לכתוב לו היה

לו שאמר ח)לשמואל, י ימים(לעיל שבעת
אליך: בואי עד תוחל

 
(‚).ÌÈÚ‰ ÂÚÓ˘Èזה מה שישאלו בכדי לומר: רצה

מן נשמרים להיות זה ידי על ידעו השופר, קול
˘‡ÏÂ.(„)הפלשתים: ‰Î‰יחשב הכהו, שיונתן אף

שמו: על יקרא דבר וכל המלך הוא כי ‡˘לשאול,
.Ï‡˘Èשממאסין כדרך פלשתים, בעיני ישראל נמאס

הנבאש: הגלגל:Â˜ÚˆÈÂ.בדבר ללכת שאול אחרי נאספו
(‰).˙Ó„˜:און בית של ‰ÌÚ.(Â)למזרחה ˘‚ ÈÎ

מפלשתים: עצמן:Â‡Á˙ÈÂ.נלחצו את החביאו
(Ê).ÂÚ ÌÈÚÂוהוא הלשון, על הנופל בלשון אמר

הירדן עברו מישראל קצתם לומר: ורצה צחות, מדרך
וגלעד: גד לארץ Ï‚Ï‚.וברחו Â„ÂÚ:המלחמה לקראת עדיין ירד ‰ÌÚ.ולא ÏÎÂחרדו ברחו, ולא נתחבאו לא אשר
למלחמה: אחריו הגלגל:ÏÁÂÈÂ.(Á)ללכת אל בואו מעת ימים שבעת ˘Ï‡ÂÓ.המתין ˘‡ „ÚÂÓÏאשר למועד כמו

למעלה שכתוב כמו למלך, משחו מאז שמואל לו שקבע להזמן לומר: רצה שמואל, ח)אמר ‰ÌÚ.:(י ıÙÈÂנתפזרו
ממנו: והלכו

 
(‚).Èˆ:המס לגבות ישראל על העומד ממונה
(„).Â˜ÚˆÈÂ:המאסף בצעקת הבאה אסיפה ענין
(Â).ˆ:צרה כמו‚˘.מלשון ונלחץ, נגנדחק (ישעיהו

נענה:ז) והוא נגש :.ÌÈÁÂÁÂכמו הקוצים, (שירבין

ב) ב החוחים:השירים בין כשושנה :.ÌÈÁÈˆÂמגדלים
וכן מו)גבוהים, ט אל:(שופטים בית צריח :(Ê).Â„ÂÚ
עוד: כמוÂ„Á.מלשון בחרדה, ד)מהרו טז :(לקמן

לקראתו: העיר זקני המתנה,ÏÁÂÈÂ.(Á)ויחרדו ענין
י)כמו ח עוד:(בראשית ויחל :
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(‡Î).ÊÂÚ ÈÏÎ ÌÈ‰Î‰Â:בחצוצרות
(Î).'‰Ï Â ÏÎ˘ ÌÈÏÈÎ˘Ó‰שירה לענין

שנאמר כמו שכל לשון לומר כ"ו)נופל א' (לעיל

יועץ בנו וזכריהו לשלמיהו מזרחה הגורל ויפל
תנחומים לבם על חזקיהו ודבר וגומר בשכל
שיחזקו כדי להם ולעזור לחזקם טובים ודברים

לה': טוב שכל בשיר הם Ï‰'.אף ÌÈ„Â˙Óעל
להם שעשה הנס על לה' ומודים תודה זבח

בא: הוא נס על תודה ÌÈÓÈ(Î‚)שזבח ˙Ú˘
.ÌÈÁ‡ימים שבעת ויעשו שמפורש כמו
Ï‰˜Ï.(Î„)שמחה: ÌÈ‰:ומבקרו מצאנו

.'Â‚Â ÌÈ Ï‡ Ï‰˜Ïמלך ביחד אוכלים והיו
שמחים: והעם ˘ÓÏ‰(ÂÎ)ושרים ÈÓÈÓ ÈÎ

.‡Ï Ï‡˘È ÏÓ „Â„ היתה˙‡ÊÎ
.ÌÈÏ˘ÂÈלרגל באין היו יותר רב עם שמא

לא גדולה שמחה אבל שלמה בימי לירושלים
ביותר כי שלמה מימות כזאת בירושלים היתה
מקובצים ורגל רגל כל היו שאם מה על שמחו
להם אין חדוש להם היה שלא לפי בירושלים

ומלכי אחז ימי שכל עתה אבל יהודהשמחה
הורשו ועתה לירושלים לרגל עלו לא הרשעים
ולפי גדולה שמחה שמחו לירושלים לעלות
עתה עד לירושלים עלו שלא שנים כמה שהיה
והוסיפו המצות דחג ימים ז' בעיניהם הוקטן
שמחה ושמחו בהם לשמוח כדי ימים ז' עוד
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מזבחים: הנסים:ÌÈ„Â˙ÓÂ.היו על עליו להודות הבא התודה שלמי ÂÎÂ'.(Î‚)על ˙Ú˘'לה ולזבח בהם לשמוח

המצות: חג ימי שבעת Â‰È˜ÊÁ.(Î„)מלבד ÈÎולשמוח לאכול הזה העם לכל בשר להם היה ומאין מהיכן לומר בא
והקריבום הטהרו מרובים והכהנים הרבה וכבשים פרים לקהל הרימו והשרים המלך כי ואמר הללו הימים בכל

הבשר: את הקהל ואכלו האומות:ÌÈ‚‰Â.(Î‰)שלמים מן נתגיירו ÊÎ‡˙.(ÂÎ)אשר ‡Ïכזאת שמחה היתה לא
שלמה: שעשה הבית חנוכת דוגמת היתה כי בירושלים
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מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



פט              

            
           

           
         

            
        
           


        

         
           

         
          

           
         
           
         
         
         
        

 
        

         
          

        
          
           

        
        

        
          

      
         

          
         

         
           

           
          

         
          

          
             

         
         

           
         

   
        

        
       

       
        

       
        

         
       

         
         

         
         

         
         

          
          

         
           
       

         
        


         

        
          

           
          

          
        

           
         

          
           

       
        

       
          

       
         

      
        

          
      

  
             

          
         

          
        

         
            

         
       

           
     

       
         

           
          

           
        

         
          

         
        

          
        

            
          













































































































































































































































המשך בעמוד ייא



צ        

       
            
              

            
     
      
       
    
       
      
      

    
    

     
       
       

      
    

      
      
      

      
       
    
     
     

    
     

       
      

      
     

     
      

      
     

   
      
       

     
   

      
      
       

    
     
     

         
          
                    

                      
                             

                      
                     

                        
                



















































































































            

            

           

             

     

      

      

       

        

      

      

       

      

       

     

         

        

     

     

    

      

      

    

     

      

      

      

        

      

      

        

       

      

       

      

        

     

       

       

      

      

      

     

       

     

      

      

              


































































































       
        

      
        

        
         

         
        
         

         
        

        
        
       

        
        

      
         

        
        

        
         

       
       

       
       

       
        

      
       
       

     


































































             

      
        

        
          

       
     

       
          

           
           

          
         
         
         


            

         
         
          
          
          
        

        
          
          

      
          
          

             
         

         
          

        
         

        
          
        

        
           

         
         

         
            

         
           
           
         

         
          

         
        
          

       
          

        
         

         
           



            
           

        
          

           
         

          
        

            
        

          
   

         
         

        
      

      
         
           

        
        

          
           

          


         
          

      
           

         
          
           

   
          

          
          

         
         

           
           

          
          

         
          


           
          
           


         

       
        

         
         

        
          

        
         









































































































































































































































המשך בעמוד בב



צי         

       
            
              

            
     
      
       
    
       
      
      

    
    

     
       
       

      
    

      
      
      

      
       
    
     
     

    
     

       
      

      
     

     
      

      
     

   
      
       

     
   

      
      
       

    
     
     

         
          
                    

                      
                             

                      
                     

                        
                



















































































































            

            

           

             

     

      

      

       

        

      

      

       

      

       

     

         

        

     

     

    

      

      

    

     

      

      

      

        

      

      

        

       

      

       

      

        

     

       

       

      

      

      

     

       

     

      

      

              


































































































       
        

      
        

        
         

         
        
         

         
        

        
        
       

        
        

      
         

        
        

        
         

       
       

       
       

       
        

      
       
       

     


































































מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



צב        

        
            

         
        

      
      

       
       

      
     

      
   

     
        

      
       

      
    

       
     
    

   














































            

           

              

              

      

   

       

        

         

       

       

    

     

      

      

      

        

       

        

     

       

      

       

      

      

       

        

       

       

       

      

        

      

        

        

      

      

                            

                           

                          

                            

                               

                            

                            

                               

                               

                            

                             

                            

                               

                             

                                

                                 

                               

                         

                            

                           




















































































































      
       
        

         
         

        
       

         
        
         
         
         
         

          
         

               
                

             
                 

               
                

                
             

             


















































             

       
       

         
        

        
         

        
           

   
        

        
          

      
       

         
          
           
            
           

        
        

          
          
          


         

          
          

        
          

          
         

      
        

          
         

            
         

          
         

          


        
            

           
          

         
         

            
  

           
            

      
          

         
           
         
           
          

         


            
        

        
          

         
         

         
        

          
            
         
           

          
            
        

          
           
        
          
            

              
         
         

        
         

       
         

         
         

 
         

         
          

         
        

           
         
          
          


          

          
          
           

      
        
        
         
         

        
       

          
           
       


        
        













































































































































































































































מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



צג              

       
       

         
        

        
         

        
           

   
        

        
          

      
       

         
          
           
            
           

        
        

          
          
          


         

          
          

        
          

          
         

      
        

          
         

            
         

          
         

          


        
            

           
          

         
         

            
  

           
            

      
          

         
           
         
           
          

         


            
        

        
          

         
         

         
        

          
            
         
           

          
            
        

          
           
        
          
            

              
         
         

        
         

       
         

         
         

 
         

         
          

         
        

           
         
          
          


          

          
          
           

      
        
        
         
         

        
       

          
           
       


        
        













































































































































































































































המשך בעמוד ייא



צד        

        
              

         
   

     
    

    
   

     
     

     
   
  

     
        

      
      

       
    

    
      

   
     

    
     

     
     

   
     

    
       
       
      
       

     
   

      
       

      
      

       
     
      

   
       
       

    
      
     
      
      
      

    
    
      
       

     
              























































































































             

           

            

              

      

       

        

      

       

      

       

     

       

      

        

        

        

      

     

       

  












































      
      

       
        

       
       

        
        

       
       

       
        

       
         

              
           

              
             

             
              

             
             

             
             

           
              

              
              

              
             

              
              

              
              

             
             

              
               

             
           



















































































             

          
           
         
        

    
        

         
    

       
          

        
 


           
          

  
          

        
          

          
       

       
         

        
        

    


        

           
      

       
        

          
         

          
          

          
         

           
         


         

          
        

           
          

       
          

          
             
           
         

     
       

         
        

        

         
 


       

      
          

          
           

           
     

      
        

      
     

       
      
       

         
           
         

         
         

         
        

       
       

        
          

         
        


           

          
        

     


          

          
         

      
         

           
         

          
   

          
          

         
       

          
    

        
       
       

       
        

           





























































































































































































































המשך בעמוד ייב



צה         

        
              

         
   

     
    

    
   

     
     

     
   
  

     
        

      
      

       
    

    
      

   
     

    
     

     
     

   
     

    
       
       
      
       

     
   

      
       

      
      

       
     
      

   
       
       

    
      
     
      
      
      

    
    
      
       

     
              























































































































             

           

            

              

      

       

        

      

       

      

       

     

       

      

        

        

        

      

     

       

  












































      
      

       
        

       
       

        
        

       
       

       
        

       
         

              
           

              
             

             
              

             
             

             
             

           
              

              
              

              
             

              
              

              
              

             
             

              
               

             
           



















































































מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



צו        

         
       

           
          

     
    
     

      
      

     
   

   
     

      
    

   
    

       
    

     
     

     
    

     
    

       
      

    
      

        
    

      
     

       
     
      
     

   
     
      

    
     

     
      
       
       

    
   

     
   

      
     
     
      
      
       
     
      
       

      
     
      
     

    


































































































































          

             

               

             

       

       

      

       

    

       

     

     

     

      

    

      

      

       

      

       

     












































         
        

         
      

      
       
         
        
         
          
        
        
        

         
                

               
              

              
              

              
             

               
                  
                 

                   
                

                   
               

                    
                

              
              
                
              
                 
               
                 

               
              

              
              

            
              

              
               

              






























































































             

           
          
          

        
          

     
        

          
         

      
         

          
          

         
           

           
        

 
         

           
         

          
     

       
         

         
      

        
          

       
        

          
       

         
        

        
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
 

         
           

 
         

        
          

         
         

        
          

    
          

          
           

         
          

          
           
         


          

            
           

        
           

         
           

       
         

          
          

  


          


         

          
           

      
      

        
          

        
         

         
         

       
          

        
        

   


        

        
          

         
        

          
           

        
           
          


         

          
           

         
           

           





































































































































































































































מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



צז              

           
          
          

        
          

     
        

          
         

      
         

          
          

         
           

           
        

 
         

           
         

          
     

       
         

         
      

        
          

       
        

          
       

         
        

        
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
 

         
           

 
         

        
          

         
         

        
          

    
          

          
           

         
          

          
           
         


          

            
           

        
           

         
           

       
         

          
          

  


          


         

          
           

      
      

        
          

        
         

         
         

       
          

        
        

   


        

        
          

         
        

          
           

        
           
          


         

          
           

         
           

           





































































































































































































































המשך בעמוד ייק



צח        

       
          

          
            

       
       

   
    

      
       

    
      

      
      
        

     
  

    
     

     
    

  














































            

            

             

               

      

        

      

       

       

        

       

      

      

    

      

        

        

      

        

       

       

       

       

        

       

         

       

        

       

                              

                              

                            

                            

                           

                           

                              

                           

           

                         

                            

                             

                     

                           

                             

                               

                             

                                 

                              

                




































































































        
       

       
         

       
         

        
         
         

          
     
       

       
        
         

              
                

              






































             

        
         

          
        

        
          

         
    

          
           

         
          

          
          

         
         

        
         
          
          
         
            

    
          
           
          
        
           

     


         

           
          
            

           
        

          
            

         
          

       
          

            
         

          
        

         
         
         
             

  
          

           
          
         

     
         

           

         
           

           
           

      
           

        
          

  
           

          
          
          

     
           

       
          

 
           

         
          
          

          
          

          
          

           
       

         
            
         
         


         

          
         
           

      
          

       
          

        
         

          
         

         
           

          
         

       
        

           
            
          

         
          

          
          

   











































































































































































































































צט         

       
          

          
            

       
       

   
    

      
       

    
      

      
      
        

     
  

    
     

     
    

  














































            

            

             

               

      

        

      

       

       

        

       

      

      

    

      

        

        

      

        

       

       

       

       

        

       

         

       

        

       

                              

                              

                            

                            

                           

                           

                              

                           

           

                         

                            

                             

                     

                           

                             

                               

                             

                                 

                              

                




































































































        
       

       
         

       
         

        
         
         

          
     
       

       
        
         

              
                

              






































מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



ק        

            
        

        
           

     
     

    
   

      
       
      
     
      

      
     

     
   

    






































             

          

             

             

     

        

  

      

   

        

        

       

       

      

        

       

       

      

      

       

        

       

       

        

     

      

         

     

      

      

       

        

      

        

        

      

      

        

      

      

       

                             

                           

                             

                              

                            

                           

                              

                             

                           

                            

                           

                            












































































































       
        

         
        

        
         

          
      

         
        

       
                 

               
                

                 
              

               
            

               
               

               
               

               
               

             
             

             
























































             


           

    
         
        

       
        

         
          

           
           

       
     

      
          
        

     
          
         
           

          
        

           
          

         
      

           
        

      
         

       


           

          
          

          
          

           
         

          
          

          
        

            
  

           
       

       
      

        
         

         
          

          
  

        
          

          

          
            

           
           

          
          

          
          

        
        

            
          

         
          

          
       

      
       

         
    

      
  

        
          

      
          

        
        


         

        
         

         
           
          

          
         
            
         

       
           

         
         

         
    

     
          

  
         

         
           

         
       

         
          

        
          

      
        







































































































































































































































מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קי              


           

    
         
        

       
        

         
          

           
           

       
     

      
          
        

     
          
         
           

          
        

           
          

         
      

           
        

      
         

       


           

          
          

          
          

           
         

          
          

          
        

            
  

           
       

       
      

        
         

         
          

          
  

        
          

          

          
            

           
           

          
          

          
          

        
        

            
          

         
          

          
       

      
       

         
    

      
  

        
          

      
          

        
        


         

        
         

         
           
          

          
         
            
         

       
           

         
         

         
    

     
          

  
         

         
           

         
       

         
          

        
          

      
        







































































































































































































































המשך בעמוד ייד



קב        

         
       

             
            

    
     
   

     
        

    
     

   
      

      
       

   
     

   
     

  

   

  
    

     
      
      
     
    
     

   
     

       
      

    
   







































































              

   

             

            

      

         

      

       

         

         

      

        

        

      

       

      

       

       

       

       

      

       

       

       

        

       

       

      

       

      

      

       

       

       

   

    

    

      

        

       

        

     

        

      

      

  

   

      

     

      

      

       

       

                           

          

                                 

                   



















































































































       
         

         
       
          

       
         

      
       

         
       

         
       

         
        

        
        

       
        

       
        
         

     
       

       
        
             

              
             

                
            

       

   

             
              

             








































































             

         
        

         
          

         
           

          
         

            
          

      


           

     
        

       
            

   
          

      
         

           
      
 

      
         

     
      

       
         

    
            

         
         




         
            

           
        

        
       

          
         

            
    

         
        

       
            

       
       

         
         

           
        

          

    
      

         
         

      
    

          
        

         
      

         
        

     
       

       
         

          
         

           
          

       
        

    
          

        
        

         
      

         
           
          

        
          

   
         

            
             

          
           
            
          

    
         

           
          
            

 
        

          
         

          
        
          


         

        
           

       
          





































































































































































































































המשך בעמוד ייד



קג         

         
       

             
            

    
     
   

     
        

    
     

   
      

      
       

   
     

   
     

  

   

  
    

     
      
      
     
    
     

   
     

       
      

    
   







































































              

   

             

            

      

         

      

       

         

         

      

        

        

      

       

      

       

       

       

       

      

       

       

       

        

       

       

      

       

      

      

       

       

       

   

    

    

      

        

       

        

     

        

      

      

  

   

      

     

      

      

       

       

                           

          

                                 

                   



















































































































       
         

         
       
          

       
         

      
       

         
       

         
       

         
        

        
        

       
        

       
        
         

     
       

       
        
             

              
             

                
            

       

   

             
              

             








































































מכות. פרק ראשון - כיצד העדים דף ז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



קד        

      
          

          
               
      

   
     

      
     
       

     
      

      
       

     
     

      
      

     
      

     
     

      
    

     
     
     

     
      
      
      
      
      
     
      
     
      
       
       
      

     
   

       
        
     
       

   
    
       

   
     
       
       

   
    

     
    

      
     
                            

            




























































































































              

             

          

             

     

       

   

      

     

       

        

     

     

      

        

       

       

      

      

      

       

       

   
      

     

      

      

        

       

      

       

      

      

      

      

      

      

     














































































        
        

     
        

       
       

        
       

       
      

        
         

      
     

       
         

        
        

         
       
         
        

       
       

      
        

        
              

              
           

            
               

           
             

          
             

            
               

             
               

              




















































































             

      
       

       
        

         
       

     
  

         
       

  
         

       


          

    
         
        

     
       

        
        

       
          

        
         

         
           

      
        

         
        

           
     

      
       

       
         

     
     

       
      

      
         

        
      

        
        

          
 

       
       

           
        

         
          

         
         

         


        
          

   
        

       
      

        
            
          
         
            

 
         

          
          

       
    

        
          
         

          
          

          
  

        
         

        
         

           
        

        
         

    
       

          
        

          
      

          
       

        
          

   
          

        
       

        
           

          
        

       
        

       
          

          
          

   









































































































































































































































מכות. פרק שני - אלו הן הגולין דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קה              

      
       

       
        

         
       

     
  

         
       

  
         

       


          

    
         
        

     
       

        
        

       
          

        
         

         
           

      
        

         
        

           
     

      
       

       
         

     
     

       
      

      
         

        
      

        
        

          
 

       
       

           
        

         
          

         
         

         


        
          

   
        

       
      

        
            
          
         
            

 
         

          
          

       
    

        
          
         

          
          

          
  

        
         

        
         

           
        

        
         

    
       

          
        

          
      

          
       

        
          

   
          

        
       

        
           

          
        

       
        

       
          

          
          

   









































































































































































































































המשך בעמוד יטו



קו        

         
          

         
           

      
    

     
   
   

   
    

   
   

   
     

   
      

   
     
       

      
    

       
  

    
      

     
     

      
































































            

             

             

               

        

      

       

        

        

       

       

      

      

      

       

      

       

       

     

       

       

    

      

     



     

    

      

     

        

      

      

       

       

       

        

       

      

       

        

        

       

      

       

      

      

      

       

      

      

    

        

      












































































































         
        

        
        

       
        
        

       
      

         
        

          
       

        
        

         
         

         
      

         
      

             
               

               
               

               
             

            
            

            
             

             
             
               

                
              

               
                  

              
                   



















































































              

           
         

          
      

         
         

        
            

         
       

         
         
            


        

          
        

            
          
           

           
          
         

     
          

          
             

 
          

         
          

       
          

          


      

       
         

       
       

  
         

          
         

         
        

         
       

         
          

        
    

         
           

        
          

     
         

            
       


         

        
        

 
        

         
         

      
         

          
          

    
        

         
      

          
         

     
        

         


        
          

          
            

         
     

         
        
        

          
         
          

          
           

          
          


        

         
          

          
         

          
         

         
         
     

   
         

        
          

         
            

           





































































































































































































































המשך בעמוד יטק



קז         

         
          

         
           

      
    

     
   
   

   
    

   
   

   
     

   
      

   
     
       

      
    

       
  

    
      

     
     

      
































































            

             

             

               

        

      

       

        

        

       

       

      

      

      

       

      

       

       

     

       

       

    

      

     



     

    

      

     

        

      

      

       

       

       

        

       

      

       

        

        

       

      

       

      

      

      

       

      

      

    

        

      












































































































         
        

        
        

       
        
        

       
      

         
        

          
       

        
        

         
         

         
      

         
      

             
               

               
               

               
             

            
            

            
             

             
             
               

                
              

               
                  

              
                   



















































































מכות. פרק שני - אלו הן הגולין דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



קח        

        
           

          
        

      
    

    
     
      
      
    
     

  
    

   
   

      
      

    
     

       
       
       

     
    

      
    

   
     

    
     

       
      

     
   

     
    

    
    
  

     
    

       
     
      
     
     

     
                          

                      
                          
                             

                          
                         

                      
     



















































































































           

          

             

           
       

      

       

       

        

      

      

     

      

     

      

    

      

       

        

     










































      
      

       
       

         
        
        
      

        
        
      
       

        
              

               
                

              
             

                 
               

           
             

             
             

             
              

                
               

                
            

              
              

           




































































              

        
          

  
           

         
        

           
         

         
         
       
          
           
          

  
        

          
         

 
        

          
        

         
        

        
         
          
          
          

        
        

         
         

       
       

         
       

         
      

         
        

        
          

         
          

        
       

       
         

       
         

           
         

      
           

           
 

           
         

          
           

         
        
          
         
          

     
      

        
          

        
           

           
          

           
            

          
             

        
    

          
         

        
        

        
         

         
         

         
         

       
        

          
    


            

   
          

        
       

          
     

       



         

       
        

           
    

         
          

     
         
           

         





































































































































































































































מכות. פרק שני - אלו הן הגולין דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד ייק
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המשך ביאור למסכת מכות ליום ראשון עמ' ב

             

           
      


         

         
 

         
          

        
        

        

        
        

           
           
          

    


        

       
       

       









































המשך ביאור למסכת מכות ליום שני עמ' א
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המשך ביאור למסכת מכות ליום שני עמ' ב

             

          
          
        
         
          
        
         
         
         


        

         

        
  
         

       
           
         

 
       

          
       

       
      

















































המשך ביאור למסכת מכות ליום שלישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בודאי עוסק בעניני פרנסתו ככל הצריך כי הרי לפרנס את ב"ב וגם את עצמו זוהי מצות הבורא 

חובה[  ידי  לצאת  בכדי  רק  ]לא  אליין,  וועגען  יוצא  פון  נאר  ניט  באמונה,  בזה  לעשות  צריך  ובמילא  ית' 

תעשה. ומובן שצריך להיות זה בלא דאגה  ועאכו"כ לא לחפוץ לרמות את הציווי וברכך ה"א בכל אשר 

ובלא השתקע בזה אבל לאידך גיסא שלא חסר המעשה בפועל והשי"ת יצליחו.



קיב
             

        
         

         
           
      

        
        

          
         

       
        

          
     

        
           

         
         
         

            
       

       
          

         
         

       
         

        
        

        
          

          
      
         

      
        

           
           
           

   
          

          
         

         
           

       
    

       
           
            

            
            
            

      
        

           
          
          

        
           

     
        

           
        

     
        

           
     

           
          

          
       

            
          

        
    
        

         
      

      
        

          
      

           
            

         
        

          
    

        
          

     
        

      
        

         
         

   
       





































































































































































































המשך ביאור למסכת מכות ליום רביעי עמ' א
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המשך ביאור למסכת מכות ליום רביעי עמ' ב
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המשך ביאור למסכת מכות ליום חמישי עמ' ב

             

         
         

     

   

     
           
           
          
           


          
        
           


       

         
          

          
        

          
      









































המשך ביאור למסכת מכות ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום א' שבוע זה ונהניתי לקרות בו אשר משבחים את בניו בלימודיהם 

בתורה ויה"ר מהשי"ת שיהי' זה בפועל כמרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה שהלימוד יביא לידי קיום 

המצות בהידור ומובן אשר מוכרח הדבר שילמדו ג"כ חסידות שאז נתקיים הענין דיראת ד' היא אוצרו 

שעי"ז נשמר ג"כ לימוד התורה כמבואר בדרז"ל )שבת לא, סע"א( ובודאי פשיטא בכדי שיתקבלו דרכים 

אלו אצל בניו שיחיו צריך שיהי' גם לו שיעור קבוע בלימוד החסידות, ומדגיש הנני בלימוד ולא קריאה 

ועיון מזמן לזמן כי ידוע הפס"ד יגעת ולא מצאת אל תאמין, והאריכות אך למותר...

בברכה לבשר טוב בכל הנ"ל.

נ.ב.

מ"ש אודות משרה טובה ויפה בשבילו, הרי בודאי ידוע לו המצב במשרות כמו אלו בהערים כמו 

נויארק וכו' שהמחפשים משרות מספרם הרבה יותר מאשר המשרות. ולהחליף משרתו עתה למשרה בעיר 

קטנה לכאורה מה היא התועלת בזה.
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המשך ביאור למסכת מכות ליום שישי עמ' ב



קטז
              

           
         

        
            
          
           

       
          
          
         
         
          
          

    
         
           

         
       

          
           

        
           

         
         

       
          

          
       

            
          
         

         
           

           
  

         
            

   
         

       
         

         
       

          
         

            
           


        

         
         

          
         
          
          
          
          

 
        

        
         

           
           

          
            

        
           


          

             
        

         
           

          
            

          
         

         
         

             
           

         
          
          
           

  
        

          
           

        
          

         
           

         
           

            
          

          
           

   
         

     













































































































































































































המשך ביאור למסכת מכות ליום שבת יודש עמ' א              
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המשך ביאור למסכת מכות ליום שבת יודש עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נראה ממכתבו, שסדר קבוע אצלו להתחיל התפלה בש"ק בוקר - בחצות היום! ולא נ"ל כלל 

סדר כזה )אף שבודאי אומר ק"ש לפני זה וכן שמע ברכו וכו'(. ושאני אם מתחילים במוקדם ומאריכים 

בתפלה. ומה טוב להתחיל עם הצבור לערך, ומב"ש ואילך לאחר גמר תפלת הצבור.



קיח   


             

    

   ÔÓ Ó   È ÈL ÈÓ ÓL Ó  ÈÓ L 
˙ÈÊ ÔÓL˙ È ˙L Ó   ÓÈÓL L ˙È Ó ÈÓ ˙ÈÊ ÔÓL ÔÈ  

Ê ÔL ÔÓ ÔÈ ÈÓ ÈL Ô˙ È LL È È L L  L ˙Ó   
 È È˙ È 

È Ó Ó È LÈ  L È  ÈL    ÈÈ   È Ó  
 ÔÓÈ ˙L˙È  L È  Ó L L  ˙È Ó: 

יב סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
    ואורם להדלקה טובים הנרות אם -

להדליק נהגו ולכן זית, שמן ליקח הידור אין - ויפה צלול
כרוכים .בנרות

   בנרות להדליק רבים נוהגים כיום -
מפרפין עשויות

 
כ"ק30) בבית ה'תשל"ז: אייר ד' ממכתב 283 ע' חכ"א לקו"ש

(זית בשמן שידליקו אחת פעם אף ראיתי לא אדמו"ר מו"ח
טעם בחנוכה. והיפוכו חלב, בנרות כ"א ויו"ט, בנש"ק וכיו"ב)
מה חזי ש'פוק 023 ע' חל"ה לקו"ש (וראה שמעתי. לא זה על

ישראל'). מנהג דבר, עמא
מלך ימי בס' כמובא נ"ע מושקא חיה הרבנית מנהג היה וכן
ב'קונטרס שפורסמה יפה זלמן ר' של (מרשימתו 4521 ע' ח"ג

ושם: (17 ע' המלכה' אמנו לזכרון
בטלפון הרבנית עם שוחחתי כאשר הפעמים "באחד
שבת נרות מדליקה היא אם לדעת ביקשתי ממאנטשעסטער
בנרות, רק משתמשת שהיא ענתה הרבנית בנרות. או בשמן
מסבתה בירושה לה שבאו טהור כסף בפמוטי אותם ומעמידה

עליהם". לברך נהגה היא שאף ע"ה,
כ"ק בית מנהג על בנרות גם) (עכ"פ להדליק ראיה מכאן (ואולי

אלו). פמוטים בירושה באו שממנו הרש"ב אדמו"ר
שאם ד סי' ח"ב נדברו אז ובשו"ת כ"ג, ס"ק רסג סי' ובמשנ"ב
מן מצוה אין זית, שמן כמו להדלקה טובים הם שמדליק הנרות
חסידים קהילות שבכמה (להעיר דוקא זית שמן ליקח המובחר
אין כנ"ל אמנם רגילים נרות וב' זית שמן נרות ב' להדליק נהגו

מנהגנו). כן
כל31) א: סעיף שם ובמחבר לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

זית שמן ומיהו הגה: . . חנוכה לנר כשרים והפתילות השמנים
שאורן בשמנים מצוה מצוי זית שמן אין ואם המובחר, מן מצוה
אורן כי שעוה, של בנר להדליק אלו במדינות ונוהגים ונקי; זך

שמן. כמו צלול
עיון32) שצריך דבר כל בשבת הנר לאור להשתמש אסור

לאור בספר לקרות או ציצית לבדוק או בגדיו לפלות כגון הרבה
גזרה קורא שהוא מה בפיו מוציא אינו אם ואפילו שמן של הנר
שתדלוק כדי הפתילה אל השמן לקרב הנר ויטה ישכח שמא

מבעיר. משום ויתחייב יפה יותר
דרך שאין הפתילה סביב הכרוך חלב של או שעוה של בנר אבל
ויש מתירים יש רס"ד) סי' (עיין כשרה היא כשהפתילה להטותו
מכבה משום בזה ויש הפתילה ראש ימחוט שמא גזירה אוסרים

הראשונה. סברא על לסמוך יש הצורך ולעת
וצלול,33) יפה ואורם מקום, בכל בד"כ המצויות הנרות אלו

ליד להניחם שאפשר כך בלבד כשרים מחומרים לרוב ועשויות
האוכלין.

•
     

לחזור צריך מטונף במקום שנגע ונזכר בסעודה שעומד מי
הפרוסה בעוד נגע ואם ידים נטילת על ויברך ידיו וליטול
אלא ממש הטינופת מקום ולא ידיו שיטול עד יבלע לא בפיו
בהם שיש לפי באדם המכוסים ומקומות וירך שוק אפילו
אם (אבל בזה כיוצא וכל בראשו חיכך אם וכן זיעה מלמולי
תוך בה חיכך ולא לנגבה כגון מלמעלה ראשו על ידיו שפשף

לחוש). אין ממש בראשו השער

לא כי הסעודה באמצע ידים נטילת על לברך שאין אומרים ויש

להפליג והלך סעודתו הפסיק א"כ אלא בתחילתה אלא תיקנו
וליטול לחזור שצריך ידיו משמירת דעתו והסיח אחר בדבר
והפליג הואיל היא אחרת כסעודה כי ידים נטילת על ולברך
צרכיו עשה ואפילו הטינופת במקום נגיעה משום אבל בינתיים

ידים. נטילת על לברך אין

א"כ אלא ומברך חוזר אינו פעמים ב' אחת מצוה העושה (שכל
שפסקה או ונמלך וחזר ממנה דעתו שהסיח או בנתים הפליג
טליתו ונפלה שנשמטה כגון לעשותה וחוזר מעצמה המצוה

סי כמ"ש מנתמעליו על בידים ידים טהרת שהפסיק זה אבל ח' '
כי מטמאן היה לא ובדעתו כלל מדעת שלא או ולטהרן לחזור

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

   

לחזור בטהרתן הפסק חשוב זה אין ולטהרן לחזור דעת על אם
שהרי מלטהרן דעתו הסיח שלא כיון ומטהרן כשחוזר ולברך
ולברך לחזור צריך אין בסתם מדעתו טליתו שמסיר מי אפילו
מסיח שאינו דעת גילוי בזה שיש קטן טלית עליו נשאר אם
יודע ואינו זו טלית על כלום בדעתו שאין אע"פ זו ממצוה דעתו
ידוע שהדבר זה כ"ש שם שנתבאר כמו בה ויתעטף יחזור אם
בסעודה מיסב הוא שהרי ידיו את לטהר למצותו יחזור שבודאי

לאכול). ודעתו

ברכות): בספק להקל לדבריהם לחוש (ויש

ב סעיף הנטילה על להתנות שיכול קסד, סימן א חלק

יטול‡ ראשונה פעמים ב' יטול לאכול ורוצה צרכיו העושה
אשר לברך ידיו לנקות אלא לאכילה מכשרת שאינה נטילה
יטול שאם ידים נטילת על לברך כשרה נטילה ושנייה יצר
בה שנתחייב (מפני יצר אשר תחלה ויברך כשרה אחת נטילה
הפסק יהיה ידים נטילת על ואח"כ תדירה) שהיא ועוד תחלה
ואח"כ ידים נטילת על תחלה יברך אם ואף לברכתה נטילה בין
ויש להמוציא נטילה בין הפסק יהיה מקום מכל יצר אשר
בסי' כמ"ש אחר וענין עסק בדברי ביניהם להפסיק אוסרים

קס"ו.

מיד יצר אשר יברך אחת פעם אלא ליטול רוצה אינו ואם
שטיפה עליהן ששפך לאחר מלכלוכן לנקותן ידיו כשמשפשף
עד לאכילה כשרות אינן אבל לברכה כשרות ידיו שאז ראשונה
בשעת ידים נטילת על יברך ואז שניים מים עליהן שישפוך
בין ולא לברכתה נטילה בין הפסק כאן אין זה שבענין הניגוב
מים עליהם ששפך עד הנטילה נגמרה לא כי להמוציא נטילה
יכול אין שאל"כ כאחת ידיו שתי על ששפך וכגון שניים
שנתבאר כמו שניים מים עליהם שישפוך עד בזו זו לשפשפן

קס"ב. בסי'

רגילין פעמים שרוב לפי פעמים ב' ליטול נכון יותר מקום ומכל
עצמה בפני אחת כל על או ידיו ב' על אחת בבת רביעית לשפוך
הפסק. כאן ויש לטהרן שניים מים א"צ ושוב ראשונה בשטיפה

שניים מים ששפך עד לברך ושכח כשרה אחת נטילה נטל ואם
ויחזור יצר אשר תחלה יברך לא אחת בבת רביעית ששפך או
חובתו ידי יצא שכבר לפי ידים נטילת על ויברך שנית ויטול
נטילה על ידים נטילת על לברך יכול ואינו הראשונה בנטילה
נטילה על יברך ואם בה מחויב שאינו כיון בלבדה השניה
אלא לברכתה נטילה בין שהפסיק נמצא השנייה אחר הראשונה
אשר ואח"כ לבדה זו נטילה על ידים נטילת על תחילה יברך
להמוציא נטילה בין הפסק חשובה אינה יצר אשר שברכת יצר

כן. גם באה היא ידים שלטהרת כיון

שנתבאר מטעם להפסק יותר לחוש יש לברכתה נטילה בין (אבל
ובין לברכתה נטילה בין הפסקות שתי בזו שיש ועוד קנ"ח בסי'

להמוציא). נטילה

בין ומשיחין להמוציא ידים נטילת בין מלהשיח הנזהרין ואותן
ישיחו שלא להזהירם וצריך הם טועים לברכתה ידים נטילת

כלל.

המוציא לברך שא"צ כיון הסעודה באמצע צרכיו עושה ואם
יצר אשר להפסקת לחוש ואין אחת פעם אלא ידיו ליטול א"צ

מתירין יש להמוציא נטילה בין אפילו כי לאכילה נטילה בין
לדברי חוששין ואין קס"ו בסי' שנתבאר כמו כזה מועט בהפסק
כל חכמים שאמרו מפני להמוציא נטילה בין אלא האוסרים
אבל סעודה אותה בכל ניזוק אינו לנטילה המוציא ברכת התוכף
האסור גדול מהפסק אלא ליזהר א"צ המוציא ברכת שם כשאין
ידים לנטילת תיכף שתיקנו חכמים תקנת מפני הכל לדברי

קס"ד: בסי' שנתבאר וכמו שם כמ"ש סעודה

אחרונה ברכה רבות נפשות בורא לברך שחייב דבר אכל
נפשות בורא ואח"כ יצר אשר תחלה יברך מים והטיל ושכח
מחבירו התדיר וכל יותר תדירה יצר אשר שברכת מפני רבות

לחבירו: קודם

מפני‚ תחילה ידיו נוטל הגדול בסעודה מסובין רבים אם
שלא באחרונה ליטול רגילין גדולים שקצת אלא כבודו
וענין עסק דברי לדבר ושלא כולם שיטלו עד בשהייה להפסיק

קסו: סי' שיתבאר כמו אחר

סעיפים ג' ובו לאכול ורוצה צרכיו העושה דין קסה, סימן א חלק

     

יתעסק‡ שלא אלא סעודה ידים לנטילת תיכף אמרו לא
ואפילו מהסעודה דעתו שיסיח עד עסק באיזה בינתיים
הרבה לדקדק שצריך בחמין מוזגו אם היום לקידוש כוס למזוג
ואסור מהסעודה הדעת היסח זה הרי ייתר או יחסר שלא
בזה כיוצא לכל הדין והוא לסעודה ידים נטילת בין לעשותו
בו שיש מעשה שום בינתיים עושה ואינו בטל יושב אם אבל
אין מעט משיח ואפילו הרבה ששוהה פי על אף הדעת היסח
יפליג שלא ובלבד לאכול ודעתו לפניו שהשולחן כיון לחוש
קידוש לומר מותר ולכן הדעת היסח לידי יבא שלא בדברים
ידים לנטילת תיכף אמרו ולא להמוציא ידים נטילת בין והבדלה

בלבד. אחרונים במים אלא ברכה

במים כמו ליזהר צריך ראשונים במים שגם אומרים ויש
בכל ניזוק אינו ברכה ידים לנטילת התוכף אמרו שהרי אחרונים
שהיה מה אחרונים שבמים ראשונים במים וזהו סעודה אותה
כדי בשהיה אפילו להפסיק שלא ליזהר צריך לפיכך היה כבר
במקומו יושב אפילו הפסק נקרא זה שבשיעור אמה כ"ב הילוך
מעט) הולך אפילו הפסק נקרא אחר לבית מביתו הלך (ואם
אסור ולדבר מועטת בשהייה אפילו להפסיק אין לצורך ושלא
הסעודה מענין שלא מרובה ברכה איזה (או תורה בדברי אפילו
לחוש וטוב חול בדבר לומר צריך ואין הכוס) על להבדיל כגון

לדבריהם.

אחר וענין עסק באיזה מלדבר אלא ליזהר צריך אין מקום ומכל
לדברי הפסק חשובין אינן תיבות ג' או ב' בעלמא שיחה אבל
שכן וכל שלם) ענין בהם שאין (כיון אחרונים במים אפילו הכל

דבר. אותו כששואלין לאו או הן להשיב שמותר

המוציא בין אפילו הפסק חשוב אינו וצרכיה הסעודה ומענין
בניגוב שהשהייה שכן וכל להמוציא נטילה בין שכן כל לאכילה
הפסק חשובין אינן הסעודה למקום ידיו שנטל ממקום והילוך
ידיו ליטול צריך שלכתחילה אלא הסעודה צורך שהוא כיון
של הכוס למזוג שצריך שכמו אפשר אם הסעודה למקום סמוך
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קיט    

לחזור בטהרתן הפסק חשוב זה אין ולטהרן לחזור דעת על אם
שהרי מלטהרן דעתו הסיח שלא כיון ומטהרן כשחוזר ולברך
ולברך לחזור צריך אין בסתם מדעתו טליתו שמסיר מי אפילו
מסיח שאינו דעת גילוי בזה שיש קטן טלית עליו נשאר אם
יודע ואינו זו טלית על כלום בדעתו שאין אע"פ זו ממצוה דעתו
ידוע שהדבר זה כ"ש שם שנתבאר כמו בה ויתעטף יחזור אם
בסעודה מיסב הוא שהרי ידיו את לטהר למצותו יחזור שבודאי

לאכול). ודעתו

ברכות): בספק להקל לדבריהם לחוש (ויש

ב סעיף הנטילה על להתנות שיכול קסד, סימן א חלק

יטול‡ ראשונה פעמים ב' יטול לאכול ורוצה צרכיו העושה
אשר לברך ידיו לנקות אלא לאכילה מכשרת שאינה נטילה
יטול שאם ידים נטילת על לברך כשרה נטילה ושנייה יצר
בה שנתחייב (מפני יצר אשר תחלה ויברך כשרה אחת נטילה
הפסק יהיה ידים נטילת על ואח"כ תדירה) שהיא ועוד תחלה
ואח"כ ידים נטילת על תחלה יברך אם ואף לברכתה נטילה בין
ויש להמוציא נטילה בין הפסק יהיה מקום מכל יצר אשר
בסי' כמ"ש אחר וענין עסק בדברי ביניהם להפסיק אוסרים

קס"ו.

מיד יצר אשר יברך אחת פעם אלא ליטול רוצה אינו ואם
שטיפה עליהן ששפך לאחר מלכלוכן לנקותן ידיו כשמשפשף
עד לאכילה כשרות אינן אבל לברכה כשרות ידיו שאז ראשונה
בשעת ידים נטילת על יברך ואז שניים מים עליהן שישפוך
בין ולא לברכתה נטילה בין הפסק כאן אין זה שבענין הניגוב
מים עליהם ששפך עד הנטילה נגמרה לא כי להמוציא נטילה
יכול אין שאל"כ כאחת ידיו שתי על ששפך וכגון שניים
שנתבאר כמו שניים מים עליהם שישפוך עד בזו זו לשפשפן

קס"ב. בסי'

רגילין פעמים שרוב לפי פעמים ב' ליטול נכון יותר מקום ומכל
עצמה בפני אחת כל על או ידיו ב' על אחת בבת רביעית לשפוך
הפסק. כאן ויש לטהרן שניים מים א"צ ושוב ראשונה בשטיפה

שניים מים ששפך עד לברך ושכח כשרה אחת נטילה נטל ואם
ויחזור יצר אשר תחלה יברך לא אחת בבת רביעית ששפך או
חובתו ידי יצא שכבר לפי ידים נטילת על ויברך שנית ויטול
נטילה על ידים נטילת על לברך יכול ואינו הראשונה בנטילה
נטילה על יברך ואם בה מחויב שאינו כיון בלבדה השניה
אלא לברכתה נטילה בין שהפסיק נמצא השנייה אחר הראשונה
אשר ואח"כ לבדה זו נטילה על ידים נטילת על תחילה יברך
להמוציא נטילה בין הפסק חשובה אינה יצר אשר שברכת יצר

כן. גם באה היא ידים שלטהרת כיון

שנתבאר מטעם להפסק יותר לחוש יש לברכתה נטילה בין (אבל
ובין לברכתה נטילה בין הפסקות שתי בזו שיש ועוד קנ"ח בסי'

להמוציא). נטילה

בין ומשיחין להמוציא ידים נטילת בין מלהשיח הנזהרין ואותן
ישיחו שלא להזהירם וצריך הם טועים לברכתה ידים נטילת

כלל.

המוציא לברך שא"צ כיון הסעודה באמצע צרכיו עושה ואם
יצר אשר להפסקת לחוש ואין אחת פעם אלא ידיו ליטול א"צ

מתירין יש להמוציא נטילה בין אפילו כי לאכילה נטילה בין
לדברי חוששין ואין קס"ו בסי' שנתבאר כמו כזה מועט בהפסק
כל חכמים שאמרו מפני להמוציא נטילה בין אלא האוסרים
אבל סעודה אותה בכל ניזוק אינו לנטילה המוציא ברכת התוכף
האסור גדול מהפסק אלא ליזהר א"צ המוציא ברכת שם כשאין
ידים לנטילת תיכף שתיקנו חכמים תקנת מפני הכל לדברי

קס"ד: בסי' שנתבאר וכמו שם כמ"ש סעודה

אחרונה ברכה רבות נפשות בורא לברך שחייב דבר אכל
נפשות בורא ואח"כ יצר אשר תחלה יברך מים והטיל ושכח
מחבירו התדיר וכל יותר תדירה יצר אשר שברכת מפני רבות

לחבירו: קודם

מפני‚ תחילה ידיו נוטל הגדול בסעודה מסובין רבים אם
שלא באחרונה ליטול רגילין גדולים שקצת אלא כבודו
וענין עסק דברי לדבר ושלא כולם שיטלו עד בשהייה להפסיק

קסו: סי' שיתבאר כמו אחר

סעיפים ג' ובו לאכול ורוצה צרכיו העושה דין קסה, סימן א חלק

     

יתעסק‡ שלא אלא סעודה ידים לנטילת תיכף אמרו לא
ואפילו מהסעודה דעתו שיסיח עד עסק באיזה בינתיים
הרבה לדקדק שצריך בחמין מוזגו אם היום לקידוש כוס למזוג
ואסור מהסעודה הדעת היסח זה הרי ייתר או יחסר שלא
בזה כיוצא לכל הדין והוא לסעודה ידים נטילת בין לעשותו
בו שיש מעשה שום בינתיים עושה ואינו בטל יושב אם אבל
אין מעט משיח ואפילו הרבה ששוהה פי על אף הדעת היסח
יפליג שלא ובלבד לאכול ודעתו לפניו שהשולחן כיון לחוש
קידוש לומר מותר ולכן הדעת היסח לידי יבא שלא בדברים
ידים לנטילת תיכף אמרו ולא להמוציא ידים נטילת בין והבדלה

בלבד. אחרונים במים אלא ברכה

במים כמו ליזהר צריך ראשונים במים שגם אומרים ויש
בכל ניזוק אינו ברכה ידים לנטילת התוכף אמרו שהרי אחרונים
שהיה מה אחרונים שבמים ראשונים במים וזהו סעודה אותה
כדי בשהיה אפילו להפסיק שלא ליזהר צריך לפיכך היה כבר
במקומו יושב אפילו הפסק נקרא זה שבשיעור אמה כ"ב הילוך
מעט) הולך אפילו הפסק נקרא אחר לבית מביתו הלך (ואם
אסור ולדבר מועטת בשהייה אפילו להפסיק אין לצורך ושלא
הסעודה מענין שלא מרובה ברכה איזה (או תורה בדברי אפילו
לחוש וטוב חול בדבר לומר צריך ואין הכוס) על להבדיל כגון

לדבריהם.

אחר וענין עסק באיזה מלדבר אלא ליזהר צריך אין מקום ומכל
לדברי הפסק חשובין אינן תיבות ג' או ב' בעלמא שיחה אבל
שכן וכל שלם) ענין בהם שאין (כיון אחרונים במים אפילו הכל

דבר. אותו כששואלין לאו או הן להשיב שמותר

המוציא בין אפילו הפסק חשוב אינו וצרכיה הסעודה ומענין
בניגוב שהשהייה שכן וכל להמוציא נטילה בין שכן כל לאכילה
הפסק חשובין אינן הסעודה למקום ידיו שנטל ממקום והילוך
ידיו ליטול צריך שלכתחילה אלא הסעודה צורך שהוא כיון
של הכוס למזוג שצריך שכמו אפשר אם הסעודה למקום סמוך
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קכ   

הוא שהקידוש אע"פ הכל לדברי הנטילה קודם בחמין קידוש
(ואפילוצורך הנטילה קודם למזוג שאפשר כיון הסעודה

אם להמוציא נטילה בין סעודה בצרכי להפסיק מותר לכתחילה
לאכילה) המוציא בין שאסרו אע"פ הנטילה קודם עליהם שכח
כמ"ש הסעודה קודם מזונו על יום בכל להתפלל שנוהג מי לכן
להפסיק לו מותר הנטילה קודם להתפלל ושכח הקדוש בזוהר

להמוציא. נטילה בין בכך

(ויש להמוציא נטילה בין רועי ה' מזמור לומר נהגו והעולם
קודם נקיות הידים שאין שלפעמים לפי זכות עליהם ללמד
הכל לדברי הפסק חשוב ואינו סעודה מענין שזהו וכיון הנטילה
בנקיון הנטילה קודם לאמרו להזהר לטרוח שלא בו הקילו

כפים):

אחד סעיף ובו הפת בציעת דיני קסו, סימן א חלק

שנאמר‡ מזון אכילת אחר ה' את לברך התורה מן עשה מצות
לברך סופרים ומדברי וגומר ה' את וברכת ושבעת ואכלת
כשהוא מברך שבע כשהוא אם אמרו ושתיה אכילה כל לפני
נהנה כאלו ברכה בלא הזה מהעולם הנהנה וכל שכן כל לא רעב

ומלואה. הארץ לה' שנאמר שמים מקדשי

מינים לכמה כוללת ברכה עליהם מברך ומשקה אוכל כל ועל
העץ פרי ובורא הארץ פירות מיני לכל האדמה פרי בורא כמו
להן קבעו חשיבותן שמתוך והפת היין מן חוץ העץ פירות לכל

עליו לברך האילן פירות מכלל הוציאוהו שהיין לעצמן ברכה
ויין שנאמר הלב את שמשמח חשיבותו מפני הגפן פרי בורא
עליו לברך הארץ פירות מכלל הוציאו והפת אנוש לבב ישמח
שנאמר הלב שסועד הלחם חשיבות מפני הארץ מן לחם המוציא

יסעד: אנוש לבב ולחם

היפה במקום הברכה פרוסת לבצוע היא הברכה וכבוד
מאפייה היטב יפה ונתקשה יפה שנאפה מקום והוא שבפת
פת לפניו הביאו אם כגון הרך ממקום ולא שבפת מובחר שהוא
מלמעלה יבצע אלא רך שהוא מאמצעיתה יבצע לא פרוסה

שלם. בפת שבפת המובחר מקום שהוא

ולהתבשל לקרום שמתחיל ממקום לבצוע שצריך אומרים ויש
על הפת שמושיבין שלנו ובתנורים בתנור הפת כשנאפית תחלה
תחלה להתבשל מתחיל העליון שצד אומרים יש התנור שולי
תחלה מתבשל התחתון שצד אומרים ויש התנור אויר מחום
שניהם ידי ולצאת עליו בוערת אש שהיתה התנור שולי מחום

ולחת הפת מצדי לבצוע התחתוןיש מצד ומעט העליון מצד וך
שבימיהם בתנורים אפילו אחרונה כסברא שהעיקר אע"פ
שהיתה הפת אפיית בשעת התנור בשולי בוערת אש שהיתה

רנ"ד. בסימן שיתבאר כמו בדפנותיו מדובקת

ונדחקה לאפות התחיל הצד זה כי המתבקע שכנגד בצד ויבצע
שכנגדו: הצד שנתבקע עד העיסה

אֿב סעיפים הבוצע הוא ומי הבציעה וזמן מקום קסז, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שלתוכןתוכןתוכןתוכן לעזר לזכות כסגולה התורה כח

הנפש תיקון בעבודת להתחיל שיוכל כדי הקב"ה

הבהמית

       
     
       
       
      


ידי על שרק הקודם, בפרק המבואר פי על והנה
הבהמית הנפש את להפוך ניתן דלתתא אתערותא
אחריך "משכני הכתוב לשון דיוק גם יבואר לקדושה,
יחיד בלשון פתח טעמא מאי קשה, כאן דגם נרוצה",

("נרוצה"). רבים בלשון וסיים ("משכני")

דלעילא", "אתערותא ענינה ד"משכני" הענין, אך
נאמר ולפיכך אליו, האדם את "ימשוך" שהקב"ה
את רק מעוררת דלעילא אתערותא כי יחיד, בלשון
על קאי נרוצה" "אחריך משא"כ שבו; האלקית הנפש
הנפש ידה שעל שם), שנתבאר (כמו דלתתא אתערותא

היא שגם הבהמית, הנפש את גם "מבררת" האלקית
נאמר ולכן ה', אחרי ו"לרוץ" להתקרב ותחפוץ תרצה
רצונות" "שני כאן שיש רבים, לשון "נרוצה"
והן האלקית הנפש שהן "רצון"), מלשון גם ("נרוצה"

ה'. אל להתקרב רוצים הבהמית הנפש

       
"הביאני - הנ"ל הכתוב המשך את גם מפרש ועתה
א) "הביאני": בלשון דיוקים שני שיש חדריו", המלך
"משכני"). הכתוב (כתחילת "יחיד" ללשון שוב חוזר
נרוצה" . . כ"משכני (דלא עבר לשון הוא "הביאני" ב)

העתיד). על והבטחה בקשה שהיא

" – הראשון הדיוק את לבאר לשון[ומתחיל . . הביאני

]."יחיד

        
     
       


ש יתברך,"חדריו" מידותיו על רמז הוי הקב"ה ל
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חסד המדות שלש (שהן רחמים דין חסד ר"ת חד"ר כי
כפי הקב"ה של מדותיו וענין כידוע), תפארת, גבורה
סדרי ששה הוא – בתורתו ביטוי לידי באות שהן
הדבר אם לקבוע שבאו ההלכות, פסקי שהם משנה,
שזהו זכאי, או חייב טהור, או טמא פסול, או כשר
כשר ולפסוק להקל מכריע שהחסד - מדות של גדר

כו'. להיפך והגבורה וזכאי, טהור

      
     

הוא, חדריו" המלך "הביאני פירוש זה, ולפי
התורה חדרי אל האדם את מכניס שהקב"ה
ומה משנה), סדרי שבששה הלכות לפסקי (ובפרטיות,
שאמרו מה על לרמז בא עבר, לשון "הביאני" שנאמר
כל אותו מלמדין אמו בבטן התינוק דכאשר רז"ל
האדם את הכניס כבר שהקב"ה ונמצא כולה, התורה

שנולד. קודם בעבר, "לחדריו"

      
         
      

 
נרוצה, אחריך "משכני הכתוב המשך מובן ומעתה
מכך התועלת ובהקדם - חדריו" המלך הביאני
כולה, התורה כל אמו במעי התינוק את שמלמדין
על וסטרו מלאך בא העולם לאויר כשיצא תיכף והלא
זה? מלימוד מרוויח ומה שלמד, מה כל ומשכחו פיו

קודם הנשמה עם הוא התורה שלימוד הענין, אך
ט' במשך הגוף (יצירת העיבור דבשעת לגוף, שיורדת
למעלה, "עיבור" בבחינת היא הנשמה גם חדשים)
גוף בתוך בעוה"ז לעבודתה הנשמה את שמכינים
רוחניים כוחות תוספת בה שממשיכים ידי על גשמי,
הבהמית. ונפשו הגוף על להתגבר תוכל ידם שעל
היא שהתורה כולה, התורה כל לימוד ענין הוא והוא
כוחות בה ומכניסה באלקות הנשמה את המקשרת

הזה. בעולם לעבודתה לה הדרושים הרוחניים

הגוף לתוך יורדת שכשהנשמה אע"פ ולפיכך,
ממחשבה רק זה הרי שלמד, התורה מאתה נשכחת
אותם כל בפנימיותה נשארים מקום מכל אבל הגלוי',
על להתגבר הנשמה תוכל ידם שעל הרוחניים, הכוחות

הקב"ה. עם ולהתקשר הרע היצר

שאנו דזה חדריו", המלך הביאני גו' "משכני וזהו
לעורר פעולתה, את תפעול העליונה שההארה בטוחים

הואאותנו - אחריו) ש"נרוצה" (עד ית' אליו להתקרב
כבר שהקב"ה חדריו", המלך "הביאני שמכבר לפי
רוחניים כוחות למעלה, הנשמה בעוד בנו, הכניס
הארה ובהגיעה כולה), התורה כל לימוד (ע"י עצומים
שבנפשו אלו כוחות מתעוררים האדם, בנפש זו עליונה

פנימה.

ד להענין חוזר דלעילא"[כאן הנרמזאתערותא "

" לה'בכתוב קרבן מכם יקריב כי ."אדם

ש יוצא, עתה עד מהמבואר המובן אתערותא"דלפי

בזמנידלעילא רק באה והיא באדם, כלל תלוי' אינה זו "

הקב מאת ולבקש להתפלל שאפשר אלא ה"עתֿרצון,

."משכני"

יוכל שהאדם אופן שיש אלא כן, דאינו כאן ומחדש

שהקב משינתו"לגרום ויקיצו ויעוררו עמו יתחסד ה

העולם. בהבלי

ומבאר:] שממשיך וזהו

      
        
       
        


("אדם דלעילא אתערותא "להמשיך" לאדם אפשר
עוסק דכשאדם התורה, עסק ידי על והוא – יקריב") כי
עליונה הארה האדם על שתאיר גורם ה"ז בתורה
היא עצמה שהתורה לפי העליון", "אדם מבחינת
עשה מצוות רמ"ח בתורה יש שלכן "אדם", בחינת
כנגד תעשה לא מצוות ושס"ה אברים רמ"ח כנגד
מבחינת הוא התורה שורש כי שבאדם, גידים שס"ה
על נמשך התורה עסק ידי על ולפיכך העליון", "אדם
העליון" "אדם מבחינת עליונה" "הארה הלומד האדם

יקריב"). כי "אדם ענין (שזהו

שגורם כאן שמדובר התורה שעסק להדגיש [ויש

עליונה"ל "הארה לענין כלל דומה אינו – אתערותא"

"דלתתא נמשכת ידה שעל דלעילא" (המבואראתערותא "

ב'). פרק לעיל

" – ענינה לעיל המבוארת דלתתא אתערותא יגיעתכי

בשר ויגיעת ידינפש על הבהמית הנפש מדות את לזכך "

(כנ ואתהפכא דאתכפיא השלבים נעשה"שני שהוא עד ל),

זו עבודה ובשכר האדם, כח כפי לרוחניות וקרוב מזוכך

ש דלעילא, לאתערותא הרבה"זוכה אותו מקדשין

;"מלמעלה
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קכי    

חסד המדות שלש (שהן רחמים דין חסד ר"ת חד"ר כי
כפי הקב"ה של מדותיו וענין כידוע), תפארת, גבורה
סדרי ששה הוא – בתורתו ביטוי לידי באות שהן
הדבר אם לקבוע שבאו ההלכות, פסקי שהם משנה,
שזהו זכאי, או חייב טהור, או טמא פסול, או כשר
כשר ולפסוק להקל מכריע שהחסד - מדות של גדר

כו'. להיפך והגבורה וזכאי, טהור

      
     

הוא, חדריו" המלך "הביאני פירוש זה, ולפי
התורה חדרי אל האדם את מכניס שהקב"ה
ומה משנה), סדרי שבששה הלכות לפסקי (ובפרטיות,
שאמרו מה על לרמז בא עבר, לשון "הביאני" שנאמר
כל אותו מלמדין אמו בבטן התינוק דכאשר רז"ל
האדם את הכניס כבר שהקב"ה ונמצא כולה, התורה

שנולד. קודם בעבר, "לחדריו"

      
         
      

 
נרוצה, אחריך "משכני הכתוב המשך מובן ומעתה
מכך התועלת ובהקדם - חדריו" המלך הביאני
כולה, התורה כל אמו במעי התינוק את שמלמדין
על וסטרו מלאך בא העולם לאויר כשיצא תיכף והלא
זה? מלימוד מרוויח ומה שלמד, מה כל ומשכחו פיו

קודם הנשמה עם הוא התורה שלימוד הענין, אך
ט' במשך הגוף (יצירת העיבור דבשעת לגוף, שיורדת
למעלה, "עיבור" בבחינת היא הנשמה גם חדשים)
גוף בתוך בעוה"ז לעבודתה הנשמה את שמכינים
רוחניים כוחות תוספת בה שממשיכים ידי על גשמי,
הבהמית. ונפשו הגוף על להתגבר תוכל ידם שעל
היא שהתורה כולה, התורה כל לימוד ענין הוא והוא
כוחות בה ומכניסה באלקות הנשמה את המקשרת

הזה. בעולם לעבודתה לה הדרושים הרוחניים

הגוף לתוך יורדת שכשהנשמה אע"פ ולפיכך,
ממחשבה רק זה הרי שלמד, התורה מאתה נשכחת
אותם כל בפנימיותה נשארים מקום מכל אבל הגלוי',
על להתגבר הנשמה תוכל ידם שעל הרוחניים, הכוחות

הקב"ה. עם ולהתקשר הרע היצר

שאנו דזה חדריו", המלך הביאני גו' "משכני וזהו
לעורר פעולתה, את תפעול העליונה שההארה בטוחים

הואאותנו - אחריו) ש"נרוצה" (עד ית' אליו להתקרב
כבר שהקב"ה חדריו", המלך "הביאני שמכבר לפי
רוחניים כוחות למעלה, הנשמה בעוד בנו, הכניס
הארה ובהגיעה כולה), התורה כל לימוד (ע"י עצומים
שבנפשו אלו כוחות מתעוררים האדם, בנפש זו עליונה

פנימה.

ד להענין חוזר דלעילא"[כאן הנרמזאתערותא "

" לה'בכתוב קרבן מכם יקריב כי ."אדם

ש יוצא, עתה עד מהמבואר המובן אתערותא"דלפי

בזמנידלעילא רק באה והיא באדם, כלל תלוי' אינה זו "

הקב מאת ולבקש להתפלל שאפשר אלא ה"עתֿרצון,

."משכני"

יוכל שהאדם אופן שיש אלא כן, דאינו כאן ומחדש

שהקב משינתו"לגרום ויקיצו ויעוררו עמו יתחסד ה

העולם. בהבלי

ומבאר:] שממשיך וזהו

      
        
       
        


("אדם דלעילא אתערותא "להמשיך" לאדם אפשר
עוסק דכשאדם התורה, עסק ידי על והוא – יקריב") כי
עליונה הארה האדם על שתאיר גורם ה"ז בתורה
היא עצמה שהתורה לפי העליון", "אדם מבחינת
עשה מצוות רמ"ח בתורה יש שלכן "אדם", בחינת
כנגד תעשה לא מצוות ושס"ה אברים רמ"ח כנגד
מבחינת הוא התורה שורש כי שבאדם, גידים שס"ה
על נמשך התורה עסק ידי על ולפיכך העליון", "אדם
העליון" "אדם מבחינת עליונה" "הארה הלומד האדם

יקריב"). כי "אדם ענין (שזהו

שגורם כאן שמדובר התורה שעסק להדגיש [ויש

עליונה"ל "הארה לענין כלל דומה אינו – אתערותא"

"דלתתא נמשכת ידה שעל דלעילא" (המבואראתערותא "

ב'). פרק לעיל

" – ענינה לעיל המבוארת דלתתא אתערותא יגיעתכי

בשר ויגיעת ידינפש על הבהמית הנפש מדות את לזכך "

(כנ ואתהפכא דאתכפיא השלבים נעשה"שני שהוא עד ל),

זו עבודה ובשכר האדם, כח כפי לרוחניות וקרוב מזוכך

ש דלעילא, לאתערותא הרבה"זוכה אותו מקדשין
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קכב   

עוה"משא בתאוות השקוע באדם מדבר כאן ז"כ

יצרו על להתגבר הדרושים הכוחות את לו שאין ומרגיש

) בתורה עוסק וכשהוא מלמעלה, כח לנתינת גםוזקוק

וחומריותו בגשמיותו שהוא "כפי מבלי אתלקדש, ולזכך "

שהקבעצמו לכך גורם ב"), אותו יעיר עליונה"ה "הארה

הבהמית]. נפשו דזיכוך זו בעבודה להתחיל שיוכל כדי

       
     

כי להיות "נמשך התורה לימוד שע"י זה ענין
קוראיו לכל ה' "קרוב הכתוב תוכן גם הוא יקריב",
סיפא, רישא לאו דלכאו' באמת", יקראוהו אשר לכל
שום בלי קוראיו", לכל ה' ש"קרוב אומר דתחילה
דייקא, באמת" יקראוהו אשר "לכל ומסיים תנאים,
באמת, תהי' שהקריאה גבוהה, מדריגה זוהי שלכאו'
אלא אמת "אין – לתורה היא ב"אמת" הכוונה אלא
התורה, עסק ע"י היא להקב"ה שהקריאה – תורה"
גם קוראיו"), ("כל מישראל כאו"א של בידו זהו אשר
תורה, וללמוד לישב שיכול העולם, בהבלי ששקוע מי

יקריב"). כי "אדם (ע"ד אליו ה'" "קרוב ועי"ז

       
        
       
       

 
יעשה במעוזי יחזק "או הכתוב פירוש גם זהו
עוז אין – התורה על דקאי לי", יעשה שלום לי שלום
תיבת וכופל שלום, לידי מביאה שהיא – תורה אלא
"שלום וכמ"ש בשלום, בחינות שתי יש כי שלום,
ו"שלום לקרוב" "שלום ולקרוב", לרחוק שלום
אשר לכל קוראיו לכל ה' "קרוב ענין וזהו לרחוק",
ע"י הנה "רחוק", שהוא מי דגם באמת", יקראוהו

ה'"). ("קרוב קרוב" "נעשה התורה

    

        
        

      
שכדי יקריב", כי ב"אדם הפנימי הפירוש וזהו
העליון" "אדם מבחינת דלעילא אתערותא להמשיך

אדם. בחינת היא שגם התורה ע"י הוא

התמיד בפרשת הכתוב לשון דיוק גם יובן ובזה

תיבת דלכאורה במועדו", לי להקריב "תשמרו
קאי לי" "להקריב אלא קמ"ל, ומאי מיותרת "תשמרו"
אליו האדם נפש את המקרבת דלעילא אתערותא על
ע"י לזה וזוכים יקריב"), כי "אדם (כענין יתברך

משנה". זו "שמור – התורה

         
        
      

         
ע"י (שנמשכת דלעילא האתערותא אחרי והנה
גו' הבהמה "מן דלתתא, אתערותא צ"ל התורה) עסק
קיום ע"י היא ובכללות כנ"ל. קרבנכם" את תקריבו
מצוות הן ככולן שרובן שהמצוות לפי המצוות,
הגוף וכוחות הגוף אברי ע"י הוא שקיומן מעשיות,
מבררים המצוות קיום ע"י ולפיכך הבהמית, והנפש
סוף אין באור אותה ומקשרים הבהמית הנפש את

ב"ה.

על קאי צדקה גוי": תרומם "וצדקה שנאמר וזהו
צדקה), בשם נקראות המצוות כל (כי המצוות קיום
ה"גוי" את ולהגבי' לרומם היא המצוות וסגולת

הבהמית. ונפשו גופו דהיינו שבאדם,

  
נרוצה": אחריך "משכני הכתוב פירוש זהו
עבודת – נרוצה" "אחריך עליונה, הערה היא "משכני"
ה'. אחרי רצה הבהמית נפשו גם ידה שעל האדם
תורה, היא ד"חדריו" חדריו", המלך "הביאני וממשיך
אמו במעי שתינוק מה על קאי עבר לשון ו"הביאני"
להנשמה כח נתינת וזוהי התורה, כל אותו מלמדין

הבהמית. ונפשו הגוף עם עבודתה בשביל

בעת רק העליונה ההערה מאירה שבכלל אע"פ
סיוע עצמו על להמשיך האדם יכול מקום מכל רצון,
וכמ"ש התורה, לימוד ידי על הקב"ה, מאת זה ועזר
"ואין באמת", יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ה' קרוב
שעל יקריב", כי "אדם נאמר זה ועל תורה". אלא אמת
הערה נמשכה "אדם") בחינת ג"כ (שהיא התורה ידי
ד"מן העבודה צ"ל ואח"כ האלקית, לנפש העליונה
קיום ידי על וזו קרבנכם", את תקריבו גו' הבהמה
הבהמית הנפש את לקשר סגולה להן שיש המצוות

ב"ה. סוף אין באור
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נעשה דבריאה מל' שמבחי' למעלה יובן מכ"ז
אורות בחי' הוא דבריאה די"ס כו' ליצי' כתר
הבריאה, עולם לכל משפיעים מקוריי' בחי' שהן [דאלקו']
אינם כו' חג"ת חב"ד כמו הראשונות ט"ס בחי' אך
דבריאה ומלאכי' בנשמו' הבריאה עולם בתוך מתלבשים
הן אלא ממש הנפעל בתוך הפועל כח בבחי' תוכ[ם] בתוך
הוא דבריאה דע"ס מל' בחי' רק מקור[י], והעלם אין בבחי'
כמו המתגלה מה ודבר יש ערך בבחי' שהוא האחרונה בחי'
ונק' הבריאה עולם בתוך המתלבש הוא וכה"ג אותיות בחי'
זה מל' ובחי' כו', בנפעל הפועל כח בבחי' דבריאה מל'
ומקור כתר בחי' להיו' הערך בדילוג למטה שיורד הוא
בעו"ע הנ"ל עד"מ הוא והענין כו'. היצי' עולם לכל וראש
שנעשה הוא שבמשפיע והיש ההגשמה שבחי' ותלמיד דרב
שהוא גם המקבל השגת התהוות מזה להיו' רוחני אין בחי'
שבו היש בחי' שבעליון המל' בחי' כך כו', דקותו תכלית
מקור להיותו רוחני אין בחי' כתר בחי' [נעשה] אשר הוא
נמשך ה"ז ליצי' ומקור אין נק' שהוא גם היצירה לעולם
ט"ס בחי' אבל כו', המל' בחי' שהוא דבריאה היש מבחי'
היצירה לגבי לגמרי נעלם אין בחי' נק' דבריאה עליונו'
שכל בהשג' הנ"ל עד"מ ביצי' לגמרי מהם נמשך שלא
כו' לתלמיד כלל להשפיע יוכל שלא לעצמו משיג שהרב
לעשי' מיצי' עוד ומשתלשל שיורד מה יובן וכמ"כ וד"ל.
היינו דיצי' מל' דפי' לעשי', כתר נעשה דיצי' מל' שבחי'
שזהו כו' היצי' עולם כל שיצר האלקי הפועל כח בחי' ג"כ
לעשיה וכתר אין בחי' נעשה ומזה כו', היש התגלות בחי'
לתלמיד עצמה חכמה דבר אותה הרב בהשפלת הנ"ל עד"מ
בתלמיד ויש הגשמה [בבחי'] שנעשה שמה [הימנו] הקטן
כו', הקטן תלמיד לגבי רוחני אין בחי' שנעשה הוא הגדול
הגשמיי' להגלגלי' מקור שהוא דעשי' מל' בחי' עד וכמ"כ
מן השפע עוד שהושפל כמו שזהו כו' בה אשר וכל והארץ
התלמיד מן גם במדרגה שנמוך שלישי לתלמיד הרב
בג' הבא ושפע אור ענין בכלל שזהו כו', האמצעי
בעשי' דיצי' וממל' ביצי' דבריאה ממל' דבי"ע צמצומים
לומר אפשר (ועוד וד"ל כו' [הגשמי] בעה"ז דעשי' וממל'
ב' היינו לתחתון כתר נעשה שבעליון מל' שבחי' דמה
מהעלול נעלם אין בחי' והעלול, העילה שבין הנ"ל מדרגו'
שנשאר שבעליון מל' בחי' הוא במשפיע שנשאר לגמרי
העלול של רוחני אין ובחי' כו' ההתנשאות בבחי' למעלה

וד"ל). כו' לתחתון כתר בחי' שנעשה מה הוא

'בבחי שהוא דעו"ע ההשתלשלו' בבחי' הנ"ל כל
ל בג'מיש רק זה אין ליש מאין בבחי' ולא דוקא יש

דבריאה שממל' שלהם הספי' בבחי' גם כמו דבי"ע עולמו'
כמו לבריאה האצי' מבחי' אבל כו', ליצי' כתר בחי' נעשה
הבא הוא לבריאה כתר בחי' שנעשה דאצי' מל' מבחי'
עו"ע שנק' ליש מיש ולא דוקא ליש מאין השתל' בבחי'
דבחי' אלקי אין בבחי' האמיתי אין בחי' שנק' דהיינו
היש לפ"ע רוחני אין בחי' ולא כו' חד וחיוהי דאיהו האצי'
דאצי' שע"ס להיות עו"ע, בענין הנ"ל בלבד דמקבלי'
אור בבחי' שהן במה דבי"ע ע"ס מבחי' זה בדבר מובדלים
ע"ס מהות כמו מה ודבר יש במהות ולא האמיתי אין
כו' מהות בלי מ"ה בלי ע"ס דאצי' ע"ס נק' שהרי דבי"ע

וד"ל. וכידוע
כדבר זהו באמת לכאורה הנה הדברים באור

נשתלשלו דבריאה ע"ס בחי' שאם ביותר, פלא
ההשפעה בחי' שהוא ההשתל' בבחי' דאצי' ע"ס מבחי'
שמבחי' לנמוך מגבוה והמשכ' השפעה ככל והמשכה
מל' בענין כנ"ל לתחתון כתר נעשה שבעליון מל'
בחי' נק' לא למה א"כ כו', ליצי' כתר שנעשה דבריאה
מאחר דבריאה, דע"ס היש של אין בחי' דאצי' ע"ס
הע"ס הוא מקורם ובחי' היש בחי' הוא דבריאה שע"ס
אין בחי' ולא בלבד שלהם האין בחי' שהוא דאצי'
שבחי' לומר בהכרח שהרי כלל, יש מהות בלי האמיתי
שנק' באצי' הוא דבריאה ע"ס של והדקו' הרוחניו'
מהות יש הרי השפעה בחי' בכלל שבא שמאחר משפיע,
והדקו' הרוחני' בחי' הוא ששם בהכרח השופע כח
שהמשפיע או' אנו ואם כנ"ל, רוחני אין הנק' שלהם
לומר א"א א"כ כלל מהות בלי מ"ה בלי נק' דאצי'
עד דאצי' מאורו' ונמשכו נשפעו דבריאה ע"ס שבחי'
יש הרי נשפעו אם כי שלהם, ואין רוחני' בשם שנק'
מציאו' נמצא מהיכן נשפעו לא ואם עכ"פ, שופע מהות
עכ"פ דבריאה ע"ס בשם להקרות דבריאה דע"ס היש
מציאות אור נמשך דבאמת הוא הענין הנה אך כנ"ל.
בבחי' לא אבל דוקא דאצי' אור מבחי' דבריאה דע"ס
והמשכו' השפעו' כשאר למהות ממהות והמשכה השפעה
אור והשפע' המשכ' כי כנ"ל, כו' מיש יש הנק' דעו"ע
ע"ס נק' שהרי כלל מ"ה דבר מהות בבחי' אינו האצי'
בבחי' הוא האצי' דאור ההארה בחי' אלא כו', מ"ה בלי

כנ"ל.אי"ן ליש מאין הנק' והיינו ממש
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נעשה דבריאה מל' שמבחי' למעלה יובן מכ"ז
אורות בחי' הוא דבריאה די"ס כו' ליצי' כתר
הבריאה, עולם לכל משפיעים מקוריי' בחי' שהן [דאלקו']
אינם כו' חג"ת חב"ד כמו הראשונות ט"ס בחי' אך
דבריאה ומלאכי' בנשמו' הבריאה עולם בתוך מתלבשים
הן אלא ממש הנפעל בתוך הפועל כח בבחי' תוכ[ם] בתוך
הוא דבריאה דע"ס מל' בחי' רק מקור[י], והעלם אין בבחי'
כמו המתגלה מה ודבר יש ערך בבחי' שהוא האחרונה בחי'
ונק' הבריאה עולם בתוך המתלבש הוא וכה"ג אותיות בחי'
זה מל' ובחי' כו', בנפעל הפועל כח בבחי' דבריאה מל'
ומקור כתר בחי' להיו' הערך בדילוג למטה שיורד הוא
בעו"ע הנ"ל עד"מ הוא והענין כו'. היצי' עולם לכל וראש
שנעשה הוא שבמשפיע והיש ההגשמה שבחי' ותלמיד דרב
שהוא גם המקבל השגת התהוות מזה להיו' רוחני אין בחי'
שבו היש בחי' שבעליון המל' בחי' כך כו', דקותו תכלית
מקור להיותו רוחני אין בחי' כתר בחי' [נעשה] אשר הוא
נמשך ה"ז ליצי' ומקור אין נק' שהוא גם היצירה לעולם
ט"ס בחי' אבל כו', המל' בחי' שהוא דבריאה היש מבחי'
היצירה לגבי לגמרי נעלם אין בחי' נק' דבריאה עליונו'
שכל בהשג' הנ"ל עד"מ ביצי' לגמרי מהם נמשך שלא
כו' לתלמיד כלל להשפיע יוכל שלא לעצמו משיג שהרב
לעשי' מיצי' עוד ומשתלשל שיורד מה יובן וכמ"כ וד"ל.
היינו דיצי' מל' דפי' לעשי', כתר נעשה דיצי' מל' שבחי'
שזהו כו' היצי' עולם כל שיצר האלקי הפועל כח בחי' ג"כ
לעשיה וכתר אין בחי' נעשה ומזה כו', היש התגלות בחי'
לתלמיד עצמה חכמה דבר אותה הרב בהשפלת הנ"ל עד"מ
בתלמיד ויש הגשמה [בבחי'] שנעשה שמה [הימנו] הקטן
כו', הקטן תלמיד לגבי רוחני אין בחי' שנעשה הוא הגדול
הגשמיי' להגלגלי' מקור שהוא דעשי' מל' בחי' עד וכמ"כ
מן השפע עוד שהושפל כמו שזהו כו' בה אשר וכל והארץ
התלמיד מן גם במדרגה שנמוך שלישי לתלמיד הרב
בג' הבא ושפע אור ענין בכלל שזהו כו', האמצעי
בעשי' דיצי' וממל' ביצי' דבריאה ממל' דבי"ע צמצומים
לומר אפשר (ועוד וד"ל כו' [הגשמי] בעה"ז דעשי' וממל'
ב' היינו לתחתון כתר נעשה שבעליון מל' שבחי' דמה
מהעלול נעלם אין בחי' והעלול, העילה שבין הנ"ל מדרגו'
שנשאר שבעליון מל' בחי' הוא במשפיע שנשאר לגמרי
העלול של רוחני אין ובחי' כו' ההתנשאות בבחי' למעלה

וד"ל). כו' לתחתון כתר בחי' שנעשה מה הוא

'בבחי שהוא דעו"ע ההשתלשלו' בבחי' הנ"ל כל
ל בג'מיש רק זה אין ליש מאין בבחי' ולא דוקא יש

דבריאה שממל' שלהם הספי' בבחי' גם כמו דבי"ע עולמו'
כמו לבריאה האצי' מבחי' אבל כו', ליצי' כתר בחי' נעשה
הבא הוא לבריאה כתר בחי' שנעשה דאצי' מל' מבחי'
עו"ע שנק' ליש מיש ולא דוקא ליש מאין השתל' בבחי'
דבחי' אלקי אין בבחי' האמיתי אין בחי' שנק' דהיינו
היש לפ"ע רוחני אין בחי' ולא כו' חד וחיוהי דאיהו האצי'
דאצי' שע"ס להיות עו"ע, בענין הנ"ל בלבד דמקבלי'
אור בבחי' שהן במה דבי"ע ע"ס מבחי' זה בדבר מובדלים
ע"ס מהות כמו מה ודבר יש במהות ולא האמיתי אין
כו' מהות בלי מ"ה בלי ע"ס דאצי' ע"ס נק' שהרי דבי"ע

וד"ל. וכידוע
כדבר זהו באמת לכאורה הנה הדברים באור

נשתלשלו דבריאה ע"ס בחי' שאם ביותר, פלא
ההשפעה בחי' שהוא ההשתל' בבחי' דאצי' ע"ס מבחי'
שמבחי' לנמוך מגבוה והמשכ' השפעה ככל והמשכה
מל' בענין כנ"ל לתחתון כתר נעשה שבעליון מל'
בחי' נק' לא למה א"כ כו', ליצי' כתר שנעשה דבריאה
מאחר דבריאה, דע"ס היש של אין בחי' דאצי' ע"ס
הע"ס הוא מקורם ובחי' היש בחי' הוא דבריאה שע"ס
אין בחי' ולא בלבד שלהם האין בחי' שהוא דאצי'
שבחי' לומר בהכרח שהרי כלל, יש מהות בלי האמיתי
שנק' באצי' הוא דבריאה ע"ס של והדקו' הרוחניו'
מהות יש הרי השפעה בחי' בכלל שבא שמאחר משפיע,
והדקו' הרוחני' בחי' הוא ששם בהכרח השופע כח
שהמשפיע או' אנו ואם כנ"ל, רוחני אין הנק' שלהם
לומר א"א א"כ כלל מהות בלי מ"ה בלי נק' דאצי'
עד דאצי' מאורו' ונמשכו נשפעו דבריאה ע"ס שבחי'
יש הרי נשפעו אם כי שלהם, ואין רוחני' בשם שנק'
מציאו' נמצא מהיכן נשפעו לא ואם עכ"פ, שופע מהות
עכ"פ דבריאה ע"ס בשם להקרות דבריאה דע"ס היש
מציאות אור נמשך דבאמת הוא הענין הנה אך כנ"ל.
בבחי' לא אבל דוקא דאצי' אור מבחי' דבריאה דע"ס
והמשכו' השפעו' כשאר למהות ממהות והמשכה השפעה
אור והשפע' המשכ' כי כנ"ל, כו' מיש יש הנק' דעו"ע
ע"ס נק' שהרי כלל מ"ה דבר מהות בבחי' אינו האצי'
בבחי' הוא האצי' דאור ההארה בחי' אלא כו', מ"ה בלי

כנ"ל.אי"ן ליש מאין הנק' והיינו ממש
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דכמוÏÂÚ‰Â‰לח) ע"כ) כ"ח אות (ממ"ש הנ"ל מכל
אותיות ע"י הוא דבי"ע הנבראים שהתהוות
דאצי' ח"ע התהוות גם כמ"כ דאצי' מל' מבחי' ה' דבר
נק' ולכן טעמים הנק' עליון דכתר אותיות מבחי' הוא
וכמ"כ ל"ב. אות וכמש"ל מאין יש החכמה התהוות
שהן עילאה דטהירו מאותיות ג"כ הוא א"ק התהוות
והתהוותו הנ"ל מטעם מאין יש ג"כ ונק' שערים הרל"א
האור הסתלקות שהוא מקו"פ הנק' רב צמצום ע"י
לגבי הנבראים ביטול בענין שנת"ל וכמו כו' מהאותיות
והאותיות אותיות מבחי' רק והתהוותם הואיל ב"ה א"ס
ביטול ה"ע ממש וכמ"כ כו' השכל לגבי במציאות בטלים

א" אותיותבחי' מבחי' רק שהתהוותו ב"ה א"ס לגבי ק
א"ס האור בחי' לגבי לגמרי בטלים והם הנ"ל דטה"ע
רשימו נק' האותיות שהרי מהאותיות מעלה שלמעלה
ובטל ית' ממהו"ע בלבד זיו ג"כ הוא א"ס והאור בלבד
מאור בתוך כשהוא השמש כזיו ית' מהו"ע לגבי ממש
ית' מהו"ע לבד מציאות שום עוד אין א"כ כנ"ל השמש
אצי' בחי' עד ומ"מ באריכות. וכמש"ל אחד פי' וזהו ממש
אמיתי בביטול ג"כ בעיניהן שהם לפי יחו"ע נק' בכלל ועד
שהם לפי יחו"ת נק' ואילך ומבריאה כנ"ל השמש כזיו
היש ביטול שבטילים רק נפרד ודבר יש בחי' בידיעתן
הבריאה ותכלית בשכמל"ו. ענין וזהו ל"א אות וכדלעיל
מלך המאציל שיהי' כדי הנפרדים התהוות שיהי' הוא
בתחתונים. דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי עליהם
יותר ניכר הגשמיות והתהוות השפלים הדברים ובהתהוות
ועד ופי' באריכות: כ"ד אות וכמש"ל הבורא וגדולת כח
י"ט אות נת"ל דכבר הענין אתוון בחלופי אחד הוא
האחדות מן הריבוי התהוות ענין מרומז אחד שבתיבת
צנור דהיינו החכמ' מקור הוא שהאל"ף והוא הפשוטה
אאלפך בחי' שיהי' לאלפים חסד נוצר מבחי' הנמשך
התחלקות נמשך שממנה בעצמה החכ' היא והחי"ת חכמה,
מדר' ב' יש זה בדבור אמנם רבתי, ד' הנק' הדבור אותיו'
ממנו והמתהוי' בגילוי מאיר ששם באצי' שהוא כמו הא'
וה"ע יחו"ע בענין כנ"ל ב"ה לא"ס במציאות בטילי'
אדה"ר נשמת כמו אצי' שמבחי' הגדולות נשמות התהוות

וכיוצא והנביאים האבות נשמת וכמו באפיו ויפח בו שנא'
אליו במציאות ממש ובטילים ממש לה' מרכבה שהיו בהן
מל' בחי' הוא והב' רבתי. ד' נק' הנ"ל דבור ובחי' כו'
נשמות ולברוא להוות דבי"ע במלכות כשמתלבשת דאצי'
ד' שהוא ועד ענין וזהו ממש והעוה"ז דבי"ע ומלאכים
ומסכים צמצומים ע"י הוא ששם לפי רבתי שאינו
אלו אותיות המשכת והנה כנ"ל מאד מוסתר שהאלקות
בענין וכנ"ל החכמ' אמצעות ע"י ג"כ הוא דבי"ע דמל'
וי"ו נעשה האל"ף מבחי' דהיינו ועד בחי' שזהו אלא אחד
גם למטה ב"ה א"ס שנמשך המשכה בחי' שהוא ר"ל
הוי"ו כי דבי"ע ועולמות ומלאכים נשמות לברוא בבי"ע
עי"ן כי עי"ן נעשה החי"ת ומן למטה ההמשכה על מורה
וגם העדה עיני החכמים נק' ולכן חכמה בחי' ג"כ הוא
בחי' שהיא אלא כנודע החכמה מן נמשכת העין ראיית
בענין במ"א כמ"ש דאבא נו"ה (מבחי' החכמה חיצוני'
לפי הדיוטות הן אפי' כשרים עדים דלכך החדש קידוש
הר"מ מאמר בביאור יעו"ש דאבא מחיצוניו' היא שהראי'
לפי והיינו כו') החדש לקדש דא בתר פקודא תשא ר"פ
התהוות שיהי' בבי"ע מח"ע שנמשך מה הוא שבכאן
מחיצוניו' רק לשם נמשך לכך דבי"ע דמל' הדיבור אותיות
התהוות הוא הדל"ת ואח"כ דועד העי"ן וזהו הח"ע
ג"כ ועד בתיבת מרומז ונמצא דבי"ע. דמל' הדבור אותיות
בטילים שהנבראים מה שהוא שבאח"ד הנ"ל ביטול ענין
אותן המהוה דועד שבדלי"ת הדבור אותיות לגבי במציאות
האותיות מקור החכמה לגבי בטל והדלי"ת ליש מאין
א"ס אור להארת בטילה והחכמ' דועד עי"ן שהוא
מהא"ס זו המשכה על המורה הוי"ו שהוא בה המתלבש
רק אחד בפי' וכנ"ל ממש בלעדו אפס וא"כ כנ"ל ב"ה
בטילים שהם יחו"ע בחי' שהוא לפי בגילוי הוא שבאחד
אחד פי' שזהו ממש עוד שאין עד ג"כ בידיעתן באמת
חשיב כלא דקמי' רק בידיעתן נפרדים שהם בבי"ע משא"כ
בחי' על שמורה אתוון חלופי דרך זו המשכה בא לכך
ונפרד ודבר יש בחי' הנברא שיהי' כדי ההמשכה העלם
הבריאה תכלית שזהו כנ"ל היש ביטול אח"כ ושיתבטל
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‡כראשונים אבני' לוחות שני לך פסל משה אל ה'
לך ויגד הה"ד מ"ו ר"פ תשא במד"ר וארז"ל וגו',
לו אמר י"א) (איוב לתושי' כפליים כי חכמה תעלומות
אלא היו שלא הראשונות בלוחות תצטער אל הקב"ה
שיהי' לך נותן אני השניים ובלוחות בלבד, הדברות עשרת
זהו הלא צ"ל ולכאו' עכ"ל. כו' ואגדות מדרש הלכות בהם
במעלה היו הראשונות דהלוחות רז"ל בדברי המבואר נגד
הי' דוקא שמהם א' דנ"ד דעירובין פ"ה כמשארז"ל עליונה
שולטות היו ושלא התורה את ישראל ישכחו שלא נמשך
כי פי' תשא ס"פ מהאריז"ל ובלק"ת ולשון. אומה בהם
נשאר ולא משה השגת נתמעטה בעגל ישראל שחטאו אחר
חוזרי' ובשבת דויקרא, זעירא א' וז"ס מאלף א' חלק אלא
וע"ז חלקו, במתנת משה ישמח וז"ש במתנה אליו ונותנים
גדולה לך נתתי כלום מגדולתך רד רד, לך ע"פ רז"ל רמזו
הרגל בבחי' ישראל שהיו לפי והיינו ישראל, בשביל אלא
בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש כמ"ש שלו
ראש, ובחי' מקיף בחי' למשה נמשך הי' וע"י בהם ומ"מ
בכל וכן אותה, ונושאת הראש שמעמדת הרגל וכמעלת
מוחו נעשי' עי"ז המעשה בבחי' מעשיו שמתקן ע"י אדם
לוחות מעלת מובן ונמצא ככה. פעמי' אלף זכים ולבו
שנחסרו אורות האלף שהרי העגל, חטא שקודם הראשונות
שרק השניים, לוחות כשניתן אח"כ נתמלאו לא למשה
שהלוחות מאחר וגם במתנה, לו נותנים לבד בשבת
הלוחות בערך אינם ודאי משה ידי מעשה הם השניות
ג"כ בשניים שהמכתב הגם אלקי', מעשה שהיו הראשוני'

לך. פסל נא' מ"מ הוא אלקי' מכתב
Í‡'ב דך"ב דנדרי' פ"ג משארז"ל ע"ד הוא הענין

חמשה אלא להם ניתן לא ישראל חטאו לא אלמלא
רוב חכ' ברוב כי שנא' בלבד יהושע וספר תורה חומשי
שמאחר נשכר, חוטא דא"כ צ"ל זה וגם א'), (קהלת כעס
שבעטו לפי פי' רש"י הנה אך תורה, להם ניתוסף שחטאו
והענין עכ"ל. יותר, להטריחן חכמה רוב להם נוסף וחטאו
לא יעקב בני ואתם שניתי לא ה' אני כתי' דהנה הוא
איך שניתי לא ה' שאני מאחר מתמה שהנביא פי' כליתם
בבחי' ההתבוננות ע"י כי והיינו כליתם, לא יעקב בני אתם
הוא ואתה שנבה"ע קודם הוא ואתה שניתי לא ה' אני
לפי והיינו וכלל, כלל שינוי שום בלי שנבה"ע לאחר
שאינו בעלמא הארה מבחי' הוא ההשתלשלות שכלליות

ותשוקה כליון בבחי' להיות צריך הי' לזאת ואי כלל, נוגע
כי בחי' אפי' חפצתי, לא ועמך בבחי' להיות ית' אליו
כי לך, וטפל בטל עמך רק שהוא מאחר חיים מקור עמך
דבר בשום יחפוץ שלא העליון, ג"ע בחי' בשמי' לי מי
א"ס כ"א בעוה"ב ולא והעליון התחתון בג"ע לא
עד בעלמא מהארה רק הם שכולם מפני והיינו עצומ"ה,
אם יחפוץ באיזה לזאת ואי מהתהוותן, כלל שניתי שלא
וע"ז לכל. ומקור עיקר בעצמותו או הנפרשת בהארה
הגורם הנה אך כליתם. לא מדוע ישראל על הנביא מתמה
כמו זה ביטול מבחי' הנפש את ומעכב מונע להיות
כי הגם כליתם לא יעקב בני ואתם הכתוב שהעיד
לא ואתם הצ"ל (דאל"כ שניתי לא ה' אני בבחי' מתבונני'
הנפש כח חלישות הוא לזה הסיבה הנה לבכם) על שמתם
כשל מ"ש והוא ומאסרה, מנרתקה לצאת בכוחה שאין
הנפש כח ונתחלש נכשל העוונות שע"י כחי בעווני
לבין ביניכם מבדילי' היו עונותיכם אם כי וכמ"ש
גשמיות גם אלא ממש עוונות לא גם ובאמת אלקיכם,
הוא שהוא מבדיל מסך שנעשה הוא וחומריותו הגוף
שמורידה עד הנפש את ומלביש שמגביל וגבול המיצר
ולצאת לעלות יכולה ואינה גשמי' בתענוגי' אחריה לימשך
אלא עני אין במצרים אבותינו עני את ותרא ועז"נ ממנה,
הכוסף בחי' הוא אהוי"ר בחי' לחו"ג שנחלק בדעת
הגוף מיצר בחי' במצרי' שהם ע"י והוא הנ"ל והתשוקה
התורה ניתנה ולזה מאד. עד הנפש ומלביש שמגביל
לנה"א ועוז כח הנותנת שהיא עוז נק' שהתורה לישראל
ממסגר לצאת וגסותם ונה"ב הגוף חומריות על להתגבר
בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' וכמ"ש אסיר,
מברך הוא עי"ז לעמו ה' שנתן עוז שנק' התורה ע"י פי'
בפמשמ"ע שלום כמארז"ל שלום, בחי' ב' בשלום אותם
והשלום התקשרות, בחי' הוא שלום בפמשמ"ט, ושלום
בנה"א ממש ב"ה אוא"ס גילוי בחי' הוא שבפמשמ"ע
והשלום ממש, ביטול בבחי' ומיוחדת קשורה להיות
בגוף המלובשי' הנה"א כוחות הארת היינו בפמשמ"ט
שיהיו רק ונה"ב הגוף מצד ומעכב מונע יהי' שלא ונה"ב
שנק' התורה כי זה, ביטול לבחי' ומתרצי' מסכימי' כולם
הגוף, שמצד הסט"א כח שמתשת תושי' ג"כ נק' עוז
כלל בדרך התורה וז"ע כו', קם כשזה יאמץ מלאום ולאום
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‡כראשונים אבני' לוחות שני לך פסל משה אל ה'
לך ויגד הה"ד מ"ו ר"פ תשא במד"ר וארז"ל וגו',
לו אמר י"א) (איוב לתושי' כפליים כי חכמה תעלומות
אלא היו שלא הראשונות בלוחות תצטער אל הקב"ה
שיהי' לך נותן אני השניים ובלוחות בלבד, הדברות עשרת
זהו הלא צ"ל ולכאו' עכ"ל. כו' ואגדות מדרש הלכות בהם
במעלה היו הראשונות דהלוחות רז"ל בדברי המבואר נגד
הי' דוקא שמהם א' דנ"ד דעירובין פ"ה כמשארז"ל עליונה
שולטות היו ושלא התורה את ישראל ישכחו שלא נמשך
כי פי' תשא ס"פ מהאריז"ל ובלק"ת ולשון. אומה בהם
נשאר ולא משה השגת נתמעטה בעגל ישראל שחטאו אחר
חוזרי' ובשבת דויקרא, זעירא א' וז"ס מאלף א' חלק אלא
וע"ז חלקו, במתנת משה ישמח וז"ש במתנה אליו ונותנים
גדולה לך נתתי כלום מגדולתך רד רד, לך ע"פ רז"ל רמזו
הרגל בבחי' ישראל שהיו לפי והיינו ישראל, בשביל אלא
בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש כמ"ש שלו
ראש, ובחי' מקיף בחי' למשה נמשך הי' וע"י בהם ומ"מ
בכל וכן אותה, ונושאת הראש שמעמדת הרגל וכמעלת
מוחו נעשי' עי"ז המעשה בבחי' מעשיו שמתקן ע"י אדם
לוחות מעלת מובן ונמצא ככה. פעמי' אלף זכים ולבו
שנחסרו אורות האלף שהרי העגל, חטא שקודם הראשונות
שרק השניים, לוחות כשניתן אח"כ נתמלאו לא למשה
שהלוחות מאחר וגם במתנה, לו נותנים לבד בשבת
הלוחות בערך אינם ודאי משה ידי מעשה הם השניות
ג"כ בשניים שהמכתב הגם אלקי', מעשה שהיו הראשוני'

לך. פסל נא' מ"מ הוא אלקי' מכתב
Í‡'ב דך"ב דנדרי' פ"ג משארז"ל ע"ד הוא הענין

חמשה אלא להם ניתן לא ישראל חטאו לא אלמלא
רוב חכ' ברוב כי שנא' בלבד יהושע וספר תורה חומשי
שמאחר נשכר, חוטא דא"כ צ"ל זה וגם א'), (קהלת כעס
שבעטו לפי פי' רש"י הנה אך תורה, להם ניתוסף שחטאו
והענין עכ"ל. יותר, להטריחן חכמה רוב להם נוסף וחטאו
לא יעקב בני ואתם שניתי לא ה' אני כתי' דהנה הוא
איך שניתי לא ה' שאני מאחר מתמה שהנביא פי' כליתם
בבחי' ההתבוננות ע"י כי והיינו כליתם, לא יעקב בני אתם
הוא ואתה שנבה"ע קודם הוא ואתה שניתי לא ה' אני
לפי והיינו וכלל, כלל שינוי שום בלי שנבה"ע לאחר
שאינו בעלמא הארה מבחי' הוא ההשתלשלות שכלליות

ותשוקה כליון בבחי' להיות צריך הי' לזאת ואי כלל, נוגע
כי בחי' אפי' חפצתי, לא ועמך בבחי' להיות ית' אליו
כי לך, וטפל בטל עמך רק שהוא מאחר חיים מקור עמך
דבר בשום יחפוץ שלא העליון, ג"ע בחי' בשמי' לי מי
א"ס כ"א בעוה"ב ולא והעליון התחתון בג"ע לא
עד בעלמא מהארה רק הם שכולם מפני והיינו עצומ"ה,
אם יחפוץ באיזה לזאת ואי מהתהוותן, כלל שניתי שלא
וע"ז לכל. ומקור עיקר בעצמותו או הנפרשת בהארה
הגורם הנה אך כליתם. לא מדוע ישראל על הנביא מתמה
כמו זה ביטול מבחי' הנפש את ומעכב מונע להיות
כי הגם כליתם לא יעקב בני ואתם הכתוב שהעיד
לא ואתם הצ"ל (דאל"כ שניתי לא ה' אני בבחי' מתבונני'
הנפש כח חלישות הוא לזה הסיבה הנה לבכם) על שמתם
כשל מ"ש והוא ומאסרה, מנרתקה לצאת בכוחה שאין
הנפש כח ונתחלש נכשל העוונות שע"י כחי בעווני
לבין ביניכם מבדילי' היו עונותיכם אם כי וכמ"ש
גשמיות גם אלא ממש עוונות לא גם ובאמת אלקיכם,
הוא שהוא מבדיל מסך שנעשה הוא וחומריותו הגוף
שמורידה עד הנפש את ומלביש שמגביל וגבול המיצר
ולצאת לעלות יכולה ואינה גשמי' בתענוגי' אחריה לימשך
אלא עני אין במצרים אבותינו עני את ותרא ועז"נ ממנה,
הכוסף בחי' הוא אהוי"ר בחי' לחו"ג שנחלק בדעת
הגוף מיצר בחי' במצרי' שהם ע"י והוא הנ"ל והתשוקה
התורה ניתנה ולזה מאד. עד הנפש ומלביש שמגביל
לנה"א ועוז כח הנותנת שהיא עוז נק' שהתורה לישראל
ממסגר לצאת וגסותם ונה"ב הגוף חומריות על להתגבר
בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' וכמ"ש אסיר,
מברך הוא עי"ז לעמו ה' שנתן עוז שנק' התורה ע"י פי'
בפמשמ"ע שלום כמארז"ל שלום, בחי' ב' בשלום אותם
והשלום התקשרות, בחי' הוא שלום בפמשמ"ט, ושלום
בנה"א ממש ב"ה אוא"ס גילוי בחי' הוא שבפמשמ"ע
והשלום ממש, ביטול בבחי' ומיוחדת קשורה להיות
בגוף המלובשי' הנה"א כוחות הארת היינו בפמשמ"ט
שיהיו רק ונה"ב הגוף מצד ומעכב מונע יהי' שלא ונה"ב
שנק' התורה כי זה, ביטול לבחי' ומתרצי' מסכימי' כולם
הגוף, שמצד הסט"א כח שמתשת תושי' ג"כ נק' עוז
כלל בדרך התורה וז"ע כו', קם כשזה יאמץ מלאום ולאום
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‰ÏÂÚ‰בדרך בהתבוננות היא העבודה דתכלית הנ"ל מכל
ועי"ז בלב, האהבה במדת מתעורר שעי"ז פרט
כלל בדרך בהתבוננות משא"כ הנה"ב, וזיכוך בירור נעשה
הנה"ב על פועל ואינו דמיון, בדרך היא שההתפעלות
פועל שאינו לומר שא"א והגם שהוא, כמו בתקפו שנשאר
כלל, עובד הי' שלא כמו דומה אינו דודאי הנה"ב על כלל
ודקות זיכוך איזה בו נראה הנ"ל באופן העבודה ע"י דגם
מדה לו יש ואחד אחד כל דהנה הוא הענין איידעלקייט), (א
כי אותה, ולזכך לברר שעליו הטבעיות מהמדות פרטית
עוד היו שלא חדשות נשמות אינם דעכשיו דנשמות נודע
ובאו בעולם היו שכבר ישנות נשמות כ"א כלל, לעולמים
הקודם, בפעם בררו שלא מה לברר בעולם הפעם עוד
גם הכל בו יש שלימה קומה בציור בא הרי דהנה"ב ולהיות
מאחר חלישות בבחי' בו שהן רק נתבררו שכבר אותן

וע"כ בתוקף בו היא נתבררה שלא והמדה כבר, שנתבררו
גם עליהם פועל מכבר שנתבררו המדות אותן על
אלקי התעוררת שאיזה דהיינו כללות, בבחי' ההתבוננות
היו שכבר מאחר לזכותם הנ"ל המדות על פועל שבנפשו
אינם מחדש דהנה"ב קומה בהציור בבואם (דודאי זכים
יהי' לא ואם הקודם, בפעם כשנתבררו שהיו כמו כ"כ זכים
ח"ו שמקלקל והיינו ביותר, ויתעבו יתגברו הזה בפעם עובד
בהתעוררות כמו קלה בעבודה אך מכבר, שתיקן מה גם
אותה ולתקן לברר בכדי אבל כו'), מזדככים הנ"ל כללי
העיקר ושזה בתוקף אצלו שהיא עדיין נתבררה שלא המדה
ע"י כ"א קלה בעבודה לבררה א"א לברר, לחלקו שמגיע
בסש"ב המבואר נפש ויגיעת בשר ביגיעת ויגיעה עבודה
פועל אינו כללות בבחי' העבודה באמת זאת ובמדה פמ"ב,

כלל. עובד שאינו כמו בתקפה וה"ה מאומה
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ה בראיה שכל מהתבוות השכל. את משרת המחשבה כח המדות, את משרת הדיבור כח
לאלקות. להבטל חפצו כל יהיה ידיו, מעשה רק

ÁÎcּדדּבּור הּׂשכל, מׁשרת היא ּבעּקרּה הּמחׁשבה ¿…«ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא ּדדּבּור והּׂשכל, הּמּדֹות מׁשרתי הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומחׁשבה
ּדהּמּדֹות ולהיֹות הּׂשכל. מׁשרת ּומחׁשבה הּמּדֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמׁשרת
הּוא אֹותם המגּלה ּגם הּנה לכן הּזּולת, אל הם ּבעּקרם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנה
הּכח ּגם הּנה לכן לעצמֹו, ׁשעּקרֹו להיֹות והּׂשכל ּגלּוי; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכח
ׁשהּבעלי ולהיֹות זּולתֹו; לגּבי נעלם ּכח הּוא אֹותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמגּלה
אבל לדּבר, ללּמדם ּבאפׁשר הּנה לכן מּדֹות, ּבעלי הם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָחּיים
רק והיא ּכלל, חּיים לבעלי ׁשּי אינֹו הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָענין
ּבכל ההתּבֹוננּות היא הּמחׁשבה ענין ועּקר האדם, ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָמּמעלת
אּלא אינֹו ּׁשּנברא מה ּדכל ּוכׁשּיתּבֹונן וׂשכל, חכמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
ּדעּתֹו ּוכׁשּיעמיק לבד, מעׂשה ּבחינת ,"ידי ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָ"מעׂשה
ׁשּקדֹוׁשים ,"ׁשמ יׁשּתּבח קדֹוׁשים "ּבֹורא ּבענין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַלהתּבֹונן

הרי הם ּגם הּנה ואֹופּנים, ׂשרפים העליֹונים הּמלאכים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהם
ׁשמ מּבחינת ּדהארה ּדהארה מהארה אּלא אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהתהּוּותם

ז ּבכל ּכׁשּיתּבֹונן הרי לעד, ׁשמ הּדעת,ויׁשּתּבח ּבהעמקת ה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבלבד זֹו ּדלא אמּתית, הּכרה לידי ׁשּיבֹוא ּבהכרח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהרי
ׁשּלא זאת עֹוד אּלא וגׁשמּיּותֹו, העֹולם ּבחמרּיּות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּימאס
ּורצֹונֹו חפצֹו ּכל אם ּכי ׁשּלמעלה וגּלּויים ּבאֹורֹות ּגם ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹיחּפץ
[אברהם] ׁשם "וּיבן וזהּו .יתּבר אליו ּולהּכלל להּבטל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּוא
עלמין מקֹור הוי' ׁשהּוא אליו", הּנראה לה' ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמזּבח

לדרּגאיחּדאתּגלין עלה נפׁש ּבמסירּות זֹו עבֹודה ידי ועל , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הוי' ׁשם ׁשהּוא סתם, לה'" מזּבח ׁשם "וּיבן יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליֹונה
החסד מּדת ּבמּדתֹו להּדבק הּנגּבה" ונסֹוע ו"הלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדלעּלא,
מּמׁש. לאלקּות מרּכבה ׁשהיה עד עּלאה, ּדעלמא ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשירּותא
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העולמים".*) לחי בטהרה נשמתו מסר אשר קודם אחדים רגעים איזה הבדלה "אחר זה כתב כי כותב, הרב שבחי ספר בסוף הסתלקותו:
שערים. מאה בסי' אינו עגול בחצאי המוקף

בענין.*) שיעשו א"א שערים: במאה בענין: א"א
וחסדים.*) שקרים מלא שערים: במאה חסדים: מלא
ולשוב.*) באהבה לקבל לנחמו במעשיו ולפשפש לעורר לנחמו שערים: במאה ולשוב: לנחמו..

•
      

      

כוחותיו. עזבוהו לאט לאט, ימים. האריך לא זלמן שניאור ר'

למדנים למשפחות המתייחסים לצאצאים הראוי כפי שיתנהגו ילדיו את הזהיר פטירתו, לפני
וחרדים.

רצתה היא אחיה. על ולהשגיח לפרנס להמשיך - מקודם כמו - מוכנה לאה דבורה הייתה מצידה
עצמה. עימה ללמוד גם יוכל וכן, תורה, ללמוד להמשיך ברוך יוכל כך ידי שעל

מוויטעבסק נעלם הוא משלו, תכניות כבר היו לברוך .אך

עתה התגורר לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר' הסבא גלמודה. כעת נשארה לאה, דבורה
ששם כך, עקב מוויטעבסק, להסתלק רצתה לא לאה דבורה אך אצלו. תישאר שהנכדה, ורצה במינסק,
לעתים מבקרת הייתה היא מחייה. חלק להיות הפכו אלו קברים ואמה. אביה של קבריה נמצאים
הכול "מספרת" הייתה לאה דבורה ליבה. את שופכת הוריה קברות ליד ושם העלמין, בבית קרובות

דבריה. את ושומעים הזה, בעולם כאן חיים הם כאילו ואמה, לאביה

קדיש, ר' דודה בבית להתגורר לעבור טוב שיותר לאה דבורה החליטה אלו, קברים בגלל ואכן,
בתפירה לעסוק תמשיך שהיא ודודתה, דודה עם התנתה זאת עם יחד אך בוויטעבסק. התגורר אשר

עצמה. בכוחות להתפרנס כדי



קכז
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העולמים".*) לחי בטהרה נשמתו מסר אשר קודם אחדים רגעים איזה הבדלה "אחר זה כתב כי כותב, הרב שבחי ספר בסוף הסתלקותו:
שערים. מאה בסי' אינו עגול בחצאי המוקף

בענין.*) שיעשו א"א שערים: במאה בענין: א"א
וחסדים.*) שקרים מלא שערים: במאה חסדים: מלא
ולשוב.*) באהבה לקבל לנחמו במעשיו ולפשפש לעורר לנחמו שערים: במאה ולשוב: לנחמו..

•
      

      

כוחותיו. עזבוהו לאט לאט, ימים. האריך לא זלמן שניאור ר'

למדנים למשפחות המתייחסים לצאצאים הראוי כפי שיתנהגו ילדיו את הזהיר פטירתו, לפני
וחרדים.

רצתה היא אחיה. על ולהשגיח לפרנס להמשיך - מקודם כמו - מוכנה לאה דבורה הייתה מצידה
עצמה. עימה ללמוד גם יוכל וכן, תורה, ללמוד להמשיך ברוך יוכל כך ידי שעל

מוויטעבסק נעלם הוא משלו, תכניות כבר היו לברוך .אך

עתה התגורר לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר' הסבא גלמודה. כעת נשארה לאה, דבורה
ששם כך, עקב מוויטעבסק, להסתלק רצתה לא לאה דבורה אך אצלו. תישאר שהנכדה, ורצה במינסק,
לעתים מבקרת הייתה היא מחייה. חלק להיות הפכו אלו קברים ואמה. אביה של קבריה נמצאים
הכול "מספרת" הייתה לאה דבורה ליבה. את שופכת הוריה קברות ליד ושם העלמין, בבית קרובות

דבריה. את ושומעים הזה, בעולם כאן חיים הם כאילו ואמה, לאביה

קדיש, ר' דודה בבית להתגורר לעבור טוב שיותר לאה דבורה החליטה אלו, קברים בגלל ואכן,
בתפירה לעסוק תמשיך שהיא ודודתה, דודה עם התנתה זאת עם יחד אך בוויטעבסק. התגורר אשר

עצמה. בכוחות להתפרנס כדי



קכח   

עילוי עם - "שידוך" עבורה לו שיש קדיש, ר' דודה הודיע אחד שיום עד חייה, התנהלו אמנם וכך
מטשאריי. כעילוי המוכר יצחק, יוסף ר' בשם צעיר

שם הוריה. לקברות העלמין לבית קודם הלכה לשידוך, הסכמתה את לאה דבורה הביעה בטרם
עבורה, הנכון הוא זה ושידוך במידה אשר ובקשתם, המוצע, השידוך על ואמה" ל"אביה הודיעה

השידוך. יבוטל - עבורה המתאים השידוך זה אין ואם בהצלחה, יעבור שהכול שישתדלו

מוצאה, על לה הידוע כל את לו סיפרה היא יצחק. יוסף ר' החתן, עם שיחה ניהלה מכן לאחר
הקבלה בדרך ההולכים אלה עם שנמנית כמי עצמה את רואה היא כי בכך, דבריה את וסיימה

מראש. זה כל יידע חתנה, יצחק יוסף שר' רצתה היא והחסידות.

שלו, ייחוסו אודות לה לספר החל דבריה, את שסיימה ולאחר רב, בעניין לה האזין יצחק יוסף ר'
שם בעל ישראל ר' ידי על להתפרסם החלה זו שדרך כפי החסידות, בדרכי הולך עצמו שהוא וסיים,

טוב.

החסידות דרך את במדויק לו הכיר טוב שם הבעל מתלמידי אחד כי גם, לה סיפר יצחק יוסף ר'
סיפר יצחק יוסף שר' זה היה לאה דבורה של מבחינתה ביותר החשוב הדבר כחסיד. נחשב הוא ואשר
את לחפש שיבוא תלמיד, אותו ידי על לו שנמסר כפי טוב שם הבעל של דרישתו לפי זה שהיה לה,

ומאם. מאב יתומה שהיא אחת אודות הוא שהמדובר לו מסר ואפילו בוויטעבסק, זיווגו

הנכון. זיווגה זהו כי ספק כל לאה לדבורה היה לא עתה

אשר שלהם, ה"תנאים" על החליטו ושם לאה דבורה של הוריה לקברי העלמין לבית הלכו שניהם
והם: שלהם, סודם להיות אמורים היו

שנייםֿשלוש שיעור, חתונתם לאחר - לאה דבורה עם - איתה ילמד יצחק יוסף שר' כל, ראשית
בשבוע; פעמים

המשפחה; פרנסת בעול לשאת שתוכל כדי כתופרת במקצועה הלאה תמשיך לאה שדבורה שנית,

שלהם; טובים והמעשים המצוות בכל שותפים יהיו ששניהם שלישית,

תורה; לומדת - לאה דבורה - שהיא העניין בסוד שיישאר רביעית,

טוב; שם הבעל בדרכי וינהגו החסידות בדרכי ילכו שהם חמישית,

הדבר; את לגלות הזמן שיגיע עד בסוד, יישמר חסידים שהם זה שעניין שישית,

החסידות; בדרך וידריכום יחנכום ילדים להם יהיו אם אשר שביעית,

תורה; ילמדוה בת, להם תהיה אם אשר שמינית,

לצדקה; עשירית יפרישו רווחיהם, מכל אשר תשיעית,

הייתה לאה דבורה וויטבסק. העיר של הישיבה לראש יצחק יוסף ר' התמנה חתונתם לאחר
ברוך. אחיה נמצא היכן ידיעתה אי זה היה - חייה על העיב אחד דבר אך מאושרת.
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תרפ"א סיון ט"ו ב"ה,

ותלמידי מקושרי ואוהבינו, ידידינו כבוד

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

אילינא, עיר יושבי אי"א וו"ח זי"ע, נבג"מ

טוב רוב על ויתענגו יחיו, עליהם ד'

ורוחניות, בגשמיות

הגיעו המוסדות לטובת תרומתם כי להודיעם בזה הנני

יתברכו זאת ובגלל עת, בכל הנשלחים הקבלות כפי במועדם

וזרעם, ביתם הם והתומכים המנדבים והמעשים העושים

אחד כל לב משאלות השי"ת ימלא כי ומכופלת, כפולה בברכה

למו להשפיע מרום אלוקה ויואיל ולברכה, לטובה ואחד

בכל טוב פרי ויראו ונצחי, בזמני ועושר אושר חיים שפעת

לב תשוקת השי"ת להם ויתן בשר, ועד מנפש ידם מעשי

את והמעדנת הגו, את הרוממת הצדקה, במעשה ֵַלהתחזק

מעלה. מעלה ויעלו הנפש,

באשר אדם כל הנה האדם, יחי' בלבד הלחם על לא אמנם

תבל, אדמות עלי תעודתו ולהשכיל להבין לידע עליו אדם הוא

המפוארות, מדות במשבצות ולהשבצה בראה לתהו לא כי

עלה גורלינו כי חלקינו, טוב מה אשרינו יצרה. המעש, ַַָֹוכשרוני

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד במחשבת ָָעלה

בית בדרך סלולה, דרך לפנינו לסלול זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בסנסני באחזינו במושבותינו יהי' אור זה בדורנו גם אשר אל,

אנשי שבת נעים ומה טוב מה התורה. חכמת בדעת החיים עץ

וערב, בקר לימוד, בשיעורי לשמוע זתים, כשתלי יחדיו, תום

ובאגודת משניות, בחברת ימימה, מימים קדש, בעם הנהוגה

החכמה פניני זאת בגלל אשר למעריב, מנחה בין אגדה שומעי

העם בלשון תמיד התגלגלו התרומיות מדות צחות ומעלת

שוב או עמוד השתדל אחד כל כי להיות שפתיו, וניב הישראלי

וחידת חכמים דברי שמוע לענג לו ויהי והלימוד, ההגדה בעת

הקנין הבית בהנהגת וציווים, פקודיהם ואזהרת ספוריהם,

והמסחר.

אבותינו כ"ק יסדו החסידות בתורת הוי', שמש בזרוח

על נוסף ילמדו כי זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים, רבותינו

ואשר פה, ובעל בכתב החסידות תורת גם הנזכרים הלימודים

חברים, בדיבוק אהובים וריעים אוהבים בסוד יחדיו יתוועדו

מנוקה הלב, טהרת וחיבת באהבה ידברו רעהו את איש אשר

רעהו, בכנף התחזקו איש ואיש וקנאה, תחרות, שנאה מכבוד,

לא כי ברור בידעינו העבודה, במעלת זרוע שלובי ללכת

בלב הטוב, מעשה המעשה, אם כי עיקר, והלימוד המדרש

תשיג אשר ככל איש איש יעשו אשר טובה, ובעין פתוחה,

כי ונחלתו, עמו בטוב החפץ הטוב, להאל ולקוות יכולתו

בשמחת העבודה בשערי בוא היכולת למו ויתן מצעדיו, ירחיב

ישרה. לב

מצב להרים - ובנעימים בטוב - וחיו עשו זאת ועתה

אלקיםהתורה ודברי ואגדה גמרא, לומדי באגודת והעבודה,

תורה לומדי תמיכת מעמד והחזיקו החסידות, תורת חיים,

בהטבת וידברו מסודר, בסדר וקו"ר הרמב"ן, וקופת בתו"ת,

שבת מדי ולהתאסף והצדק, היושר התום יסודי על עניניהם

דא"ח. ולימוד העולם, אבות פרקי נועם על להתענג בשבתו,

ענג ומצא בו, נוססה אלקים רוח הנה הוא, באשר אדם וכל

אני, מי לומר עצמו השפיל מבלי אלה, בכל השתתף לנפשו

למעשה מעשי יגיעו מתי לומר יכול אחד כל כי אמרו חכמינו

ולעשות לפעול האדם, כל זה כי ויעקב, יצחק אברהם ַאבותי

וכאמרם הרבים, לטובת והן בביתו, בעצמו הן ית' בעזרתו

חיים. לך יצא מצוה מאיזה יודע אתה שאין פאה) (ירוש'

כי וצונו אמת, תורת לנו נתן אשר אבותינו, ואלקי אלקינו

לכם יתן הוא ית', אותו נדע דרכינו בכל זה, עולם בחיי גם

והמצוה, התורה ואור ונצחי, בזמני ואושר, עושר חיים שפעת

אשר אחב"י כלל בתוך במושבותיכם, יאיר והצדקה, העבודה

בכבוד. תורתו עמו, קרן קרנינו, מרום אלקי ירום

מורם בן הדו"ש ידידם וכנפש נפשם כאוות ברכה והיו
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קכט    

 

תרפ"א סיון ט"ו ב"ה,

ותלמידי מקושרי ואוהבינו, ידידינו כבוד

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

אילינא, עיר יושבי אי"א וו"ח זי"ע, נבג"מ

טוב רוב על ויתענגו יחיו, עליהם ד'

ורוחניות, בגשמיות

הגיעו המוסדות לטובת תרומתם כי להודיעם בזה הנני

יתברכו זאת ובגלל עת, בכל הנשלחים הקבלות כפי במועדם

וזרעם, ביתם הם והתומכים המנדבים והמעשים העושים

אחד כל לב משאלות השי"ת ימלא כי ומכופלת, כפולה בברכה

למו להשפיע מרום אלוקה ויואיל ולברכה, לטובה ואחד

בכל טוב פרי ויראו ונצחי, בזמני ועושר אושר חיים שפעת

לב תשוקת השי"ת להם ויתן בשר, ועד מנפש ידם מעשי

את והמעדנת הגו, את הרוממת הצדקה, במעשה ֵַלהתחזק

מעלה. מעלה ויעלו הנפש,

באשר אדם כל הנה האדם, יחי' בלבד הלחם על לא אמנם

תבל, אדמות עלי תעודתו ולהשכיל להבין לידע עליו אדם הוא

המפוארות, מדות במשבצות ולהשבצה בראה לתהו לא כי

עלה גורלינו כי חלקינו, טוב מה אשרינו יצרה. המעש, ַַָֹוכשרוני

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד במחשבת ָָעלה

בית בדרך סלולה, דרך לפנינו לסלול זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בסנסני באחזינו במושבותינו יהי' אור זה בדורנו גם אשר אל,

אנשי שבת נעים ומה טוב מה התורה. חכמת בדעת החיים עץ

וערב, בקר לימוד, בשיעורי לשמוע זתים, כשתלי יחדיו, תום

ובאגודת משניות, בחברת ימימה, מימים קדש, בעם הנהוגה

החכמה פניני זאת בגלל אשר למעריב, מנחה בין אגדה שומעי

העם בלשון תמיד התגלגלו התרומיות מדות צחות ומעלת

שוב או עמוד השתדל אחד כל כי להיות שפתיו, וניב הישראלי

וחידת חכמים דברי שמוע לענג לו ויהי והלימוד, ההגדה בעת

הקנין הבית בהנהגת וציווים, פקודיהם ואזהרת ספוריהם,

והמסחר.

אבותינו כ"ק יסדו החסידות בתורת הוי', שמש בזרוח

על נוסף ילמדו כי זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים, רבותינו

ואשר פה, ובעל בכתב החסידות תורת גם הנזכרים הלימודים

חברים, בדיבוק אהובים וריעים אוהבים בסוד יחדיו יתוועדו

מנוקה הלב, טהרת וחיבת באהבה ידברו רעהו את איש אשר

רעהו, בכנף התחזקו איש ואיש וקנאה, תחרות, שנאה מכבוד,

לא כי ברור בידעינו העבודה, במעלת זרוע שלובי ללכת

בלב הטוב, מעשה המעשה, אם כי עיקר, והלימוד המדרש

תשיג אשר ככל איש איש יעשו אשר טובה, ובעין פתוחה,

כי ונחלתו, עמו בטוב החפץ הטוב, להאל ולקוות יכולתו

בשמחת העבודה בשערי בוא היכולת למו ויתן מצעדיו, ירחיב

ישרה. לב

מצב להרים - ובנעימים בטוב - וחיו עשו זאת ועתה

אלקיםהתורה ודברי ואגדה גמרא, לומדי באגודת והעבודה,

תורה לומדי תמיכת מעמד והחזיקו החסידות, תורת חיים,

בהטבת וידברו מסודר, בסדר וקו"ר הרמב"ן, וקופת בתו"ת,

שבת מדי ולהתאסף והצדק, היושר התום יסודי על עניניהם

דא"ח. ולימוד העולם, אבות פרקי נועם על להתענג בשבתו,

ענג ומצא בו, נוססה אלקים רוח הנה הוא, באשר אדם וכל

אני, מי לומר עצמו השפיל מבלי אלה, בכל השתתף לנפשו

למעשה מעשי יגיעו מתי לומר יכול אחד כל כי אמרו חכמינו

ולעשות לפעול האדם, כל זה כי ויעקב, יצחק אברהם ַאבותי

וכאמרם הרבים, לטובת והן בביתו, בעצמו הן ית' בעזרתו

חיים. לך יצא מצוה מאיזה יודע אתה שאין פאה) (ירוש'

כי וצונו אמת, תורת לנו נתן אשר אבותינו, ואלקי אלקינו

לכם יתן הוא ית', אותו נדע דרכינו בכל זה, עולם בחיי גם

והמצוה, התורה ואור ונצחי, בזמני ואושר, עושר חיים שפעת

אשר אחב"י כלל בתוך במושבותיכם, יאיר והצדקה, העבודה

בכבוד. תורתו עמו, קרן קרנינו, מרום אלקי ירום
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קל  

   
                 

                
                 

        

  
לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא
ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף
ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל
"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן
בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא
אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש
מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"
מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו
לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא
הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת
ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו
ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים
אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה
הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)
לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.
גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל -
"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,
לפגשו, אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר
"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה
כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור
צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי
כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב
בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו
שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו
יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל
החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם
מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו
ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד
יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:
מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".
"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו
ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש
שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו
(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד
אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר
"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1)1)1)1) יד, א.2)2)2)2)חגיגה כ, לד.3)3)3)3)תענית א, לב.4)4)4)4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה

gxwfhoey`x mei qelwpe`

 


   ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®
      §¨¨̧©«£¦¹̈§¥¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬

     §¥«©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«
     ¦§¨¥−£¦¦´¨®̈¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬

    ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©
     ©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æ
     ª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−

    ©§©¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ

aא È a ˜ ‚Ï‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«
Èa ÌÈ‡Â Ô„Â ÈÂÏ a ¿̃»«≈ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
:Ô‡ Èa Ï a Ô‡Â ‡ÈÏ‡¡ƒ»¿«∆∆¿≈¿≈

ÈaÓב ‡‚Â LÓ È‡Ï Ó˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈
È ÔÈLÓÂ Ô‡Ó Ï‡Èƒ¿»≈»»¿«¿ƒ«¿¿≈
ÔÈL‡ ÔÓ ÈÚÚÓ ‡L¿ƒ¿»¿«¿≈¿«¡»ƒ

:‡ÓLcגLÓ ÏÚ Lk‡Â ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
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(‡)˜ Â.רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ּפרׁשה «ƒ«…«ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

˜ּתנחּומא: Â.אחד לצד עצמֹו את לקח ְַָ«ƒ«…«ְְֶֶַַַָָ
וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו נחלק ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהיֹות
העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּתרּגם

וכן ּבמחלקת. טו)להחזיק לּב",(איוב מהּֿיּקח" : ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹ
אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלֹוקח
ׁשּבהם סנהדראֹות ראׁשי מׁש קרח" ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ"וּיּקח

ׁשּנאמר ּכמֹו כ)ּבדברים, אתֿאהרן",(במדבר "קח : ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹ
יד) ּדברים":(הושע עּמכם "קחּו :˜ŒÔa ÈŒÔa ְְִִֶָָ∆ƒ¿»∆¿»
ÈÂÏŒÔa.על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆≈ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

ׁשּנאמר מחלקּתם, על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֻעצמֹו,
מט) נזּכר(בראשית והיכן ּכבדי". אלּֿתחד "ּבקהלם :ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ

הּימים, ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹׁשמֹו
ו)ׁשּנאמר א ּבןֿיצהר(דה"י ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף : ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבןֿיׂשראל": ּבןֿלוי ÌÈ‡Âּבןֿקהת Ô„Â. ְְִִֵֵֶֶֶָָ¿»»«¬ƒ»
ּבחניתם(תנחומא) ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבׁשביל

נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ׁשכן ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּתימנה,
ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, אֹוי ּבמחלקּתֹו: קרח ְְְְִִֵַַָָָָֹֻעם
ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא מׁשה? עם לחלק קרח ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹראה
קהת ּבני על נׂשיא מׁשה ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאליצפן
היּו, ארּבעה אּבא אחי קרח: אמר הּדּבּור. ּפי ְִִֵַַַַַַַָָָָָֹעל

ו)ׁשּנאמר הּבכֹור(שמות עמרם וגֹו'". קהת "ּובני : ְְְְְֱֵֶֶַַַָָ
ּגדֹול; ּכהן ואחד מל אחד ּגדּלה: ּבניו ׁשני ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻנטלּו
יצהר, ּבן ׁשאני אני, לא הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹמי
אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ּדבריו! את ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּקטן
רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמה
ׁשדאּור ּבן אליצּור והם ׁשכניו, ראּובן ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶָמּׁשבט
קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוחבריו

אֹומר הּוא ּולהּלן א)מֹועד", קרּואי(במדבר "אּלה : ְְֵֵֵֵֶַָ
ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות והלּביׁשן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהעדה".
חּיבת ּתכלת ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻלפני
התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? אֹו ְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבציצית
אחד חּוט אחר מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׂשחק
את ּתפטר לא ּתכלת ׁשּכּלּה זֹו ּפֹוטרּה, ּתכלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֻׁשל

Ô‡עצמּה?: Èa.ואבירם ּפלת:ּדתן ּבן ואֹון ְַָ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ
ב לקחּתם.ÌÏŒ(‚)תורה מּדאי יֹותר הרּבה «»∆ְְְִֵֵֶַַַ

ּגדּלה: ˜„ÌÈLלעצמכם Ìlk.(תנחומא)ׁשמעּו ּכּלם ְְְְֶַָֻÀ»¿…ƒְָָֻ
הּגבּורה: מּפי ּבסיני ‡ּדברים ÚcÓ.אם ְְְִִִִַַָָ««ƒ¿«¿ִ

ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָֹֹֻלקחּת
ּכל ,אלהי ה' אנכי ּבסיני ׁשמעּתם לבּדכם אּתם ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלא

ׁשמעּו: ÂÈŒÏÚ(„)העדה ÏÂ.(מ"ר (תנחומא. ְֵָָָ«ƒ…«»»
רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּפני

ּבעגל לב)חטאּו ּבּמתאֹוננים(שמות מׁשה", "ויחל : ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
יא) ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): :(שם ְְְִִֵֶַַַַֹ

ׁשל ּבמחלקּתֹו מצרים", וׁשמעּו אלֿה' מׁשה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻ"וּיאמר
אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרח
ּכׁשּסרח וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּופּיס

מתירב עד אמר: ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו יעית ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
מּמּני: עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאטריח
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:Ô‡ Èa Ï a Ô‡Â ‡ÈÏ‡¡ƒ»¿«∆∆¿≈¿≈

ÈaÓב ‡‚Â LÓ È‡Ï Ó˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈
È ÔÈLÓÂ Ô‡Ó Ï‡Èƒ¿»≈»»¿«¿ƒ«¿¿≈
ÔÈL‡ ÔÓ ÈÚÚÓ ‡L¿ƒ¿»¿«¿≈¿«¡»ƒ

:‡ÓLcגLÓ ÏÚ Lk‡Â ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔÏ È ÔÏ Ó‡Â Ô‡ ÏÚÂ¿««¬…«¬»¿«ƒ¿
ÔÈLÈc˜ Ôlk ‡Lk Ï È‡¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
‡Ó ÈÈ„ ‡L ‡ÈL ÔÈÈ≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»
‡Ï˜ ÏÚ ÔÈÓ Ô‡ ÔÈ„≈«ƒ¿«¿¿ƒ«¿»»

:ÈÈ„ד LÓ ÚÓLÏÚ Ï «¿»¿«…∆¿««


(‡)˜ Â.רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ּפרׁשה «ƒ«…«ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

˜ּתנחּומא: Â.אחד לצד עצמֹו את לקח ְַָ«ƒ«…«ְְֶֶַַַָָ
וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו נחלק ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהיֹות
העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּתרּגם

וכן ּבמחלקת. טו)להחזיק לּב",(איוב מהּֿיּקח" : ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹ
אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלֹוקח
ׁשּבהם סנהדראֹות ראׁשי מׁש קרח" ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ"וּיּקח

ׁשּנאמר ּכמֹו כ)ּבדברים, אתֿאהרן",(במדבר "קח : ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹ
יד) ּדברים":(הושע עּמכם "קחּו :˜ŒÔa ÈŒÔa ְְִִֶָָ∆ƒ¿»∆¿»
ÈÂÏŒÔa.על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆≈ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

ׁשּנאמר מחלקּתם, על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֻעצמֹו,
מט) נזּכר(בראשית והיכן ּכבדי". אלּֿתחד "ּבקהלם :ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ

הּימים, ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹׁשמֹו
ו)ׁשּנאמר א ּבןֿיצהר(דה"י ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף : ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבןֿיׂשראל": ּבןֿלוי ÌÈ‡Âּבןֿקהת Ô„Â. ְְִִֵֵֶֶֶָָ¿»»«¬ƒ»
ּבחניתם(תנחומא) ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבׁשביל

נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ׁשכן ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּתימנה,
ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, אֹוי ּבמחלקּתֹו: קרח ְְְְִִֵַַָָָָֹֻעם
ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא מׁשה? עם לחלק קרח ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹראה
קהת ּבני על נׂשיא מׁשה ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאליצפן
היּו, ארּבעה אּבא אחי קרח: אמר הּדּבּור. ּפי ְִִֵַַַַַַַָָָָָֹעל

ו)ׁשּנאמר הּבכֹור(שמות עמרם וגֹו'". קהת "ּובני : ְְְְְֱֵֶֶַַַָָ
ּגדֹול; ּכהן ואחד מל אחד ּגדּלה: ּבניו ׁשני ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻנטלּו
יצהר, ּבן ׁשאני אני, לא הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹמי
אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ּדבריו! את ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּקטן
רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמה
ׁשדאּור ּבן אליצּור והם ׁשכניו, ראּובן ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶָמּׁשבט
קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוחבריו

אֹומר הּוא ּולהּלן א)מֹועד", קרּואי(במדבר "אּלה : ְְֵֵֵֵֶַָ
ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות והלּביׁשן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהעדה".
חּיבת ּתכלת ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻלפני
התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? אֹו ְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבציצית
אחד חּוט אחר מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׂשחק
את ּתפטר לא ּתכלת ׁשּכּלּה זֹו ּפֹוטרּה, ּתכלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֻׁשל

Ô‡עצמּה?: Èa.ואבירם ּפלת:ּדתן ּבן ואֹון ְַָ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ
ב לקחּתם.ÌÏŒ(‚)תורה מּדאי יֹותר הרּבה «»∆ְְְִֵֵֶַַַ

ּגדּלה: ˜„ÌÈLלעצמכם Ìlk.(תנחומא)ׁשמעּו ּכּלם ְְְְֶַָֻÀ»¿…ƒְָָֻ
הּגבּורה: מּפי ּבסיני ‡ּדברים ÚcÓ.אם ְְְִִִִַַָָ««ƒ¿«¿ִ

ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָֹֹֻלקחּת
ּכל ,אלהי ה' אנכי ּבסיני ׁשמעּתם לבּדכם אּתם ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלא

ׁשמעּו: ÂÈŒÏÚ(„)העדה ÏÂ.(מ"ר (תנחומא. ְֵָָָ«ƒ…«»»
רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּפני

ּבעגל לב)חטאּו ּבּמתאֹוננים(שמות מׁשה", "ויחל : ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
יא) ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): :(שם ְְְִִֵֶַַַַֹ

ׁשל ּבמחלקּתֹו מצרים", וׁשמעּו אלֿה' מׁשה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻ"וּיאמר
אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרח
ּכׁשּסרח וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּופּיס

מתירב עד אמר: ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו יעית ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
מּמּני: עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאטריח
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BÎ˙È Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡ L‡«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈»¿


(‰)BÂ Ú„ÈÂ ˜.רבהעּתה ׁשכרּות)(במדבר עת …∆¿…«¿ְִֵַָ

מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹהיא
ּבהם: יחזרּו ׁשּמא ‡˙Œלדחֹותם ‰ Ú„ÈÂ ˜ ְְְִֶֶַָָָ…∆¿…«∆

BÏŒL‡.:לוּיה לכהּנה:.LB„w‰Œ˙‡Âלעבֹודת ¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ
È˜‰Â.אליו ּכן:(תנחומא)אֹותם מֹוכיח והּתרּגּום . ¿ƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ְְְֳִִִִֵֵֵָָָָָויקרב
הקדֹוׁשֿ חּלק ּגבּולֹות מׁשה: להם אמר - ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבקר
לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, ְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹֹּברּוֿהּוא

ׁשּנאמר זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו א)ּכן :(בראשית ְְֱֵֵֶֶֶַַ
ּכ וּיבּדל". ויהיֿבקר... כג)"ויהיֿערב :(דה"א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

וגֹו'": להקּדיׁשֹו אהרן eNÚ(Â)"וּיּבדל ˙‡Ê ְְְֲִִֵַַַָֹ…¬
˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜.אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה ¿»∆«¿ֶַַָָָָָָ

ּוכמרים הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלהם:
ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֻֻהרּבה,
ותֹורה אחד ארֹון אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו ְֵֶֶֶֶָָָָָָָָאחד;
איׁש ר"נ ואּתם - אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחת

ּב רֹוצה אני אף ּגדֹולה? ּכהּנה האמבּקׁשים ,כ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ
החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ּתׁשמיׁש ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹלכם
נׂשרפּו ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמּכל
האיׁש "והיה ּבהם: התרה לפיכ ואביהּוא, ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָנדב
ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' ְְְֲִִֶַַָָָֻאׁשרֿיבחר
הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ׁשּמי יֹודעים, אנּו אין ְְִִִִֵֵֶֶַָָָוכי
ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאּלא

אֹובדים וכּלכם חי יצא ּבֹו ׁשּיבחר מי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַֻּתתחּיבּו:
רבה) ּגחלים.BzÁÓ˙:(במדבר ּבהם ׁשחֹותין ּכלים «¿ִִִֵֶֶֶָָ

יד: ּבית להם ÈÂÏ(Ê)ויׁש È ÌÎÏŒ.ּגדֹול ּדבר ְֵֵֶָָ«»∆¿≈≈ƒָָָ
ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ולא לכם. ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹאמרּתי
נפׁשֹותם, על חטאּו הם אּלא לקרב, עליהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוקּבלּו
ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים מחּתֹות "את ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
עינֹו זה? לׁשטּות ראה מה היה, ׁשּפּקח ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוקרח
ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ּגדֹולה ׁשלשלת ראה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהטעּתֹו,
אני ּבׁשבילֹו אמר: ואהרן. מׁשה ּכנגד ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּׁשקּול
ּכּלם ּבניו לבני עֹומדֹות מׁשמרֹות וכ"ד ְְְְְִִִֵָָָָָֻנמלט!

ׁשּנאמר הּקדׁש, ּברּוח כה)מתנּבאים א "ּכלֿ(ד"ה : ְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹ
הּזאת הּגדּלה ּכל אפׁשר אמר: להימן". בנים ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאּלה
לבא נׁשּתּתף לכ אּדם? ואני מּמּני לעמד ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹעתידה
אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה מּפי ׁשּׁשמע חזקה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֻלאֹותּה
טעה - הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָואחד
עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה ולא ּבעצמֹו. ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹותלה

יפה. רֹואה היה ּומׁשה .ÌÎÏŒ:(תנחומא)ּתׁשּובה ְֶֶֶָָָָֹ«»∆
הּקדֹוׁשֿ על לחלק ּבעצמכם נטלּתם ּגדֹול ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָֹּדבר

ŒeÚÓL‡(Á)ּברּוֿהּוא: Á˜ŒÏ‡ ‰LÓ Ó‡Â ָ«…∆…∆∆…«ƒ¿»
ÈÂÏ È.ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל ¿≈≈ƒְְְִִִִִֵֵַַָָ

ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא עד אמר: ערף, קׁשה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשראהּו
התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר עּמֹו, ויאבדּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֻהּׁשבטים

לוי": ּבני "ׁשמעּוֿנא ּבהם: ÓÚÏÂ„(Ë)לזרז ְְְִִֵֵֵֶָָָ¿«¬…

gxwfhipy mei qelwpe`

      ¦§¨¥³¤§¤Æ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−
     ¥¨®©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ

     ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«©©§¥Æ«Ÿ§½§¤
     ¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®¦©§¤−©

    §ª¨«¨¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−
    ©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½¦¬©¦−

    ¨¨«©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬
      §©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

      ©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
    ©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©

     ¦§¨¥«©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧
     ̈¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´
     ̈¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²§©¥−¬Ÿ

     ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤
     §Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³

ÔBÎ˙È ‡˜Ï Ï‡È„ ‡LÓƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿«
‡L „˜ ˜ÓÏe ÈÈ„ ‡LÓ«¿¿»«¿»¿≈«√»¿ƒ¿»

:ÔB‰˙eLnLÏי˙ÈÂ ˙È ˜Â ¿«»¿¿»≈»»¿»
Ôe‡ ÔÚÎe nÚ ÈÂÏ Èa ÈÁ‡ Ï»«»¿≈≈ƒƒ»¿««

:‡˙a ‡˙‰ Û‡ ÔÚaיאÔÎa »»«¿À¿»«¿»¿≈
ÈÈ ÏÚ Ôen‡ L ÏÎÂ ‡«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
ÔeÓÚ˙‡ È‡ ‡e‰ ‰Ó Ô‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿

:È‰BÏÚיבÈ˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe ¬ƒ¿«…∆¿ƒ¿≈
eÓ‡Â ‡ÈÏ‡ Èa È‡ÏÂ Ô˙„Ï¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«¬»

:˜ ‡Ïיג‡˜‡ È‡ Ú‰ »ƒ»«¿≈¬≈«∆¿»»
L„e ÏÁ ‡„Ú ‡Ú‡Ó≈«¿»»¿»¬«¿»
È‡ ‡a„Óa ‡˙eÏ˜Ï¿«»»»¿«¿¿»¬≈
:‡˙‡ Û‡ ‡ÏÚ ˙‡ƒ¿«¿«¿¿¬»»«ƒ¿«¿»»

ÏÁיד ‡„Ú ‡Ú‡Ï ‡Ï a¿«»¿«¿»»¿»¬«
‡Ï ‡‰ÈÂ ‡ÏÚ‡ L„e¿»««¿»»ƒ«¿»»»
ÈÈÚ‰ ÔÈÓÎÂ ÔÈÏ˜Á ˙Á‡«¬»««¿ƒ¿«¿ƒ«≈≈
‡Ï ‡eÚÏ ÁL Ôe‡‰ ‡iÀ¿«»»ƒ¿««¿«»»»

:˜טוÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e‡„ ƒ»¿≈¿…∆«¬»
‡ÂÚa Ïa˜˙ ‡Ï ÈÈ „˜ Ó‡Â«¬«√»¿»»¿«≈¿«¬»
ÔB‰Ó „Á„ ‡ÓÁ ‡Ï ÔB‰aÀ̃¿«¿»«»»¿«ƒ¿
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‰„Ú‰ ÈÙÏ.:הּדּוכן על ‡˙(È)לׁשיר ˜iÂ. ƒ¿≈»≈»ִַַָָ««¿≈…¿

יׂשראל: עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלאֹותֹו
(‡È)ÔÎÏ.הּנעדים וכלֿעדת אּתה ּכ ּבׁשביל »≈ְְְֲִִִַַָָָָָֹ

ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', ְְְִִִִִִֵַָָָֻאּת
הּזה: הּמחלקת הּוא לנּו ולא ÁÏLiÂ(È)לאהרן ְְֲֲֶֶַַַַָֹֹֹ«ƒ¿«

'B‚Â ‰LÓ.(קי מחזיקין(סנהדרין ׁשאין מּכאן, …∆¿ֲִִִֵֶַָ
להׁשלימם אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבמחלקת,

ׁשלֹום: ÏÚ‰ּבדברי ‡Ï.ׁשאין הכׁשילם, ּפיהם ְְִֵָ…«¬∆ְִִִֵֶֶָ
ירידה: אּלא יגלהם הּדבר.eÏÔÂ(È„)תורה ְִֶֶָָָ«ƒ∆»ַָָ

לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על ְְְַַַָָָָֹֹמּוסב
אמרּת וכרם. ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהביאֹותנּו

ג)לנּו אלֿארץ(שמות מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
זבת ארץ אל ולא הֹוצאתנּו מּׁשם - וגֹו'" ְְִֵֶֶֶַָָָָֹטֹובה
להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָחלב

לנּו ׁשאמרּת יד)ּבּמדּבר, הּזה(במדבר "ּבּמדּבר : ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
פגריכם": B‚Â'יּפלּו  ‰‰ ÈL‡‰ ÈÈÚ‰. ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿

נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפּלּו
נעלה: לא ,אלי‰‰ ÈL‡‰.הּתֹולה ּכאדם ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

ּבחברֹו: Ó‡„(ÂË)קללתֹו ‰LÓÏ ÁiÂ.נצטער ְֲִֵַָ«ƒ«¿…∆¿…ְִֵַ
למאד: ‡˙ÁÓÏעד ÔÙÏ‡.:ּפׁשּוטֹו לפי ְִַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְִ

ּתפן אל מחר, לפני מקריבים ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּקטרת
חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאליהם.
לרצֹון, לפני יקּבל לא חלקם אף צּבּור, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבתמידי

ּתאכלּנּו: ולא האׁש ‰Óּתּניחּנּו „Á‡ BÓÁ ‡Ï ְְִֵֶֶַָֹֹ…¬∆»≈∆
È˙‡.,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו (תנחומא)לא »»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

מּמד ּכׁשהלכּתי אתאפּלּו והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָ
אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹאׁשּתי
ותרּגּום מּׁשּלי. אּלא נטלּתי לא מּׁשּלהם, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהחמֹור
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ÔBÎ˙È ‡˜Ï Ï‡È„ ‡LÓƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿«
‡L „˜ ˜ÓÏe ÈÈ„ ‡LÓ«¿¿»«¿»¿≈«√»¿ƒ¿»

:ÔB‰˙eLnLÏי˙ÈÂ ˙È ˜Â ¿«»¿¿»≈»»¿»
Ôe‡ ÔÚÎe nÚ ÈÂÏ Èa ÈÁ‡ Ï»«»¿≈≈ƒƒ»¿««

:‡˙a ‡˙‰ Û‡ ÔÚaיאÔÎa »»«¿À¿»«¿»¿≈
ÈÈ ÏÚ Ôen‡ L ÏÎÂ ‡«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
ÔeÓÚ˙‡ È‡ ‡e‰ ‰Ó Ô‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿

:È‰BÏÚיבÈ˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe ¬ƒ¿«…∆¿ƒ¿≈
eÓ‡Â ‡ÈÏ‡ Èa È‡ÏÂ Ô˙„Ï¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«¬»

:˜ ‡Ïיג‡˜‡ È‡ Ú‰ »ƒ»«¿≈¬≈«∆¿»»
L„e ÏÁ ‡„Ú ‡Ú‡Ó≈«¿»»¿»¬«¿»
È‡ ‡a„Óa ‡˙eÏ˜Ï¿«»»»¿«¿¿»¬≈
:‡˙‡ Û‡ ‡ÏÚ ˙‡ƒ¿«¿«¿¿¬»»«ƒ¿«¿»»

ÏÁיד ‡„Ú ‡Ú‡Ï ‡Ï a¿«»¿«¿»»¿»¬«
‡Ï ‡‰ÈÂ ‡ÏÚ‡ L„e¿»««¿»»ƒ«¿»»»
ÈÈÚ‰ ÔÈÓÎÂ ÔÈÏ˜Á ˙Á‡«¬»««¿ƒ¿«¿ƒ«≈≈
‡Ï ‡eÚÏ ÁL Ôe‡‰ ‡iÀ¿«»»ƒ¿««¿«»»»

:˜טוÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e‡„ ƒ»¿≈¿…∆«¬»
‡ÂÚa Ïa˜˙ ‡Ï ÈÈ „˜ Ó‡Â«¬«√»¿»»¿«≈¿«¬»
ÔB‰Ó „Á„ ‡ÓÁ ‡Ï ÔB‰aÀ̃¿«¿»«»»¿«ƒ¿
„Á ˙È ˙ÈL‡‡ ‡ÏÂ ˙ÈÁL¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«


‰„Ú‰ ÈÙÏ.:הּדּוכן על ‡˙(È)לׁשיר ˜iÂ. ƒ¿≈»≈»ִַַָָ««¿≈…¿

יׂשראל: עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלאֹותֹו
(‡È)ÔÎÏ.הּנעדים וכלֿעדת אּתה ּכ ּבׁשביל »≈ְְְֲִִִַַָָָָָֹ

ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', ְְְִִִִִִֵַָָָֻאּת
הּזה: הּמחלקת הּוא לנּו ולא ÁÏLiÂ(È)לאהרן ְְֲֲֶֶַַַַָֹֹֹ«ƒ¿«

'B‚Â ‰LÓ.(קי מחזיקין(סנהדרין ׁשאין מּכאן, …∆¿ֲִִִֵֶַָ
להׁשלימם אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבמחלקת,

ׁשלֹום: ÏÚ‰ּבדברי ‡Ï.ׁשאין הכׁשילם, ּפיהם ְְִֵָ…«¬∆ְִִִֵֶֶָ
ירידה: אּלא יגלהם הּדבר.eÏÔÂ(È„)תורה ְִֶֶָָָ«ƒ∆»ַָָ

לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על ְְְַַַָָָָֹֹמּוסב
אמרּת וכרם. ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהביאֹותנּו

ג)לנּו אלֿארץ(שמות מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
זבת ארץ אל ולא הֹוצאתנּו מּׁשם - וגֹו'" ְְִֵֶֶֶַָָָָֹטֹובה
להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָחלב

לנּו ׁשאמרּת יד)ּבּמדּבר, הּזה(במדבר "ּבּמדּבר : ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
פגריכם": B‚Â'יּפלּו  ‰‰ ÈL‡‰ ÈÈÚ‰. ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿

נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפּלּו
נעלה: לא ,אלי‰‰ ÈL‡‰.הּתֹולה ּכאדם ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

ּבחברֹו: Ó‡„(ÂË)קללתֹו ‰LÓÏ ÁiÂ.נצטער ְֲִֵַָ«ƒ«¿…∆¿…ְִֵַ
למאד: ‡˙ÁÓÏעד ÔÙÏ‡.:ּפׁשּוטֹו לפי ְִַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְִ

ּתפן אל מחר, לפני מקריבים ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּקטרת
חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאליהם.
לרצֹון, לפני יקּבל לא חלקם אף צּבּור, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבתמידי

ּתאכלּנּו: ולא האׁש ‰Óּתּניחּנּו „Á‡ BÓÁ ‡Ï ְְִֵֶֶַָֹֹ…¬∆»≈∆
È˙‡.,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו (תנחומא)לא »»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

מּמד ּכׁשהלכּתי אתאפּלּו והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָ
אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹאׁשּתי
ותרּגּום מּׁשּלי. אּלא נטלּתי לא מּׁשּלהם, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהחמֹור
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:ÔB‰pÓטז‡ Á˜Ï ‰LÓ Ó‡Â ƒ¿«¬«…∆¿…««¿
ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ Lk ÏÎÂ¿»¿ƒ¿»¡¿ƒƒ»√»¿»

:ÁÓ Ô‰‡Â Ôep‡Â ‡יזee «¿¿ƒ¿«¬…¿»¿
ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e ˙ÈÁÓ ¿««¿ƒ≈¿«¬≈
ÈÈ Ì„˜ Ôe˜˙e ÔÈÓe ˙Ë¿̃…∆¿ƒ¿»¿√»¿»
ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó ˙ÈÁÓ ¿««¿ƒ≈»»¿«¿ƒ
:˙ÈÁÓ ‚ Ô‰‡Â ‡Â ÔÈÁÓ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿««¿ƒ≈

e‰ÈÂיח ˙ÈÁÓ ‚ eÈe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»
ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ¬≈
ÔkLÓ Ú˙ eÓ˜Â ÔÈÓe ˙Ë¿̃…∆¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:Ô‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊיטLÎ‡Â ƒ¿»…∆¿«¬…¿«¿«
Ú˙Ï ‡Lk Ïk ˙È Á˜ ÔB‰ÈÏÚ¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
ÈÈ„ ‡˜È ÈÏ˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

:‡Lk ÏÎÏכÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ Ô‰‡ ÌÚÂ ‰LÓכא …∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡„‰ ‡Lk BÓ eL˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»
:‰ÚLk ÔB‰˙È ÈˆL‡ÂכבeÏe ¿≈≈≈»¿¿»»¿»

Ï‡ Ï‡ eÓ‡Â ÔB‰È‡ ÏÚ««≈«¬»≈¡»
„Á ‡ ‡ ÏÎÏ ‡iÁe«»¿»ƒ¿»«¿»«
:‡Ê‚ È‰È ‡Lk Ïk ÏÚÂ BÁÈ≈¿«»¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ:כג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
ÓÈÓÏכד ‡Lk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‡kLÓÏ BÁ BÁÓ e˜l‡ƒ¿«»ƒ¿¿¿«¿¿»
:ÌÈ‡Â Ô˙ Á˜„כהÌ˜Â ¿…«»»«¬ƒ»¿»

ÌÈ‡Â Ô˙ ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»


אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹונקלּוס:

ׁשחוֹור מל מ"ז):ׁשל עדתÌ‰Â.:(ÊË)(ב"ב ֲֶֶֶַ»≈ְֲָ
(ÊÈ)B˙ÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ì˜‰Â.החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִַ

ׁשּבכם: איׁש יחּומאתים Ì‰ÈÏÚ(ËÈ)תורה Ï‰˜iÂ ִִֶֶַָָ««¿≈¬≈∆
Á˜.(תנחומא)ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי …«ְְְִֵֵַַַָָָ

אּתם "ּכסבּורין אֹותם: ּופּתה הּׁשבטים אצל ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהל
ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשעלי
הּמלכּות לֹו הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ְְְְְִִֵֶַַַָָֻֻּכּלכם!

ּכּלם: ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה! ‰'ּולאחיו „BÎ‡iÂ. ְְְִִֶַַַָָָֻֻ«≈»¿
ענן: ּבעּמּוד כּבא ‰Áe˙(Î)תורה È‰Ï‡ Ï‡. ְַָָָ≈¡…≈»…

מל ודם: ּבׂשר ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיֹודע
יֹודע אינֹו מדינה, מקצת עליו ׁשּסרחה ודם ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבׂשר
מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, ְְְִִִִֵֵֶַָָָֻמי
אּתה ויֹודע הּמחׁשבֹות ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָאבל

החֹוטא: ‡Á„מי LÈ‡‰.על ואּתה החֹוטא הּוא ִֵַ»ƒ∆»ְֵַַַָ
יפה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּתקצף? העדה ְִֵֶַַָָָָָָָֹּכל

ּומֹודיע יֹודע אני חטא:אמרּת, לא ּומי חטא מי ְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ
כג B‚Â'(Î„)תורה eÏÚ‰."אסּתלקּו" ּכתרּגּומֹו: ≈»¿ְְְִַַָ

קרח: מׁשּכן LÓ‰(Î‰)מּסביבֹות Ì˜iÂ.מדרש) ְְִִִַַֹ«»»…∆
עׂשּו:רבה) ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו כוּכסבּור תורה ְְְִִֶָָָֹ
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:Ï‡NÈ ÈÒ È‰B˙ eÏÊ‡Â«¬»«¿ƒ»≈ƒ¿»≈
ÓÈÓÏכו ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«

‡ib ÈkLÓ ÈÂlÚÓ ÔÚÎ eeÊ¿«≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»
ÏÎa Ôe˜˙ ‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡iiÁ«»«»»ƒ≈¿»ƒ¿¿¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰ÈBÁכזÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â ≈¿ƒ¿«»≈ƒ»≈
ÌÈ‡Â Ô˙c Á˜„ ‡kLÓ«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»
e˜ ÌÈ‡Â Ô˙„Â BÁÒ BÁÓƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈

:ÔB‰ÏËÂ ÔB‰ÈeכחÓ‡Â ¿≈¿«¿¿«¬«
ÈpÁlL ÈÈ È‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
ÔÈl‡‰ ‡i„BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈

:È˙eÚÓ ‡Ï È‡כט‡˙BÓk Ì‡ ¬≈»≈¿ƒƒ¿»
‡ÚÒe ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„¿»¡»»¿ƒ≈¿»»
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlLלÈÈ ÈÈ ‰‡Èa Ì‡Â «¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»
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:‡È˜ Ïk ˙ÈÂלגÔep‡ e˙Áe ¿»»ƒ¿»»¿»ƒ


(ÊÎ)ÌÈ e‡ˆÈ.(תנחומא)לחרף זקּופה ּבקֹומה »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ

ּכמֹו יז)ּולגּדף, א יֹום"(שמואל ארּבעים "וּיתיּצב : ְְְְִִֵֵַַַַָ
ÌtËÂּדגלית: Ì‰Èe Ì‰ÈLe.ּכּמה ּוראה ּבא ְְָָ¿≈∆¿≈∆¿«»ְֵַָֹ

אין מּטה ׁשל ּדין ּבית ׁשהרי הּמחלקת: ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹקׁשה
ׁשל ּדין ּובית ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשּיביא עד אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעֹונׁשין
יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד ְְְְְִֵֶַַַָָָָָמעלה

‰‡l‰(ÁÎ)ׁשדים: ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ. ִַָ«¬≈»««¬ƒ»≈∆
ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשעׂשיתי

הּקהתי: נׂשיא - ואליצפן ּכהּנה, סגני - ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָֻּובניו
(ËÎ)ÈÁÏL ‰ ‡Ï.הּכל עׂשיתי אני אּלא …¿»»ƒֲִִִֶַָָֹ

עלי: חֹולק הּוא ּובדין Èa‡‰(Ï)מּדעּתי, Ì‡Â. ְְִִִֵַַָ¿ƒ¿ƒ»
‰חדׁשה: ‡È.מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ֲָָƒ¿»ְְִִֵֶָָָֹ

ּופצתה הּבריאה? היא ּומה הּנה, עד אדם ְְִִֵַַַָָָָָָָּבּה
הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאדמה
ּפירׁשּו ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָאת

קי) ימי(סנהדרין מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם :ְְִִִֵֵֶֶֶָָָ
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(ÊÎ)ÌÈ e‡ˆÈ.(תנחומא)לחרף זקּופה ּבקֹומה »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ
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אין מּטה ׁשל ּדין ּבית ׁשהרי הּמחלקת: ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹקׁשה
ׁשל ּדין ּובית ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשּיביא עד אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעֹונׁשין
יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד ְְְְְִֵֶַַַָָָָָמעלה

‰‡l‰(ÁÎ)ׁשדים: ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ. ִַָ«¬≈»««¬ƒ»≈∆
ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשעׂשיתי

הּקהתי: נׂשיא - ואליצפן ּכהּנה, סגני - ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָֻּובניו
(ËÎ)ÈÁÏL ‰ ‡Ï.הּכל עׂשיתי אני אּלא …¿»»ƒֲִִִֶַָָֹ

עלי: חֹולק הּוא ּובדין Èa‡‰(Ï)מּדעּתי, Ì‡Â. ְְִִִֵַַָ¿ƒ¿ƒ»
‰חדׁשה: ‡È.מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ֲָָƒ¿»ְְִִֵֶָָָֹ

ּופצתה הּבריאה? היא ּומה הּנה, עד אדם ְְִִֵַַַָָָָָָָּבּה
הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאדמה
ּפירׁשּו ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָאת

קי) ימי(סנהדרין מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם :ְְִִִֵֵֶֶֶָָָ
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ה' יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, - ְְְְִִִִֵָָָָּבראׁשית

לכאן): לאהּפה ÌÏ˜Ï(Ï„)תורה e.ּבׁשביל ְֶַָ»¿…»ְִִ
ּבליעתן: על הּיֹוצא לההּקֹול .L‡‰Œ˙‡Â()תורה ְִֵַַַָָ¿∆»≈

הּמחּתֹות: ׁשּבתֹו‰‡Ï‰Œ‰Ê.מעל לארץ ְְֶַַ¿≈»¿»ֵֶַָָ
˜„eLהּמחּתֹות: Èk.,ּבהנאה ואסּורין הּמחּתֹות ְַַƒ»≈ְֲֲִַַַַָָ

ׁשרת: ּכלי עׂשאּום ‰‡l‰(‚)ׁשהרי ÌÈ‡hÁ‰ ְֲֲֵֵֵֶָָ««»ƒ»≈∆
Ì˙LÙa.(לו ּפֹוׁשעים(יומא ּבנפׁשֹותם,ׁשּנעׂשּו ¿«¿…»ְְְֲִֶַַָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: על רדידין:.Èׁשּנחלקּו ְְֶֶַַָָƒÀ≈ְִִ
ÌÈÁÙ.:ּבלעז טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏטּסין Èetˆ. «ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«

הּנחׁשת: B‡Ï˙למזּבח eÈ‰ÈÂ.:ׁשּיאמרּו לזּכרֹון, ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְְִֶָֹ

ונׂשרפּו: הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻאּלּו
(„)ÌeÈÂ.:ּבלעז Œ‡ÏÂ(‰)אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ¿…

Á˜Î ‰È‰È.:ּכקרח יהיה ׁשּלא ‰ּכדי ac L‡k ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆
BÏ ‰LÓŒ„Èa.,מׁשה אל ּדּבר אהרן על "עליו" ּכמֹו ¿«…∆ְֲִֵֶֶַַָָֹֹ

זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּיהיה
ו"לֹו" "לי" ּכל וכן וגֹו'". אהרן מּזרע לא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹאׁשר
ּכמֹו ּפתרֹונם - "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ְְְְִִִֵֶֶַָָו"להם"
ּכתב ולא מׁשה, ּביד ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: ְְְִֶַַַַַַָָֹֹֹ"על".
ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻאל

ׁשּנאמר ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ד)ּבצרעת, :(שמות ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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‡ÓBiÓ Ï‡È È„ ‡L¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ô‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B˙„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…
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ÓÈÓÏ:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÓ«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
‰„‡י ‡L BÓ Lt˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»

ÏÚ Ï ‰ÚL ÔB‰˙È ÈL‡Â¿≈≈≈»¿¿»»¿»«
:ÔB‰Èt‡יאÔ‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â «≈«¬«…∆¿«¬…

‡˙‡ dÏÚ ‰Â ‡˙ÈÓ ˙È «»«¿ƒ»¿«¬«∆»»
˙˜ ÂLÂ ‡a„Ó ÈÂÚÓ≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
‡LÏ ÚÈa ÏÈB‡Â ‡iÓa¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ ‡‚ ˜ È‡ ÔB‰ÈÏÚ tÂ¿««¬≈¬≈¿«»¿»ƒ

:‡˙BÓ ÈL ÈÈ Ì„˜יבÈ √»¿»»≈»»¿ƒ
‰ ‰LÓ ÏÈÓ È„ ‡Ó Ô‰‡«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
‡˙BÓ ÈL ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»
‡iÓa ˙˜ ˙È ‰ÈÂ ‡nÚa¿«»ƒ«»¿…∆¿«»

:‡nÚ ÏÚ tÂיג‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â ¿««««»¿»≈≈«»
:‡˙BÓ ÈÏ˙‡Â ‡ii ÔÈ≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»


לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו והּנה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"וּיֹוציאּה

ּב וצרעת:עּזּיה Ì‰ÈÏÚ(È‡)תורה tÂ.זה רז ְִַַָָֻ¿«≈¬≈∆ֶָ
ׁשהּקטרת לרקיע, ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמסר
אין אז לּמׁשחית רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעֹוצר
יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע טֹוב ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַמבחין
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּגזר מה אבל ּבּקטרת, ְֲִֶֶַַַַָָָָֹּתּקּון
מהֿ מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָּבהדיא
לעצר אהרן את הּמלא הּניח ׁשּלא ּכ אחר ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹּׁשּכתב
ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא והלא ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבּקטרת,
ׁשלּוחֹו אני ׁשאמר ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְֲִֵֶַַַָָָּגזרת

ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום פט)ׁשל :(שבת ְְְִִֶֶֶַַָָָ
יב B‚Â'(È‚)תורה ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ.את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ֶַָ

הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו ְְְְֱִֶַַַַַַַַָָָָהּמלא
על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ׁשליחּותי! לעׂשֹות ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹלי
ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !ְְְְֲִֶַַָָָָיד
מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: אמר מׁשה! ְִִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשל
הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָאּלא
ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל ּומׁשה ֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעּמי

ׁשהיּו(מכילתא) לפי ּבּקטרת? לּמה אחר: ּדבר .ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
סם לֹומר: הּקטרת אחר ּומרּננים מליזין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹיׂשראל
ידֹו על ואביהּוא, נדב מתּו ידֹו על הּוא, ֲִֵֶַַַַָָָָָהּמות
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר איׁש. ּומאתים חמּׁשים ְְֲִִִִִַַַָָָָנׂשרפּו
הּוא והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו ְְְִֵֵֵֶַַָהּוא:
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לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו והּנה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"וּיֹוציאּה

ּב וצרעת:עּזּיה Ì‰ÈÏÚ(È‡)תורה tÂ.זה רז ְִַַָָֻ¿«≈¬≈∆ֶָ
ׁשהּקטרת לרקיע, ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמסר
אין אז לּמׁשחית רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעֹוצר
יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע טֹוב ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַמבחין
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּגזר מה אבל ּבּקטרת, ְֲִֶֶַַַַָָָָֹּתּקּון
מהֿ מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָּבהדיא
לעצר אהרן את הּמלא הּניח ׁשּלא ּכ אחר ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹּׁשּכתב
ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא והלא ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבּקטרת,
ׁשלּוחֹו אני ׁשאמר ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְֲִֵֶַַַָָָּגזרת

ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום פט)ׁשל :(שבת ְְְִִֶֶֶַַָָָ
יב B‚Â'(È‚)תורה ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ.את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ֶַָ

הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו ְְְְֱִֶַַַַַַַַָָָָהּמלא
על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ׁשליחּותי! לעׂשֹות ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹלי
ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !ְְְְֲִֶַַָָָָיד
מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: אמר מׁשה! ְִִֵֵֶֶֶַָֹֹׁשל
הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָאּלא
ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל ּומׁשה ֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעּמי

ׁשהיּו(מכילתא) לפי ּבּקטרת? לּמה אחר: ּדבר .ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
סם לֹומר: הּקטרת אחר ּומרּננים מליזין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹיׂשראל
ידֹו על ואביהּוא, נדב מתּו ידֹו על הּוא, ֲִֵֶַַַַָָָָָהּמות
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר איׁש. ּומאתים חמּׁשים ְְֲִִִִִַַַָָָָנׂשרפּו
הּוא והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו ְְְִֵֵֵֶַַָהּוא:
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הּכהּנה על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֻלהפריח

ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, ממהרת בּפרענּותֹו (ד"ה ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻֻ
"וכפיתכו) ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה "והּצרעת :ְְְְְְְִֵַַַַָָָָ

על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים אׁשּכֹול ּכמין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַׁשגדין",
כדזה: B‡Ï˙(Î‰)תורה ˙ÓLÓÏ.לזּכרֹון ֶ¿ƒ¿∆∆¿ְִָ

י ולא לכהן ּבאהרן הּכהּנה:ׁשּבחרּתי על עֹוד ּלֹונּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹֻ
Ì˙peÏz ÏÎ˙e.ותכלה ׁשםּתלּוּנתםּכמֹו זה לׁשֹון . ¿«¿…»ְְְְִֵֶֶָָֹ

מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד ְְְְִִֵַָָָָֹמּפעל
לתלנתם; ּתלּונֹותם ּבין חּלּוק ויׁש ְְְְִִֵֵַַָָָֻּבלעז.
ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם - ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה - ְְְְִֵַַָָָָָָֻּתלּנתם

הרּבה: ּתלּונֹות הם ואפּלּו כויחיד, Ïk(ÁÎ)תורה ְְֲִִֵֵַַָ…
B‚Â ‰ ‰.זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין «»≈«»≈¿ְְְִִִִֵָ

ואחד מֹועד אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבכ
מֹועד אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיקריב

ÚB‚Ïימּות: eÓz Ì‡‰.:למיתה הפקרנּו ׁשּמא ָ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ
(‡)Ô‰‡ŒÏ‡ ‰ Ó‡Â.(ספרי),אמר למׁשה «…∆∆«¬…ְֶַָֹ

ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּיאמר
לּמקּדׁש: EÈ‡Œ˙Èeיּכנסּו EÈe ‰z‡.ּבני הם ְְִִַָָ«»»∆≈»ƒְֵֵ

עמרם: אבי ‰Lc˜nקהת ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz.עליכם ְְֲִַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֵֶ
הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ענׁש מּטיל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאני
והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻהמקּדׁשים
ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם - הּקדׁש ּוכלי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻוהּׁשלחן

לּגע: הּבא EÈeזר ‰z‡Â.:הּכהניםŒ˙‡ e‡Nz ִַַָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆
ÌÎ˙p‰k ÔBÚ.הּלוּים ותזהירּו ללוּים מסּורה ׁשאינּה ¬¿À«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּבעבֹודתכם: אליכם יּגעּו ׁשּלא Ì‚Â()הּׁשֹוגגים, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹ¿«
EÈÁ‡Œ˙‡.:מררי ּובני ּגרׁשֹון ויתחּברּו.eÂlÈÂּבני ∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְִַ

אליהם: מּלהתקרב הּזרים את ּגם להזהיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאליכם
Ee˙LÈÂ.ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים ּבׁשמירת ƒ»¿ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
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עמרם: אבי ‰Lc˜nקהת ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz.עליכם ְְֲִַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֵֶ
הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ענׁש מּטיל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאני
והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻהמקּדׁשים
ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם - הּקדׁש ּוכלי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻוהּׁשלחן

לּגע: הּבא EÈeזר ‰z‡Â.:הּכהניםŒ˙‡ e‡Nz ִַַָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆
ÌÎ˙p‰k ÔBÚ.הּלוּים ותזהירּו ללוּים מסּורה ׁשאינּה ¬¿À«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּבעבֹודתכם: אליכם יּגעּו ׁשּלא Ì‚Â()הּׁשֹוגגים, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹ¿«
EÈÁ‡Œ˙‡.:מררי ּובני ּגרׁשֹון ויתחּברּו.eÂlÈÂּבני ∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְִַ

אליהם: מּלהתקרב הּזרים את ּגם להזהיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאליכם
Ee˙LÈÂ.ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים ּבׁשמירת ƒ»¿ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
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ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ‰È‡ ‡zÓ«¿»≈«»¿«¿¿ƒ«
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˙È CÏ ˙È‰È ‡‰ ‡‡Â Ô‰‡«¬…«¬»»¿»ƒ»»
‡L„e˜ ÏÎÏ È˙eL‡ ˙Ó«¿««¿»»¿»¿«»
eÏ Ôepz‰È CÏ Ï‡È È„ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÈÏÂטCÏ È‰È ÔÈc ¿ƒ¿»ƒ¿«√»≈¿≈»
‡˙‡ ÔÓ ˙BÓ ‡L„e˜ L„BÓƒ∆¿«»«ƒ∆»»
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa˜ Ïk»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ


כז)ואמרּכלין ג:(זבחים ˜ÈŒ‡Ï(„)תורה ÊÂ ְְֲִַַ¿»…ƒ¿«

ÌÎÈÏ‡.:ּכ על מזהיר אני È‰ÈŒ‡ÏÂ‰(‰)אתכם ¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ¿…ƒ¿∆
Ûˆ˜ „BÚ.(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה (במדברּכמֹו ∆∆ְְֱֶֶֶַָָָ

הּקצף":יז) "ּכיֿיצא :(Â)ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ.יכֹול ִֶֶַָָ»∆«»»¿Àƒָ
ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל ְְְְֲֶֶֶַַַַַלעבֹודתכם
ּגזּברין מׁשמרת לׁשמר למעלה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹׁשּמפרׁש

zÓ‰(Ê)אמרּכלין:ו ˙„Ú.:לכם נתּתיה ּבמּתנה ְְֲִַַ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ
(Á)Ï Èz˙ ‰p‰ È‡Â.(ספרי)לׁשֹון ּבׂשמחה. «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְִָ

ּכמֹו זה, הּוא ד)ׂשמחה יֹוצא(שמות הּוא "הּנה : ְְִִֵֵֶָ
ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". וׂשמח ורא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָלקראת

העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו ְְְְֱֲֶֶַַָָָָֹֹֹׂשדה
אמר הּׂשדה, על (עליו) וערער אחד ּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבערּכאין.
?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלֹו
ּכאן, אף ּבערּכאין. ּומעלה ל וחֹותם ּכֹותב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָהריני
ּבא הּכהּנה, על אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻלפי

לֹו ונתן קלג)הּכתּוב ּכהּנה(חולין מּתנֹות כ"ד ְְְַַַָָָֻ
לכאן: זֹו ּפרׁשה נסמכה ּולכ עֹולם, מלח ְְְְְִִִֶַָָָָָָָּבברית

È˙Óez ˙ÓLÓ.:ּבטהרה לׁשמרן צרי ׁשאּתה ƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ
‰ÁLÓÏ.(ספרי)לגדּלה:(Ë)L‡‰ŒÔÓ.לאחר ¿»¿»ְִָֻƒ»≈ְַַ

האּׁשים: ׁשלמי.Ìa˜ŒÏkהקטרת זבחי ּכגֹון ְִִַַָָ»»¿»»ְְְִֵֵַ
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‡˜BLÎe ‡˙e‡„ ‡È„Ák CÏ»¿«¿»«¬»»¿»


ÌL‡Âצּבּור: Ì˙‡Á Ì˙Á.:ּכמׁשמעֹוL‡ ִƒ¿»»«»»«¬»»ְְַָ¬∆

ÈÏ eÈLÈ.:הּגר ּגזל ‰ÌÈL„w(È)זה L„˜a »ƒƒֵֶֶֶַ¿…∆«√»ƒ
'B‚Â epÏÎ‡z.נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על לּמד …¿∆¿ְֱֳִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכהּנה: ּולזכרי ּבעזרה Ìz(È‡)אּלא ˙ez. ְְְֲִֵֶָָָָָֻ¿««»»
נזיר: ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן ÏÎÏהּמּורם ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»

˙ez.:ּתנּופה טעּונין אּלּו .B‰Ïkׁשהרי ¿…ְְֲִֵֵֶָ»»
לרּבֹות(ספרי) ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. ְְְִֵֵַַָָָָֹולא

ּגדֹולה:.Ì˙ÈL‡(È)אׁשּתֹו: ּתרּומה תורההיא ְִ≈ƒ»ְְִָָ
‰ÔÈ(ÁÈ)יג ˜BLÎe ‰ez‰ ‰Ák.(נז (זבחים «¬≈«¿»¿«»ƒ

ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשל
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:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂיחÈ‰È ÔB‰e ¿«¬»√»¿»ƒ¿¿¿≈
‡˜BLÎe ‡˙e‡„ ‡È„Ák CÏ»¿«¿»«¬»»¿»


ÌL‡Âצּבּור: Ì˙‡Á Ì˙Á.:ּכמׁשמעֹוL‡ ִƒ¿»»«»»«¬»»ְְַָ¬∆

ÈÏ eÈLÈ.:הּגר ּגזל ‰ÌÈL„w(È)זה L„˜a »ƒƒֵֶֶֶַ¿…∆«√»ƒ
'B‚Â epÏÎ‡z.נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על לּמד …¿∆¿ְֱֳִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכהּנה: ּולזכרי ּבעזרה Ìz(È‡)אּלא ˙ez. ְְְֲִֵֶָָָָָֻ¿««»»
נזיר: ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן ÏÎÏהּמּורם ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»

˙ez.:ּתנּופה טעּונין אּלּו .B‰Ïkׁשהרי ¿…ְְֲִֵֵֶָ»»
לרּבֹות(ספרי) ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. ְְְִֵֵַַָָָָֹולא

ּגדֹולה:.Ì˙ÈL‡(È)אׁשּתֹו: ּתרּומה תורההיא ְִ≈ƒ»ְְִָָ
‰ÔÈ(ÁÈ)יג ˜BLÎe ‰ez‰ ‰Ák.(נז (זבחים «¬≈«¿»¿«»ƒ

ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשל
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נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולעבדיהם

אחד: ולילה ימים È‰È‰לׁשני EÏ.(ספרי)רּבי ּבא ְְְִִֵֶַָָָ¿ƒ¿∆ִַָ
אחרת, "הויה" הּכתּוב ל הֹוסיף ולּמד: ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָעקיבא
נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

ולילה: יֹום ‰ÌÈ„(ËÈ)אּלא ˙Óe Ï. ְֶַָָָ…¿…«√»ƒ
ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו ּפרׁשה ׁשל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָמחּבתּה

ּבאמצע: ÌÏBÚּופרט ÁÏÓ ˙Èa.עם ּברית ּכרת ְֵֵֶַָ¿ƒ∆«»ְִִַָ

אחרים: את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאהרן
ÁÏÓ ˙Èa.מסריח ׁשאינֹו לּמלח, הּכרּותה ּכּברית ¿ƒ∆«ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ÌÎB˙a(Î)לעֹולם: EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ.(ספרי)אף ְָ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ַ
כאּבּבּזה: ׁשל.Ì‰Â(Î‚)תורה עֹונם יׂשאּו הּלוּים ִַָ¿≈ְְֲִִִֶַָ

אליהם: מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָיׂשראל,
(„Î)‰Óe ‰Ï eÓÈÈ ‡.(ספרי)קראֹו הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְַָָ

מעׂשר: ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד כה"ּתרּומה" תורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
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(ÊÎ)Ô‰ŒÔÓ Ô‚k ÌÎ˙Óe ÌÎÏ ÁÂ. ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆

ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּתרּומת
ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש מיתה עליה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוחּיבין

הּגרן: מן ּדגן" ˜‰ŒÔÓ."ראׁשית ‰‡ÏÓÎÂ ִִֵֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆
היקבים: מן הּנּטלת ויצהר ּתירֹוׁש .ÏÓ‡‰ּכתרּומת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ¿≈»

ׁשּנתמּלאת: ּתבּואה ּבּׁשּול, הּבֹור.˜Èלׁשֹון הּוא ְְְִִֵֶַָ∆∆ַ
יקב לׁשֹון וכל לתֹוכֹו. יֹורד ׁשהּיין הּגת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּלפני

וכן הּוא, קרקע יד)חפירת הּוא(זכריה הּמל "יקּבי : ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ
עֹולם: ׁשל מלּכֹו ׁשחפר חפירה אֹוקינֹוס, - ְְֲִֶֶַַָָָָָים"

(ÁÎ)Ì‡ŒÌ eÓÈ Ôk.מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְִִִֵֶָ
ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּגרנם

נחלתכם: הּוא ‡˙(ËÎ)ּכי eÓÈ ÌÎÈ˙Ó ÏkÓ ְֲִֶַַƒ…«¿…≈∆»ƒ≈
'‰ ˙ÓeŒÏk.ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה »¿«ְְְִִֵֶַַָָָ

קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי הּכהן את לוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהקּדים

להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּיּטל
לתרּומה מחמּׁשים אחד ּתחּלה, הּמעׂשר מן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּלוי

מעׂשר: ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ÌÎÓÈ‰a(Ï)ּגדֹולה ְְְְְֲֲִֵַַַַָֹ«¬ƒ¿∆
epnÓ BaÏÁŒ˙‡.מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו לאחר ∆∆¿ƒ∆ְְֲִֵֶַַַַָ

ּגמּורין:.ÁÂמּמּנּו: חּלין ללוּים ˙k‡˙הּמֹותר ִֶ¿∆¿«ְְִִִִַַָֻƒ¿À«
Ô.הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, …∆ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"ּתרּומה",
ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ְְְִֵַַָָָָֻירימּו
יׂשראל ּׁשל מה ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹומר

חּלין: לוי ׁשל אף אפּלּו.ÌB˜ÓŒÏÎa(Ï‡)חּלין, ִִִֵֶַֻֻ¿»»ֲִ
הּקברֹות: B‚Â'(Ï)ּבבית ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ. ְְֵַָ¿…ƒ¿»»≈¿¿

פט) חטא:(יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ÏÂ‡הא ְְִִִֵָָֹ¿…
e˙eÓ˙.(נו ּתמּותּו:(בכורות ּתחּללּו, אם הא »ְְִַָָ

קרח פרשת חסלת
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‡‡ ÔÓ ‡eaÚk ÔBÎ˙eÙ‡«¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿»
:‡ÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂכחÔk ¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»≈

‡˙eÙ‡ Ôe‡ ‡ ÔeÙ«¿¿«««¿»»
È ÔBÎÈ˙NÚÓ ÏkÓ ÈÈ Ì√̃»¿»ƒ…««¿»≈ƒ
pÓ Ôe˙Â Ï‡NÈ Èa ÔÓ Ôeƒ̇¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈
Ô‰‡Ï ÈÈ Ì˜ ‡˙eÙ‡ ˙È»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰kכטÔBÎ˙Ó ÏkÓ «¬»ƒ…«¿«¿
ÈÈ ‡˙eÙ‡ Ïk ˙È ÔeÙ«¿¿»»«¿»»«¿»
:pÓ ˜Ó ˙È Ùe ÏkÓƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

È˙ל ÔBÎ˙eÙ‡a ÔB‰Ï ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»
È‡ÂÏÏ Á˙ÈÂ pÓ Ùe¿≈ƒ≈¿ƒ¿««¿≈»≈
:‡ÚÓ ˙ÏÏÚÎÂ ‡‡ ˙ÏÏÚk«¬»«ƒ¿»¿«¬»««¿«¿»

‡Ôeלא ˙‡ ÏÎa ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««
‡e‰ ‡‚‡ È‡ ÔBÎÈa ‡Â∆«»≈¬≈«¿»
ÔkÓa ÔBÎÁÏ ÏÁ ÔBÎÏ¿¬«»¿«¿¿«¿«

:‡ÓÊלבÏa˜˙ ‡ÏÂÈ‰BÏÚ Ôe ƒ¿»¿»¿«¿¬ƒ
Ùe ˙È ÔBÎ˙eÙ‡a ‡BÁ»¿«¿»¿»¿≈
Ï‡NÈ È ‡e˜ ˙ÈÂ pÓƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿


(ÊÎ)Ô‰ŒÔÓ Ô‚k ÌÎ˙Óe ÌÎÏ ÁÂ. ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆

ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּתרּומת
ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש מיתה עליה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוחּיבין

הּגרן: מן ּדגן" ˜‰ŒÔÓ."ראׁשית ‰‡ÏÓÎÂ ִִֵֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆
היקבים: מן הּנּטלת ויצהר ּתירֹוׁש .ÏÓ‡‰ּכתרּומת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ¿≈»

ׁשּנתמּלאת: ּתבּואה ּבּׁשּול, הּבֹור.˜Èלׁשֹון הּוא ְְְִִֵֶַָ∆∆ַ
יקב לׁשֹון וכל לתֹוכֹו. יֹורד ׁשהּיין הּגת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּלפני

וכן הּוא, קרקע יד)חפירת הּוא(זכריה הּמל "יקּבי : ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ
עֹולם: ׁשל מלּכֹו ׁשחפר חפירה אֹוקינֹוס, - ְְֲִֶֶַַָָָָָים"

(ÁÎ)Ì‡ŒÌ eÓÈ Ôk.מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְִִִֵֶָ
ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּגרנם

נחלתכם: הּוא ‡˙(ËÎ)ּכי eÓÈ ÌÎÈ˙Ó ÏkÓ ְֲִֶַַƒ…«¿…≈∆»ƒ≈
'‰ ˙ÓeŒÏk.ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה »¿«ְְְִִֵֶַַָָָ

קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי הּכהן את לוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהקּדים

להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּיּטל
לתרּומה מחמּׁשים אחד ּתחּלה, הּמעׂשר מן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּלוי

מעׂשר: ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ÌÎÓÈ‰a(Ï)ּגדֹולה ְְְְְֲֲִֵַַַַָֹ«¬ƒ¿∆
epnÓ BaÏÁŒ˙‡.מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו לאחר ∆∆¿ƒ∆ְְֲִֵֶַַַַָ

ּגמּורין:.ÁÂמּמּנּו: חּלין ללוּים ˙k‡˙הּמֹותר ִֶ¿∆¿«ְְִִִִַַָֻƒ¿À«
Ô.הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, …∆ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"ּתרּומה",
ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ְְְִֵַַָָָָֻירימּו
יׂשראל ּׁשל מה ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹומר

חּלין: לוי ׁשל אף אפּלּו.ÌB˜ÓŒÏÎa(Ï‡)חּלין, ִִִֵֶַֻֻ¿»»ֲִ
הּקברֹות: B‚Â'(Ï)ּבבית ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ. ְְֵַָ¿…ƒ¿»»≈¿¿

פט) חטא:(יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ÏÂ‡הא ְְִִִֵָָֹ¿…
e˙eÓ˙.(נו ּתמּותּו:(בכורות ּתחּללּו, אם הא »ְְִַָָ
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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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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:

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ' סיון וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע לרפו"ק. ולפלא שמזכיר במכתבו שהוא מרוגז ועצביו מתוחים וכו' בה בשעה שבודאי ידועים לו עיקרי 

ובפרט בחיי האדם הישראלי ה"ז בהשגחה  כל פרטי פרטים בעולם  ונשיאי חב"ד אשר  שיטת הבעש"ט 

פרטית מהשי"ת שהוא עצם הטוב וכבר ידוע פס"ד בתניא קדישא אגה"ק פרק כ"ב שבהתבוננו בזה וכו' 

הרי אז גם ה' יתן הטוב ויאר פניו אליו בבחי' אהבה מגולה ויתמתקו כו' ויתבטלו כו' והשי"ת יזכהו לבשר 

טוב בקרוב.

בברכה לבריאות.

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"נ נו"נ עוסק בצ"צ

מוה' יעקב אליעזר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' סיון ות"ח על הבשו"ט ע"ד הישיבה שכותב תודה על העבר ובקשה 

על להבא להמשיך בכגון דא והשי"ת יצליחו.

ב( בהנוגע לשאלתו אם הנהלת הישיבה תלך בתוקף בכל דבר עם התלמידים וההורים שלהם. הנה 

אין שייך לתת בזה הוראות כלליות כי מובן שהדבר תלוי בהפרט עליו נדונים, שאם הוא ענין עיקרי אין 

לוותר עליו אבל גם אז צריך ללכת בזה בדרכי נועם ובדרכי שלום שאז בנקל יותר צו אויספירען, ולמותר 

הנסיון  שהראה  וכפי  היחיד,  תועלת  סברת  מבטל  זה  הרי  הרבים  דהיזק  חשש  שיש  שבמקום  להוסיף 

מוצאים  דרובא  ברובא  הרי  ביניהם  מתייעצים  חינוך  דמוסד  ההנהלה  כשחברי  הנה  אחרים  במקומות 

האותיות המתאימות איך להסביר לההורים והתלמידים נחיצות ציווי או פקודה פרטית איך שזהו תועלת 

הכלל ותועלת הפרט...

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.



לוח זמנים לשבוע פרשת קרח 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
5:335:328:328:339:049:0510:1610:1719:4619:4920:1320:1619:2820:27באר שבע )ק(

5:285:278:298:309:019:0210:1410:1419:4919:5220:1720:2019:2220:31חיפה )ק(

5:285:288:308:309:019:0110:1310:1419:4719:5020:1420:1719:1020:27ירושלים )ק(

5:325:328:318:329:049:0410:1610:1619:4719:5020:1420:1719:3020:30תל אביב )ק(

4:514:498:198:188:508:5010:1110:1120:5621:0021:3321:3820:4121:59אוסטריה וינה )ק(

7:267:299:189:209:509:5210:4010:4117:1117:1117:3917:3916:5317:50אוסטרליה מלבורן )ח(

5:035:018:258:258:578:5710:1710:1720:4920:5321:2521:2920:3421:33אוקראינה אודסה )ק(

4:364:348:048:038:358:359:569:5720:4120:4521:1821:2320:2621:27אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:544:528:258:248:578:5710:1910:1921:1421:1821:5421:5921:0022:03אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:454:428:178:168:498:4810:1110:1121:0921:1321:4921:5420:5521:58אוקראינה קייב )ק(

4:274:257:547:538:258:259:469:4620:2820:3221:0621:1020:1421:14אוקראינה דונייצק )ק(

5:325:308:538:539:259:2510:4410:4421:1221:1621:4621:5120:5722:10איטליה מילאנו )ק(

6:016:028:358:369:059:0610:0710:0918:2418:2518:4618:4818:0718:52אקוואדור קיטו )ח(

7:527:559:489:5010:2010:2211:1111:1217:5217:5118:1918:1817:3318:30ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:589:0110:4810:5011:1911:2112:0712:0918:2918:2918:5918:5818:1119:02ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

5:375:378:478:479:199:1910:3510:3520:3320:3621:0321:0620:1821:10ארה״ב בולטימור )ק(

5:215:208:348:349:069:0610:2210:2320:2820:3221:0021:0320:1321:18ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:225:218:348:349:069:0610:2310:2320:2820:3120:5921:0220:1321:18ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:525:519:089:089:399:3910:5710:5721:1021:1421:4321:4620:5522:02ארה״ב דטרויט )ק(

6:176:179:159:159:479:4710:5810:5920:2320:2520:4920:5220:0721:03ארה״ב היוסטן )ק(

5:375:378:418:419:129:1310:2510:2620:0620:0920:3420:3719:5120:49ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:266:269:189:199:519:5111:0011:0120:1320:1520:3820:4119:5720:52ארה״ב מיאמי )ק(

5:175:168:298:299:029:0210:1810:1820:2420:2820:5620:5920:0921:16ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:105:098:278:278:588:5810:1510:1520:2820:3221:0021:0420:1321:18ארה״ב שיקאגו )ק(

6:466:489:089:099:379:3810:3510:3618:1618:1718:4018:4017:5918:44בוליביה לא פאס )ח(

5:265:248:598:599:329:3110:5510:5521:5622:0122:3722:4321:4223:11בלגיה אנטוורפן )ק(

5:275:249:019:009:329:3110:5510:5521:5622:0022:3722:4221:4223:08בלגיה בריסל )ק(

4:174:138:038:018:348:3310:0110:0021:3321:3822:2222:2921:1922:33בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:386:408:488:509:209:2110:1510:1617:3217:3217:5617:5717:1418:04ברזיל ס.פאולו )ח(

6:236:258:348:369:059:0710:0010:0217:2017:2017:4417:4417:0217:51ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:414:388:178:168:488:4710:1210:1121:1821:2222:0022:0521:0422:32בריטניה לונדון )ק(

4:384:358:208:198:518:5010:1710:1621:3721:4222:2322:2921:2323:01בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:424:398:208:198:528:5110:1610:1621:2821:3322:1222:1821:1422:22גרמניה ברלין )ק(

5:125:108:458:459:169:1510:3910:3921:3621:4022:1622:2121:2222:25גרמניה פרנקפורט )ק(

5:585:598:438:449:169:1610:2310:2419:1619:1819:4019:4219:0019:46הודו בומביי )ח(

5:535:548:398:409:119:1210:1910:1919:1319:1519:3719:3918:5719:43הודו פונה )ח(

4:444:428:108:098:418:4110:0210:0220:4120:4521:1721:2220:2621:26הונגריה בודפשט )ק(

5:295:288:428:429:149:1410:3010:3120:3620:4021:0721:1120:2121:15טורקיה איסטנבול )ק(

6:005:599:089:089:409:4010:5410:5520:4820:5121:1721:2120:3321:25יוון אתונה )ק(

5:085:078:318:319:049:0410:2410:2420:5821:0221:3421:3920:4421:43מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת קרח 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
6:496:509:419:4110:1010:1110:1910:2020:2120:2320:4520:4720:0520:51מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:547:579:369:3810:0910:1110:5510:5717:0217:0117:3217:3116:4317:35ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:015:017:598:008:308:309:419:4119:0419:0619:2919:3218:4819:36נפאל קטמנדו )ח(

6:556:569:249:269:579:5810:5911:0019:1119:1319:3419:3518:5519:39סינגפור סינגפור )ח(

4:124:097:507:498:218:209:469:4620:5821:0221:4121:4720:4421:51פולין ורשא )ק(

6:216:238:398:419:129:1410:1010:1217:5217:5318:1518:1617:3518:20פרו לימה )ח(

5:485:469:109:109:429:4111:0111:0121:3121:3522:0622:1021:1622:29צרפת ליאון )ק(

5:445:429:139:139:459:4411:0611:0621:5421:5922:3322:3821:4023:00צרפת פריז )ק(

5:365:378:148:158:448:459:479:4818:1418:1518:3618:3817:5718:42קולומביה בוגוטה )ח(

5:325:318:518:519:229:2210:4010:4121:0021:0421:3321:3720:4521:54קנדה טורונטו )ק(

5:025:018:248:248:568:5510:1510:1520:4320:4721:1821:2220:2921:41קנדה מונטריאול )ק(

5:315:308:328:329:059:0610:1810:1919:5820:0120:2620:2919:4220:33קפריסין לרנקה )ק(

4:424:388:338:329:039:0210:3110:3122:1522:2123:0723:1522:0223:54רוסיה מוסקבה )ק(

5:245:228:488:479:209:1910:4010:4021:1621:2021:5221:5721:0222:01רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:255:238:528:529:239:2210:4310:4321:2421:2822:0122:0521:1022:24שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:278:289:009:0010:0510:0618:4618:4819:1019:1118:3019:15תאילנד 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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קני לוח זמנים לשבוע פרשת קרח 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
6:496:509:419:4110:1010:1110:1910:2020:2120:2320:4520:4720:0520:51מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:547:579:369:3810:0910:1110:5510:5717:0217:0117:3217:3116:4317:35ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:015:017:598:008:308:309:419:4119:0419:0619:2919:3218:4819:36נפאל קטמנדו )ח(

6:556:569:249:269:579:5810:5911:0019:1119:1319:3419:3518:5519:39סינגפור סינגפור )ח(

4:124:097:507:498:218:209:469:4620:5821:0221:4121:4720:4421:51פולין ורשא )ק(

6:216:238:398:419:129:1410:1010:1217:5217:5318:1518:1617:3518:20פרו לימה )ח(

5:485:469:109:109:429:4111:0111:0121:3121:3522:0622:1021:1622:29צרפת ליאון )ק(

5:445:429:139:139:459:4411:0611:0621:5421:5922:3322:3821:4023:00צרפת פריז )ק(

5:365:378:148:158:448:459:479:4818:1418:1518:3618:3817:5718:42קולומביה בוגוטה )ח(

5:325:318:518:519:229:2210:4010:4121:0021:0421:3321:3720:4521:54קנדה טורונטו )ק(

5:025:018:248:248:568:5510:1510:1520:4320:4721:1821:2220:2921:41קנדה מונטריאול )ק(

5:315:308:328:329:059:0610:1810:1919:5820:0120:2620:2919:4220:33קפריסין לרנקה )ק(

4:424:388:338:329:039:0210:3110:3122:1522:2123:0723:1522:0223:54רוסיה מוסקבה )ק(

5:245:228:488:479:209:1910:4010:4021:1621:2021:5221:5721:0222:01רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:255:238:528:529:239:2210:4310:4321:2421:2822:0122:0521:1022:24שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:278:289:009:0010:0510:0618:4618:4819:1019:1118:3019:15תאילנד 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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